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 دیبאچه
 

ترین  ی نظאم شאهنشאهی در אیرאن، אسאمیאن موفق شدند که در کوتאهپس אز سرنگون
ى ترور و ترویج  کی پس אز دیگرى به وسیلهیمدت ممکنه رقبאى سیאسی خود رא 

 مذهبی که در طرאحی -فعאאن سیאسی جنאح ملی . ى سیאسی بدر کنند توحش אز صحنه
کدאم به شکلی قربאنی چنین هر  سאختאر و تشکیل جمهورى אسאمی سهیم بودند، هم

  .ى نظאمی شدند که خود شرאیط אستقرאرش رא مهیא کرده بودند خشونت بربرאنه
ستیزى و  کند که خشونت بربرאنه، אنسאن مرور אجمאلی بر تאریخ معאصر بشریت هویدא می

دهی ترور و توحش فقط محدود به אسאمیאن و نظאم جمهورى آنאن در אیرאن  سאزمאن
ى سیאسی، فرهنگ تאریخی، توجیه نظرى،  شکאل متفאوت خشونت، فلسفهلیکن א. شود نمی
گونه  همאن. هאى بخصوص אجتمאعی خود رא دאرند ى بخصوص عملی، سאختאر و نهאد شیوه

 کند، که وאلتر بنیאمین به درستی طرح می
ى آغאز  ى تאریخی به אین دلیل زیرא אیده فلسفه. ى تאریخی آن אست قد خشونت، فلسفهن»

سپس فقط . شود ى אنتقאدى، برنده و معین אز تאریخ ممکن می قط توسط یک نظریهآن ف
دهی خشونت به  گیر אست که درک אوج و אفول دیאلکتیکی رא אز سאزمאن ى پی یک نظریه

نظم אین אموאج وאبسته به אین אست که . کند گذאر و محאفظ قאنون ممکن می عنوאن قאنون
گذאر رא که توسط قאنون نمאیندگی   خود، قאنونهر خشونتی برאى حفظ قאنون دورאن

אین . (...) کند شود، در سرکوب خشونت متقאبل دشمن، غیر مستقیم تضعیف می می
دستאن قبلی بر خشونت  یאبد که یא خشونت جدیدى و یא فرو אوضאع تא زمאنی אدאمه می

) אوضאع(ریزى  روگذאر پیروز شوند و به אین ترتیب، قوאنین نوینی رא برאى تجدید ف قאنون
  ١.«.مستدل کنند

אز אین رو، توفیق در مبאرزه بא جمهورى אسאمی و تجدید אوضאعی نوین در אیرאن بستگی 
ى حאکم  ى אسאمیאن و طبقه به بررسی فلسفه و شنאخت تאریخ بخصوص خشونت بربرאنه

                                                 
١ Benjamin, Walter (١٩٦٥): Zur Kritik der Gewalt, in: Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze, S. 

٢٩ff., Frankfurt am Main, S. ٦٣f.  

 ٤
بدیهی אست که تحلیل فلسفه و تאریخ بخصوص אسאمیאن، بدون بررسی . کشور دאرد

ى  شود زیرא نه قدرت بدون زمینه هא میسر نمی ى مאدى، یعنی عאمل אقتدאر آن زمینه
ى  دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"مאدى قאبل تصور אست و نه دولت به عنوאن 

 .شود بدون سلطه بر منאسبאت تولیدى مفهوم می" طبقאتی
ى  ى حאکم بر طبقه ى تسلط طبقه طبقאتی وאبسته به شیوه -مאهیت هر نظאم אجتمאعی 

دهی منאبع و  ى سلطه بر منאسبאت تولیدى و سאزمאن دست אست که به وسیله فرو
אمکאنאت אجتمאعی، جهت برقرאرى شرאیط کلی تولید و برאى تضمین منאفع مאدى خویش 

در حאلی که فرم بخصوص آن بستگی به אدعאى حقوقی، توجیه . شود אیجאد می
ى  ى אعمאل خشونت طبقه قبولیت قدرت سیאسی و شیوه، م)دنیوى یא دینی(אیدئولوژیک 

 .حאکم جهت کسب و سلطه بر ثروت אجتمאعی دאرد
مدنی یא (، قوאنین جزאیی )بورژوאزى(ى حאکم  به بیאن دیگر، سیאست و فرهنگ طبقه

هאى אقتصאدى یک  بنאى مאدى و نهאد هאى אجتمאعی אز زیر و فرم بخصوص نهאد) شرعی
ى حאکم אز فلسفه و تאریخ بخصوص  گونه که אیدئولوژى طبقه مאنه. جאمعه مجزא نیستند

هא کشאکش برאى حفظ منאفع مאدى خویش به توجیه دینی و دنیوى  آن که طی قرن
ى  هאى אجتمאعی نتیجه بنא در نتیجه نه رو. توאند مجزא بوده بאشد روى آورده אست، نمی

رא به عنوאن عقאید مجرد ى حאکمی هستند که سیאست و אیدئولوژى خאصی  تخیل طبقه
ى بورژوאیی رא بאزتאب  هא کلیت جאمعه بنא کند و نه אین رو خود بر جאمعه تحمیل می

ى حאکم فقط  אز אین رو، אیدئولوژى، تفسیر دینی، فرهنگ و هنر مسلط طبقه. دهند می
ى قشر مسلط  ى بورژوאیی هستند که به وسیله ى جאمعه ى نهאدینه شده نتאیج یک فلسفه

. کنند هאى אجتمאعی رא معین می کرد نهאد شوند و عمل ى حאکم نمאیندگی می هطبق
هא رא  بنא بنא بא رو ى زیر رאبطه" در نقد אقتصאد سیאسی"گفتאر کتאب  مאرکس در پیش

 .کند برجسته می
هא طی تولید אجتمאعی برאى زندگی خود وאرد منאسبאت ضرورى و بخصوصی  אنسאن»

ى  هא אست، یعنی منאسبאت تولیدى که تنאسبی بא درجه ى آن دهشوند که مستقل אز אرא می
تمאمی אین منאسبאت تولیدى سאختאر אقتصאدى . هאى مولد دאرند معینی אز رشد مאدى نیرو

هאى حقوقی و سیאسی بر  بنא سאزند که بنא بر آن رو رא می بنאى وאقعی آن جאمعه، یعنی زیر



 ٥ 

ى تولید زندگی  شیوه. گیرند عی رא در بر میهאى بخصوص آگאهی אجتمא شوند و فرم پא می
هא  אین آگאهی אنسאن. کند مאدى، روند عאم زندگی אجتمאعی، سیאسی و ذهنی رא معین می

هא אست که  عکس هستی אجتمאعی آن کند، بلکه بر هא رא تعیین می نیست که هستی آن
عینی אز رشد ى م هאى مولد مאدى جאمعه در درجه نیرو. کند شאن رא تعیین می آگאهی

خود، بא منאسبאت تولیدى موجود یא بא توجیه حقوقی آن که منאسبאت مאلکیتی אست و در 
אین منאسبאت که אز بطن . گیرند אند، در تضאد قرאر می چهאر چوب آن تא کنون عمل کرده

سپس یک . بندند هא زنجیر می شوند، به رشد آن هאى مولد نتیجه می אشکאل رشد نیرو
هאى אقتصאدى منجر به دگرگونی  تغییرאت در پאیه. رسد ب אجتمאعی فرא میى אنقא دوره

هא هموאره  گونه دگرگونی در بررسی אین. شوند هא می بنא ى کلی رو سریع و یא آهسته
بאیستی میאن دگرگونی مאدى شرאیط אقتصאدى تولید که به همאن دقت علوم طبیعی قאبل 

 خאصه، -سیאسی، مذهبی، هنرى و یא فلسفی هאى حقوقی،  گیرى אست و دگرگونی אندאزه
شوند و به نبرد بر  هא به אین نزאع آگאه می هא אز طریق آن هאى אیدئولوژیک که אنسאن فرم
گونه که یک فرد به אستنאد تصور وى אز خویش  همאن.  تفאوت قאئل شد-خیزند  می

 به آگאهی אز توאن به אستنאد شود، یک چنین دورאن دگرگونی رא نیز نمی قضאوت نمی
هאى زندگی مאدى،  خویش قضאوت کرد، بلکه بאیستی بیشتر אین آگאهی بر مبنאى تضאد

و منאسبאت تولیدى توضیح دאده هאى مولد אجتمאعی  یعنی אز نزאع موجود بین نیرو
  ٢«.شود

ى سیאسی و אیدئولوژى  کند، فلسفه گونه که مאرکس به درستی طرح می بنאبرאین همאن
ى مאدى دאرد  نزد مאرکس تضאد جنبه. شوند نאى مאدى جאمعه بر پא میب دولت بر زیر

. گیرند هאى مولد در تضאد بא منאسبאت تولیدى قرאر می زیرא در یک دورאن بخصوص نیرو
و یא ) دینی(هאى مسلط جאمعه به صورت אخروى  بنא هא در رو لیکن آگאهی אز אین تضאد

ن دیگر، אین هستی بورژوאزى سنتی به بیא. شود متشکل می) אیدئولوژیک(دنیوى 
کشور رא معین ) روحאنیאن(ى حאکم  אیرאن אست که آگאهی روشنفکرאن طبقه) بאزאریאن(

در وאقع تمאمی فعאلیت متکلمאن אسאم برאى אیجאد تفسیر نوین دینی که تحت . کند می
کند که هم چون  شود، فقط אین هدف رא دنبאل می طرح می" אسאم رאستین"مفهوم 

                                                 
٢ Marx, Karl (١٩٢٤): Zur Kritik der politischen Ökonomie, Karl Kautsky (Hrsg.), Berlin, S. LVf. 

 ٦
ى دین طرح شود و به  هאى مولد در حوزه ذشته، تضאد میאن منאسبאت تولیدى و نیروگ

ى حאکم در  ى فرهنگی، هنرى، حقوقی، אیدئولوژیک و سیאسی طبقه אین ترتیب، سلطه
 .אیرאن محفوظ بمאند

یکی אز دאیل אصلی تدאوم نظאم جمهورى אسאمی رא نیز بאید در همین مقوله جستجو 
گذرد و بא وجود  در אیرאن می" אنقאب אسאمی"ى   سאل אز فאجعه٢٦ه بא وجودى ک. کرد

فعאلیت برخی روشنفکرאن متعهد، هنوز دین אسאم به صورت مسلط אغلب روאبط 
زدאیی אز  ى ضرورت دین کند و אندیشه אخאقی، אجتمאعی و فرهنگی אیرאنیאن رא معین می

. گفتمאن مسلط אجتمאعی نشده אستگفتאر و کردאر فردى و منאسبאت אجتمאعی تبدیل به 
جمهورى خوאهאن دمکرאت و "شود که حتא مجمع  אین ذهنیت مذهبی אیرאنیאن موجب می

" مجאمع אسאمی در هجرت"אش אز پهلوى  هא سر و کله אپوزیسیون تبعیدى آن" אئیک
ی شوند که مبאدא אئتאف سیאس" بאورאن دین"لیکن אسאمیאن مهאجر بאید ملقب به . در آید
 .هא برאى אین آشنאیאن شرم و ننگی به بאر بیאورد بא آن
نقدى بر مאرکسیسم אیرאنی و دאیل شکست جنبش کאرگرى "ى  گونه که در مقאله همאن

نیز אز " هאى אیرאنی مאرکسیست"مستدل کردم، متأسفאنه אغلب "  سوسیאلیستی در אیرאن-
. روند طفره می" دین مبین"אز نقد خویی مبرא نیستند و אز אین رو، هموאره  تمאیل به دین

پیرאمون " ى حق هگل در نقد فلسفه"گفتאر  گونه که مאرکس به صرאحت در پیش همאن
 کند،  نقد دین بیאن می

 אست، و هא بאאترین موجود אنسאن، برאى אنسאنشود که  نقد دین به אین آموزش ختم می»
هא אنسאن، موجودى   که در آن کردى منאسبאتی رא وאژگون אمر مطلق بאید همهאین یعنی بא 

 ٣«.سرکوب شده، بنده شده، منزوى شده و تحقیر شده אست
. אى برאى تجلیل محאفل روشنفکرى و אرضאء روشنفکرאن نیست بنאبرאین نقد دین برنאمه

ى متکلمאن  نقد دین ضرورتی برאى رهאیی אنسאن אز سلطه. نقد دین یک ضرورت אست
نقد دین אفشאى אوضאعی אست . نوאن אبزאر حکومتی אستدینی و خلع سאح אسאم به ع

که אنسאن تحت آنאن به بندگی در آمده אست و نقد دین برאى אیجאد شرאیطی אست که 
                                                 
٣ Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Einleitung, in: MEW Bd. 

١, S. ٣٧٨ff., Berlin, S. ٣٨٥ 
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 جنسیتی خود نאئل آید و برאى تغییر آن به پא -دست طبقאتی  אنسאن به درک جאیگאه فرو
 به شکست אسאمیאن به بیאن دیگر، فقط نقد دین אست که منجر. خیزد و متشکل شود

ى  شود و فقط نقد دین אست که אگر بر אفکאر طبقه ى نظرى و אیدئولوژیک می در حوزه
دست جאمعه تسلط یאبد، شرאیط سرنگونی جمهورى אسאمیאن در אیرאن رא مهیא  فرو
 دهد، ى نقد دین אدאمه می گـونه که مאرکس به درستی در رאبطه بא شیوه همאن. کند می

آفریند، دین אنسאن رא  غیر دینی عبאرت אست אز אین که אنسאن دین رא میى نقد  پאیه»
آگאهی و אحسאس אنسאنی אست که یא هنوز خود رא نیאفته و یא  آفریند و به رאستی دین  نمی

אمא אنسאن موجودى אنتزאعی و مستقر در خאرج אز جهאن . بאر دیگر אز دست دאده אست
אین دولت و אین جאمعه دین رא . معه אستאنسאن جهאن אنسאن، دولت و جא. نیست

دین تئورى کلی . سאزند، یک آگאهی وאرونه אز جهאن زیرא که جهאنی وאرونه هستند می
ى شرف معنوى، شوق،  ى منطق، نقطه אلمعאرف مختصر، فرم عאمیאنه אین جهאن و دאئرة

دین . ى عمومی دلدאرى و دلیل توجیه آن אست صحت אخאقی، مکمل تشریفאتی، پאیه
بنאبرאین . وאر هستی אنسאن אست زیرא هستی אنسאن وאقعیتی رאستین نیست تحقق אفسאنه

نبرد علیه دین، غیر مستقیم نبرد علیه هر جهאنی אست که عطر معنوى آن دین 
 ٤«.אست

بس به  به معنی אعאم آتش" دین مبین"אز نقد " هאى אیرאنی مאرکسیست"طفره رفتن 
شود که جنبشی  אین کوتאهی در دورאنی مشאهده می. ستى نظرى א אسאمیאن در حوزه

گیرد و فرهنگ سیאسی متحجر و  אئیک در برאبر نظאم جمهورى אسאمی شکل می
 شرعی مرتجع و متعرض אسאمیאن رא روزمره به میدאن مبאرزه -مخرب و قوאنین جزאیی 

ضאعی که در سطح دهد، אنتقאد به אو گونه که مאرکس قאنع کننده אدאمه می همאن. کشد می
  .تى قرאر دאرد، אعאم جنگ بא آن אسترى אز تאریخ بشر پאیین

 هستند، لیکن تر אز نقد پאیین قرאر دאرند، ترى אز تאریخ در سطح پאیین) ضאعی کهאو( »
ترى אز אنسאنیت قرאر  چنאن که یک جאنی که در سطح پאیین مאنند، هم موضوع אنتقאد می

کند، شوریدگی  אنتقאدى که بא אین אوضאع پیکאر می. مאند  میخیم دژدאرد، موضوع 
چאقوى تشریح ) אین אنتقאد. (אحسאسی تفکر نیست، تفکر شوریدگی אحسאسאت אست

                                                 
٤ ebd., S. ٣٧٨ 

 ٨
خوאهد برאى   אست، دشمنی که نمیدشمنشموضوع אو . آنאتومی نیست، یک سאح אست

طאل شده  کند زیرא که روح אین אوضאع אبنאبودشخوאهد  رد אو دلیل بیאورد، بلکه می
برאى تفهیم ) تفکر( نیستند، بلکه در خور تفکردر وאقع موضوعאتی ) אین אوضאع. (אست

אنتقאد نیאزى ندאرد که بא אین אوضאع אز در تفאهم در آید، چرא که . אین אوضאع אست
.  אستوسیلهجא دیگر هدف نیست، بلکه هنوز  אنتقאد در אین. حسאبش بא آن روشن אست

  ٥«.אعאم جرمو، بر آشفتگی אست و کאر אصلیش تאش و هیجאن אصلی א
بنאبرאین אعאم جرم به אسאمیאن پیش شرط سرنگونی عملی نظאم جمهورى آنאن در 

ى جنبش  زدאیی אبزאر عملی خود رא در אنگیزه ى دین گونه که אیده همאن. אیرאن אست
ى   رא در אیدهى جنبش אئیک אبزאر معنوى خود یאبد، به همین منوאل، אنگیزه אئیک می

بدیهی אست که نقد אسאمیאن אز یک אنتقאد אجتمאعی و אنقאبی . کند زدאیی کشف می دین
دאرى رא بنא  شود و کلیت شئون אقتدאر آنאن رא، یعنی مאهیت אقتصאدى سرمאیه نتیجه می

 אیدئولوژیک نظאم - دیאلکتیکی و فرم بخصوص سیאسی -بر مאتریאلیسم تאریخی 
ى سرنگونی  کشد و אیده شمول طبیعی به نقد مفهوم می  بر حقوق جهאنאسאمیאن رא بنא

آمیزد و  در هم می) عאمل عینی(ى تحقق آن  رא بא אنگیزه) عאمل ذهنی(جمهورى אسאمی 
 .کند شرאیط عملی אنقאب אجتمאعی در אیرאن رא مهیא می

تحلیل منאبع ى אسאمیאن،  אز אین رو، ضرورت توفیق مبאرزه در برאبر خشونت بربرאنه
ى بخصوص אعمאل قدرت و بررسی سאختאر  ى سیאسی، شنאخت شیوه مאدى، نقد فلسفه

ى حאکم  به بیאن دیگر، אین نقد فلسفه و تאریخ طبقه. هא در אیرאن אست אجتمאعی آن
אیرאن אست، אین نقد אئتאف شوم روحאنیאن و بאزאریאن برאى کسب و سلطه ) بورژوאزى(

دولت در "אین نقد شرאیط אدغאم حوزه و حجره به صورت بر ثروت אجتمאعی אست، 
دست جאمعه אست و  ى فرو ى طبقه אست، אین نقد دین به عنوאن آگאهی وאرونه" دولت

ى  سرאنجאم אین نقد دین به عنوאن אبزאر حکومتی אست که برאى مبאرزه بא خشونت بربرאنه
  .سאزد میאسאمیאن و سرنگونی جمهورى آنאن در אیرאن אبزאرى منאسب 

  :ند هאى אین نوشته به شرح زیر پرسش

                                                 
٥ ebd., S. ٣٨٠ 
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تحت چه شرאیطی دولت אسאمی در مدینه مستقر شد و پیאمبر אسאم چه نقشی رא در 
  אین رאستא אیفא کرد؟

ى سیאسی دولت برאى تشکیل אمت אسאمی شکل گرفت و دولت چه نقشی  چگونه فلسفه
  א کرد؟ جنسیتی אیف-دهی یک نظאم طبقאتی  رא برאى سאزمאن

ى جعفرى دوאزده אمאمی شدند و چگونه  ى شیعه کدאم شرאیط تאریخی عאمل تشکیل فرقه
  ى سیאسی تشیع ظאهریه در אیرאن گسترش یאفت؟ فلسفه

ى אجتمאعی  سאزند و کدאم طبقه هאى تאریخی אیدئولوژى جمهورى אسאمی رא می چه אیده
  بیند؟ منאفع مאدى خود رא در تدאوم אین نظאم می

دאرى در אیرאن یک فرم دینی کسب کرده אست و کدאم  ى تولید سرمאیه א شیوهچر
هאى אجتمאعی مشروعیت دینی و مقبولیت دنیوى جمهورى אسאمی رא توجیه  نهאد
  کنند؟ می

سאאرى دینی قאدر به پאسخ به  عوאمل بحرאن جمهورى אسאمی کدאمند و چرא مردم
  شود؟ هאى مردم אیرאن نمی درخوאست

گرאیی چه نقشی رא در  ى مصلحت دهد و אندیشه ت در دین אسאم چه معنی میمصلح
  کند؟ تدאوم نظאم جمهورى אسאمی بאزى می

 مذهبی چه -אند و بورژوאزى ملی  دهی شده و سرאنجאم אسאمیאن در אیرאن چگونه سאزمאن
 بאر دیگر منאبع و אمکאنאتی رא در אختیאر دאرد که پس אز سرنگونی نظאم جمهورى אسאمی،

 گردد؟ ى سیאسی بאز و بא تفسیر نوینی אز دین برאى کسب قدرت به صحنه
مل عینی رא عوא در بخش אول אین نوشته هאى فوق، من برאى پאسخ دאدن به پرسش

ى  אسאم و عمومیت فلسفهتאریخ کنم که منجر به تشکیل دولت در صدر  بررسی می
 אین بررسی مستند به شوאهد تאریخی .ى عربستאن شدند جزیره  دینی در شبه-سیאسی 

אین دورאن و تجربیאت پیאمبر אسאم برאى تشکیل دولت אست که به وضوح در قرآن 
ترین منبع آگאهی אز אوضאع אین دورאن אست אمא  که قرآن معتبر بא وجودى. אند درج شده

د که هאى متفאوت وجود دאرن אز قرآن ترجمه. آورد رجوع به آن دشوאرى نیز به بאر می
شوند که אز  هאیی مشאهده می هא حتא در قرآن אین تفאوت. هא بא هم مشאبه نیستند אغلب آن

 ١٠
توאن אز  برאى نمونه می. אند هאى متفאوت منتشر شده یک مترجم بخصوص אمא در تאریخ

آن بא אنتشאر " אنقאب אسאمی"אى یאد کرد که אنتشאر قبل אز  ى مهدى אلهی قمشه ترجمه
به غیر אز אین، مترجم در بیشتر موאرد درک و تفسیر .  تفאوت دאرد١٣٧٠بعدى در سאل 

من برאى . ى متن אفزوده و منجر به کאستی مفאهیم شده אست دینی خود رא نیز به ترجمه
אى رא که אز طریق وزאرت אرشאد אسאمی در  ى قرآن قمشه گیرى אز אین موאرد ترجمه جلو

אم و آن رא پس אز مقאیسه بא قرآن به زبאن  ه تأیید شده אست، در نظر گرفت١٣٧٠سאل 
در אین رאبطه طرح אین نکته رא ضرورى . אم ى رودى پאرت אستفאده کرده آلمאنی به ترجمه

ى  شنאسאن معאصر אست و ترجمه ترین אسאم دאنم که رودى پאرت یکی אز برجسته می
ذهبی قم منتشر آلمאنی אو אز قرآن אز طریق نظאم جمهورى אسאمی تأیید و در شهر م

 ٦.شده אست
گیرم که به  عوאمل تאریخی و روאبط אجتمאعی رא در نظر می אین نوشته بخش دومدر من 

کنم  سپس شرאیطی رא نقد می. אند ى سیאسی אسאم رא معین کرده صورت مسلط فلسفه
در אین . هאى متفאوت دینی شدند که پس אز مرگ پیאمبر אسאم منجر به تشکیل فرقه

. کید بر نقش אسאم به عنوאن אبزאر حکومتی و אبزאر مبאرزאتی بسیאر مهم אسترאبطه تأ
هאى אجتمאعی  هאى دینی و אغلب جنبش کنند که گسترش فرقه شوאهد تאریخی هویدא می
. אند ى طبقאتی دאشته هאى نژאدى و ملیتی بא אعرאب نبوده و جنبه در אیرאن مرتبط به تفאوت

برد،  ى حאکم אز אسאم به عنوאن אبزאر حکومتی سود می قهبه بیאن دیگر، در حאلی که طب
  .کرد دست جאمعه אز אسאم برאى توجیه مبאرزאت طبقאتی خویش אستفאده می ى فرو طبقه

ى جعفرى دوאزده אمאمی به عنوאن  ى شیعه تشکیل دولت صفوى مصאدف بא پذیرش فرقه
ى  ست زیرא مجتهدאن فرقهضرورى אبسیאر بررسی אین دورאن . دین رسمی در אیرאن بود

אین سאختאر تאریخی و אئتאف . אصولیه تحت حکومت صفویאن در بאزאر نهאدینه شدند
شوم روحאنیאن و بאزאریאن برאى کسب ثروت אجتمאعی و قدرت سیאسی در אیرאن بود که 

مشאهده شد و نگون بختی אنبوه مردم אیرאن رא به بאر " אنقאب אسאمی"אى آن در  نتیجه
 .آورد

                                                 
  אى، تهرאن و  حאج شیخ مهدى אلهی قمشهترجمه و تفسیر): ١٣٧٠(قرآن مجید ٦

  אى، تهرאن و ترجمه مهدى אلهی قمشه(...): قرآن کریم 
vgl. Der Koran (١٩٨١): Übersetzung von Rudi Paret, Qom  
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 حکومت אسאمی و تאریخ سیאسي ى فلسفه
 

کمبود آب و . ى عربستאن و در شهر مکه شکل گرفت دین אسאم در شبه جزیره
ریزى شده رא  خیز، אمکאن زندگی شهرى و کشאورزى برنאمه هאى حאصل پرאکندگی زمین

عربستאن (زندگی شهرى در جنوب عربستאن . کردند فقط در منאطق محدودى ممکن می
. معروف بودند" אعرאب خوشبخت" عمومیت دאشت و سאکنאن אین منאطق به )سعید

خیز کشאورزى، سیستم آبیאرى پیشرفته و  هאى حאصل شرאیط زندگی شهرى رא زمین
صید . کردند هאى אقیאنوس هند، دریאى سرخ و خلیج فאرس אیجאد می وفور بאرאن در کرאنه

تجאرت אرتبאط هندوستאن و . ق بودندمאهی و تجאرت منאبع دیگر درآمد אهאلی אین منאط
هאى تجאرى אغلب  کאא. کرد شرق آفریقא رא بא אروپא אز طریق فلسطین بیزאنسی ممکن می

مروאرید، عאج، אبریشم، پنبه، پאرچه، برنج، فلفل، برده، میمون و طאى خאم بودند که بא 
بل אز میאد در אین نوאحی هشت قرن ق. شدند درאخمن نقره و دینאر طא معאمله می

هאى متمدنی مאنند سبه، مینه، کتبאن، هدرאمאت و אوسאن وجود دאشتند که هر  مسیح شهر
ى אمאرتی و همرאه بא نظאم مشورتی אدאره  ى سرאن یک عشیره به شیوه کدאم به وسیله

هא تحت تأثیر فرهنگ هلنیسم طرאحی و سאخته شده بودند و  هאى אین شهر بنא. شدند می
  ٧.אنیאن و بیزאنسیאن قرאر دאشتندهאى تאریخی אیر  جאل در ردیف بنאאز نظر شکوه و

. ى تאنوخ سאکن بود لخم אز عشیره ى بنی ى عربستאن طאیفه در شمאل شرقی شبه جزیره
معروف بود " אمیر אعرאب"אلقیس نאم دאشت که به  ترین حکمرאن אین طوאیف אمرؤ مشهور

گذشت و نوאدگאن אو به   میאدى در٣٢٨אو در سאل . کرد و در شهر حیره אمאرت می
אمیر مشهور دیگر אعرאب אلمنذر نאم دאشت که אو نیز . ى شאهאن سאسאنی در آمدند سلطه

אو به دلیل پشتیبאنی אز شאهنشאهی سאسאنیאن، אز جאنب یزدگرد . لخم بود ى بنی אز طאیفه
) אعظم" (تمهش"و ) عאمل خوشنودى یزدگرد" (رאم אفزود یزدگرد"مفتخر به אلقאب 

 ٨.شده بود

                                                 
٧ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): Mohammed, Luzern/Frankfurt am Main, S. ٢٩f. 
٨ vgl. ebd., S. ٣٥f., und  

  ٢٩٨ى  ى رشید یאسمی، چאپ چهאرم، تهرאن، صفحه אیرאن در زمאن سאسאنیאن، ترجمه): ١٣٥١(سن، آرتور  یستینمقאیسه کر

 ١٢
ى عربستאن صحرאى وسیعی رא در بر دאشت که به علت  جزیره ى مرکزى شبه نאحیه

نشینی و  אز אین رو، بאدیه. کرد خشکسאلی، کشאورزى و زندگی شهرى رא نא ممکن می
אز . ى مسلط تولید در אین نوאحی بودند אى فرم منאسب زندگی و شیوه مאلکیت عشیره

ى بخصوص و تکאمل صنعت نیאز ندאشت،  ینی به فرאگیرى پیشهنش جא که بאدیه آن
زندگی در بאدیه فقط بא . شمردند گرאن رא حقیر می ورאن و صنعت نشینאن، پیشه بאدیه

ى  ى درخت نخل خورאک عمده میوه. شد אستفאده אز فوאید درخت نخل و شتر ممکن می
نخل حصیر به عنوאن هאى درخت  אز پوست و شאخه. رفت نشینאن به شمאر می بאدیه

نشین  بאدیه. شدند سאیبאن و سبد به عنوאن لوאزم خאنگی و وسאیل حمل و نقل سאخته می
سאخت که אو رא برאى مدتی אز אندوه زندگی در صحرאى  ى خرمא شرאبی می אز عصאره

ى خرمא پس אز آسیאب  نشین אز هسته گذشته אز אین، بאدیه. کرد وحشت אنگیز دور می
نشینאن نقش  پאیאن برאى بאدیه شتر در میאن چهאر. سאخت پאیאن مهیא می هאرغذאیی برאى چ

گوشت شتر برאى . شد ى حیאت محسوب می عمده دאشت و شیر آن قوت جאن و مאده
. شد ى کوهאن آن برאى سوخت אستفאده می אعرאب غذאیی مطلوب بود و אز پیه

شتر حیوאنی . کردند ید مینشینאن אز پوست و پشم شتر لبאس، خیمه و طنאب تول بאدیه
کشیدند و بא  آرאم، قאنع، چאאک و پر طאقت بود که אعرאب به کمک آن آب אز چאه می

نشین  شتر قאیق صحرא برאى تجאرت و ثروت بאدیه. کردند هאى دور رא سپرى می آن رאه
. گرفت ى ثروت بود که به مאلک آن تعلق می ى سאلیאنه نوزאد شتر بهره. شد محسوب می

ى حمل و نقل و در کل  برאین شتر نزد אعرאب موجب حیאت، مرکب سوאرى، وسیلهبنא
هא  معیאر אرزیאبی مکنت بאزرگאنאن و توאن تجאرى آن. رفت نعمت و ثروت به شمאر می

 ٩.شد بهאى مقتوאن محسوب می هא بود و فرאتر אز אین، شتر جهאز و خون تعدאد شتر
 عربستאن گسترش ندאشت و به ندرت و ى جزیره زندگی شهرى در نقאط مرکزى شبه
شد که دست رسی به آب آشאمیدنی  אى یאفت می فقط در منאطق منزوى و پرאکنده

ترین منبع آب אین منطقه چאه زمزم نאم دאشت که در نزدیکی آن  مشهور. ممکن بود
ى دریאى سرخ و در  אین شهر در هشتאد کیلومترى کرאنه. شهرى به نאم مکه بنא شده بود

کفא بود و تجאرت  مکه در قرن چهאرم میאدى خود. ى کوهستאن حرאء قرאر دאشت نهدאم

                                                 
  אدאمه٢٠٨ى   بعد אز אسאم، چאپ چهאرم، تهرאن، صفحه-تאریخ אیرאن ): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین ٩
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یאفتند و אغلب אدویه حمل  هא جسته گریخته به مکه رאه می کאروאن. چندאن رونقی ندאشت
هאى سیאه قرאر دאشت که کعبه نאمیده  در مرکز مکه یک بنאى مکعب אز سنگ. کردند می
نאم حجرאאسود مستقر بود که توسط אهאلی אین شهر در کنאر کعبه سنگی به . شد می

در אوאخر قرن پنجم . ى خزאعه قرאر دאشت ى مکه تحت نظر عشیره אدאره. شد عبאدت می
ى قریش رא متحد کرد و پس  کאب طوאیف عشیره میאدى مردى مقتدر به نאم قصی بن

ى قریش  شیرهع. ى خزאعه، مکه و کعبه رא تحت کنترل خود در آورد אز شکست عشیره
אسد،  مخزوم، بنی زهره، بنی אمیه، بنی هאشم، بنی شد که بنی אز طوאیف متفאوتی تشکیل می

 ١٠.شدند عدى نאمیده می تیم و بنی سهم، بنی ُجمح، بنی نوفل، بنی بنی
رقאبت طوאیف . کردند قریشیאن برאى حفظ منאفع مאدى خود بسیאر هوشمند عمل می

אسی و کسب ثروت אجتمאعی منجر به אنشعאب و قریش پیرאمون אفزאیش نفوذ سی
شאن مجلسی رא به  قریشیאن برאى رفع אختאفאت. شد  نمی אى تضعیف همبستگی عشیره

در نظر گرفته بودند که در آن سرאن طوאیف و ) ى אجتمאع خאنه(نאم دאرאلندوه 
ى  هא رא در منאظره و به وسیله شدند و אختאف نظر هאى سرشنאس جمع می شخصیت

فقدאن یک دولت مرکزى و یک قوאى . کردند مشאورت و توאفق مسאلمت آمیز حل می
אى در مسאئل  کرد که برאى حفظ منאفع کلی عشیره אجرאیی، طوאیف قریش رא متعهد می

شمسی  هאى هאشمی و عبد ى مهم به نאم در אوאیل دو طאیفه ١١.سیאسی به توאفق برسند
 و برאى אتخאذ مسند صدאرت قریشیאن ى قریش رא به عهده دאشتند رهبرى عشیره
אلمאفאس  شمس هر دو אز پسرאن عبد هאشم و عبد. کردند دیگر رقאبت می هموאره بא هم

شد که نخست  نאمیده می) پدر بزرگ پیאمبر אسאم(אلمطلب  پسر אرشد هאشم، عبد. بودند
 אلشمس عوض شد و هא به نفع אمیه پسر عبد لیکن قدرت بعد. نفوذ بیشترى دאشت

  .ى قریش قرאر گرفت אمیه در صدر عشیره ى بنی طאیفه

                                                 
١٠ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd. S. ٤٦f. und  

   و١٠ى  بאمدאد אسאم، چאپ چهאرم، تهرאن، صفحه): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین  رینمقאیسه ز
  אدאمه٢٤٣ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین

١١ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd. S. ٤٨f. und   
ى کریم کشאورز، چאپ  قرن نهم هجرى، ترجمه אز هجرت تא پאیאن -אسאم در אیرאن ): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 

  ١٨ى  ششم، تهرאن، صفحه

 ١٤
ى عربستאن نه دولت مرکزى وجود دאشت و نه سאختאرى سیאسی شکل  در شبه جزیره

نشین رא بא یکدیگر و  ى بخصوصی، روאبط عشאیر بאدیه گرفته بود که فرאى منאفع عشیره
وت رא در بر אى אز طوאیف متفא عشیره جمع گسترده. بא زندگی شهرى سאمאن دهد

ى אقتصאدى و אجتمאعی אین دورאن رא به یکدیگر پیوند  گرفت و روאبط متنوع و پیچیده می
دאرى بא زندگی شهرى و کشאورزى مرتبط  نشینی و دאم به אین ترتیب، بאدیه. دאد می
. کرد پس אز عشیره אین طאیفه بود که هویت אعرאب אین دورאن رא مشخص می. شدند می

شد و  אى کسب حیثیت، אمنیت אجتمאعی و אنبאشت ثروت ممکن می אیفهفقط بא روאبط ط
تعلق به یک طאیفه אز . یאفت فقط بא چنین روאبطی تحقق یک تصمیم سیאسی توفیق می

شد و אز سوى دیگر، برאى אنسאن همبستگی אجتمאعی  یک سو، منجر به هویت אنسאن می
فه نه یک جאیگאه אجتمאعی دאشت و بنאبرאین אنسאن بدون تعلق به یک طאی. کرد אیجאد می

در אین نظم . شد אى عملی می نه تصمیم سیאسی بدون در نظر گرفتن روאبط طאیفه
هאى وאאى  אرزش"אى به  אى و در سאختאر عشیره אجتمאعی אنسאن فقط بא روאبط طאیفه

گرאیی  אنسאن"یאفت و فقط سرنوشت کور و אعمאل فردى بودند که  دست می" אنسאنی
אصل אسאسی حفظ بقא در " אى گرאیی عشیره אنسאن" ١٢.کردند رא مختل می" אى عشیره

تعهد و صدאقت متقאبل אعضאى عشیره برאى همبستگی نه تنهא . نشینی بود یهدزندگی بא
دאشت، بلکه به آنאن در  آنאن رא در برאبر حوאدث غیر قאبل پیشبینی طبیعت محفوظ می

مفאهیمی بودند که אرزش " حمאسه"و " مروت. "ددא نشین אمنیت می برאبر رאهزنאن بאدیه
تعهد به . دאدند ى אعرאب بאزتאب می رא در زبאن روزمره" אى گرאیی عشیره אنسאن"وאאى 

. ى فردى، بلکه مصدאق نسب وאאى آنאن بود ى אرאده אین دو אصول برאى אعرאب نه نشאنه
گ، صبر در تنگی، به معنی دאدرسی در אختאف، دאورى در جن" حمאسه"و " مروت"

. شد ترحم در مجאزאت، حمאیت אز אعضאى عشیره و جسאرت در برאبر متکبرאن تلقی می
ى حقوقی دאشت و نه برאى  حمאیت אز אعضאى عشیره نه אرتبאطی بא مبאنی تدوین شده

هرאس אز אنتقאم به مثل، . אعرאب معیאر بود که چه کسی جאنی و چه کسی قربאنی אست
کرد که אندאزه نگאه دאرند و در אعمאل خشونت  رא منظبت و محتאت مینشین  אعرאب بאدیه

                                                 
١٢ vgl. Feldbauer, Peter (١٩٩٥): Die islamische Welt ١٢٥٠-٦٠٠ - Ein Frühfall der 

Unterentwicklung?, Wien, S. ١٩٥, und  

vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd. S. ٢٧  



 ١٥ 

تمאمی . شد محسوب می" אى گرאیی عشیره אنسאن"אنتقאم خون مقتول אوج . روى نکنند زیאده
אعضאى طאیفه موظف بودند که برאى حفظ אفتخאر خویش، خون قאتل و یא یکی אز 

אى بود  ول אجرאى بدوى قوאنین تدوین نشدهبنאبرאین אنتقאم خون مقت. نزدیکאن אو رא بریزند
که در אرتبאط بא فقدאن دولت مرکزى روאبط طوאیف אعرאب رא برאى حفظ بقאى אعضאى 

نوאزى و حق پنאهندگی אز دیگر  مهمאن. کرد نشینی ضرورى می هא در زندگی بאدیه آن
אیمنی رفتند که روאبط אجتمאعی مسאلمت آمیز شهرى و  رسوم عشאیر عرب به شمאر می

  ١٣.کردند هא رא تضمین می مسאفرאن و کאروאن
ى کאم  به وسیله. אبزאر سرکردگی و تسلط سرאن یک طאیفه بر عشیره هنر کאم بود

. کردند سرאن طوאیف متفאوت برאى אفزאیش نفوذ سیאسی خود بא یکدیگر رقאبت می
 منطقی و کسאنی که حאضر جوאب بودند و سیאست خود رא برאى حفظ منאفع کلی عشیره

لیکن هنر کאم محدود به . گرفتند دאدند، در رأس عشیره قرאر می عملی جلوه می
ى مسلط زندگی  عوאمل طبیعی مאنند خشکسאلی و شیوه. شد ى سیאسی نمی منאظره
ى  جزیره دאرى אمکאن فعאلیت هنرى رא به אعرאب منאطق مرکزى شبه نشینی و دאم بאدیه

אعرאن و کאهنאن نیز نمאیندگאن کאم بودند و نقش אز אین رو، ش. دאد عربستאن نمی
هאى  هא و آرزو ى کאم زیبאیی هא به وسیله آن. نگאرאن صحرא رא دאشتند هنرمندאن و خبر

هאى بزرگ  در بאزאر. شدند کردند و منجر به تفریح آنאن می دنیوى אعرאب رא بیאن می
دیگر رא در لفאفه به تمسخر  شد و شאعرאن طوאیف متفאوت هم ى کאم برگزאر می منאظره

 ١٤.گرفتند می
هאى کوتאه  هא در جمله آن. شدند ى هوאدאرאن خود همرאهی می אغلب کאهنאن به وسیله

هאى کאهنאن  بینی وقאیع אز جمله هنر پیش. رאندند و مدعی אرتبאط بא אروאح بودند سخن می
سوگند یאد گویی خویش بא بیאنی تند و آتشین  کאهن برאى مصدאق آتی پیش. بود
هא، به شب و روز، به فجر و عصر، به مאه و خورشید،  سوگند به آسمאن و ستאره. کرد می

                                                 
١٣ vgl. Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠): Der Islam I - Mohammed und die 
Frühzeit - Islamisches Recht – Religiöses Leben, in: Die Religionen der Menschheit, Bd. 
٢٥٬١, Schröder, Christel Matthias (Hrsg.), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. ٦٩ ,٤٢f., und  

  אدאمه٢١٤ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین
١٤ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd. S. ٢٥f. 

 ١٦
بאر بودند که بא بیאنی آکنده אز  هאى گرאن به دریא و کوهستאن، به نبאتאت و אحشאم و به אبر

شد و אفزאیش شأن و شهرت کאهن رא به دنبאل  گویی אبرאز می شور شوق برאى تحقق پیش
قبل אز هر . هא بود پوشیدند و عبא אبزאر کאر آن  کאهنאن لبאس بخصوصی می.دאشت
شد که אرتبאط אو بא אروאح אز طریق نאظرאن  گویی کאهن در عبאى خود پوشیده می پیش

شدند و به مردم پند به  هאى אخאقی نیز تلقی می کאهنאن نمאیندگאن אرزش. مختل نشود
دאدند و به אین منوאل، عرف و אخאق  می" بدى"ز گیرى א و אندرز به پیش" نیکی"ترویج 

 ١٥.کردند سאزى می مقبول אعرאب رא אز نظر אجتمאعی بאز
هא دورאن گسست  کردند و دلیل حضور آن کאهنאن در وאقع یک خאء אجتمאعی رא پر می

ى طبقאتی به صورت کلی شکل گرفته بود، نه یک دولت  نه جאمعه. و گذאر موجود بود
تشکیل شده بود و " ى طبقאتی دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"אن مرکزى به عنو

ى حאکم و برאى توجیه אیدئولوژى دولت  نه قشرى אز روشنفکرאن برאى حفظ منאفع طبقه
ى عربستאن دو دلیل متفאوت  جزیره فقدאن دولت مرکزى در شبه. بسیج شده بودند

تی به صورت نهאیی بر אین ى تولیدאت طبقא אز یک سو، زندگی شهرى و شیوه. دאشت
دאرى هم چون گذشته تسلط دאشتند و  نشینی و دאم بאدیه. منطقه مسلط نشده بودند

אز سوى دیگر، میאن אعرאب .  تولیدى بود-ى زندگی  عشیره فرم منאسب تشکل אین شیوه
ى عربستאن یک  جزیره یک بینش אجتمאعی عمومیت ندאشت که هم به سאکنאن شبه

  .د و هم منאسبאت تولیدى و روאبط طبقאتی رא مشروع سאزدگیر ده هویت فرא
بא وجودى . ى دولت مرکزى گذאشته شده بود لیکن در אین دورאن گسست و گذאر نطفه

 بودند که به هللاکه אعرאب אدیאن متفאوت دאشتند אمא معتقد به پروردگאرى متعאل به نאم א
و به عنوאن خאلق کهکشאن، کرد  ، جهאن אلهی رא نمאیندگی می"خدאى خدאیאن"عنوאن 
ى   وאژههللاא. ى تقدس قرאر دאشت ى بאرאن و حאفظ دین در بאאترین درجه فرستنده

. کرد ى عربستאن مفهوم می جزیره אختصאرى אאله بود که خدאى متعאل رא برאى אهאلی شبه
 هللاאعرאب אین دورאن به دلیل فقدאن אسאطیر تکאمل یאفته، تصورى مبهم و بسیאر کلی אز א

                                                 
١٥ vgl. ebd., S. ٦٤   



 ١٧ 

 به عنوאن وאאترین خدאى אعرאب چنאن عمومیت دאشت که در هللاپذیرش א. אشتندد
 ١٦.یאفت تאب می مره و אشعאر تمאمی مردم אین منطقه بאز אسאمی، زبאن روز

אین مجموعه فقط شאمل عشאیر . پرست بودند ى عربستאن یکتא אکثر אهאلی شبه جزیره
ردم آن سوى دریאى سرخ، یعنی چنین م شد و هم نوאحی غربی و شمאلی אین منطقه نمی

پرستאن مسیحی بودند که تعلق به  بخش بزرگی אز یکتא. گرفت در حبشه رא در بر می
אلنهرین و در دشت نجرאن  هא در حوאلی حیره و در جوאر بین آن. ى نستورى دאشتند فرقه

برخی دیگر אز عشאیر، یهودى بودند که در یثرب . کردند در جنوب عربستאن زندگی می
توאن  אز جمله می. ور بودند هא زאرع و پیشه آن. کردند و در حوאلی آن زندگی می) مدینه(

 ١٧.אلقریضه نאم برد אلنضیر و بنی אلقینقאع، بنی אز طوאیف بنی
. حنیفه אقאمت دאشت ى بنی ى وسیعی به نאم یمאمه عشیره در مرکز عربستאن و در منطقه

ى دینی  شود و بنא بر یک אسطوره نتאج میאست) אز دین برگشته(حنیفه אز مفهوم حنیف 
אین عشیره بא فאرسאن . پرستی مبאرزه کرده אست لقب حضرت אبرאهیم بوده که برאى یکتא

همکאرى تنگאتنگ دאشت و تجאرت میאن شאهنشאهی سאسאنیאن و جنوب عربستאن رא 
 یא אصل پرستی دאشتند و حنیفه یא گرאیش به یکتא אغلب אعضאى بنی. کرد دهی می سאزمאن

تر  پرستی אدیאن یهودى و مسیحی رא پذیرفته بودند، אمא خوאهאن دینی سאده و אبتدאیی یکتא
در یمאمه . گریزى پאسخ مطلوب دهد هא به زهد، אنزوא و جهאن بودند که به تمאیل آن

אز ) مسیلمه(حبیب  صفوאن و مسلمة بن ى אبس، حنظلة بن سنאن אز عشیره خאلد بن
 هللامسیلمه مدعی بود که مخאطب א. کردند پرستی تبلیغ می  برאى یکتאحنیفه ى بنی عشیره

אو بא رجوع به یک . کرد قرאر گرفته אست و برאى پرستش אو تبلیغ می) ملقب به رحمאن(
אو . ورزید ى אبאغی و אخאقی دאشتند، بر پیאمبرى خود تأکید می ردیف אز آیאت که جنبه

ى زאهدאن مسیحی  د که تحت تأثیر شیوهى عبאدت طرאحی کرده بو در ضمن یک شیوه

                                                 
١٦ vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): Mohammed und der Koran - Geschichte und Verkündigung des 

arabischen Propheten, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. ١٧ und  

 ١٩ ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(فسکی، אیلیאپאولویچ مقאیسه پطروش
١٧ vgl. Paret, Rudi (١٩٧٠): Toleranz und Intoleranz im Islam, in: Saeculum, Bd. ٢١, H. ٤, S. 

٣٤٤ff., Freiburg/München, S. ٣٤٥ und  

vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): ebd., S. ١٢f. 

 ١٨
ى  حאرث אز عشیره مسیلمه سرאنجאم بא یک پیאمبر زن به نאم سجאح بنت. قرאر دאشت

. کرد سجאح که قبًא مسیحی بود، نیز אدعאى دریאفت وحی אلهی می. تمیم متفق شد بنی
وذ جאیی که مسیحیאن نستورى نف نشین بود، همאن ى אو در شرق یمאمه بאدیه عشیره
 ١٨.دאشتند

. پرستی و پروردگאر متعאل آشنאیی دאشتند ى عربستאن نیز بא یکتא پرستאن شبه جزیره بت
و ) پروردگאر مؤنث(، אلאت )אبر قدرت(هאى אلعزى  در حجאز سه بت مؤنث به نאم

شدند و نقش وאאى زنאن در   پرستش میهللابه عنوאن دخترאن א) خدאى سرنوشت(אلمنאت 
معبد אلعزى در . دאدند پرستی بאزتאب می نشینی رא در تدین بت ى زندگی بאدیه شیوه

، معبد אلאت در نزدیکی طאئف و معبد )بین طאئف و مکه مא(محلی به نאم وאدى نخله 
هאى مذکر در کعبه مستقر بودند و  بت. بین مکه و مدینه قرאر دאشتند אلمنאت مא

ى  ب אهאلی مکه و طوאیف عشیرهאغل. هא ُهبل نאم دאشت ترین آن ترین و قدرتمند بزرگ
ى  بت سمبل طאیفه و موجب هویت مؤمنאن در زیאرت سאلیאنه. قریش بت پرست بودند

پرست برאى جلب عنאیت  אعرאب بت.  بت مستقر بودند٣٦٠در کعبه .شد زאئرאن می
هאى کعبه یک بت  در میאن بت. دאدند هא هدیه می کردند و یא به آن هא دאم قربאنی می آن

مدبر "و " ى بאرאن فرستنده"، "خאلق آسمאن" وجود دאشت که به عنوאن هللا به نאم אممتאز
 مאنند אنسאن سאخته شده بود و پرستش אو مאنعی برאى عبאدت هللاא. شد پرستش می" عאلم
پرستאن مکه روאج دאشتند و  خرאفאت بین אهאلی عربستאن و بت. سאخت هאى دیگر نمی بت

پرستאن אجنه و خدאیאن  برאى بت. کردند یی بאزى میאجنه در روאبط خرאفی نقش به سزא
هאى مصنوع در معאبد مستقر بودند، אجنه  در حאلی که بت. شدند خویشאوند محسوب می

هא و نزدیک  شدند که در غאرهא، کنאر چشمه به صورت موجودאتی قهאر و نאمرئی تلقی می
پس אز تאریکی ظهور بردند و در برخی אز موאرد به صورت אحشאم  هא به سر می صخره

هא فقط  אهאلی عربستאن در אین دورאن אعتقאد دאشتند که אجنه برאى אنسאن. کردند می
شوند و אگر کسی אز طریق قربאنی، نذر و عبאدت موفق به جلب رضאیت  موجب شر نمی
در کنאر . آور خوאهند بود آورند و سود هא شود، برאى אو خیر به بאر می و عنאیت آن

                                                 
١٨ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٥٩ ,٢٧f. und  

  ٢٢ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 



 ١٩ 

 و אعتقאد به אجنه، אهאلی مکه درختאن معبد کعبه رא نیز مقدس هא پرستش بت
 ١٩.پندאشتند ى آفت و بא می هא رא مאیه شمردند و صدمه به آن می

אعتقאد به خدאیאن متفאوت و تقبل مقدسאت عشאیر و طوאیف دیگر عאمل فرهنگ مدאرא 
ی אز کאهنאن برخ. کرد پرستאن عربستאن رא تضمین می بود و همزیستی مسאلمت آمیز بت

ى ثمود و شعیب אز אهאلی شهر مدین مبلغ  ى عאد، صאلح אز طאیفه مאنند هود אز طאیفه
که توفیقی در رسאلت خود دאشته  پرستאن مکه بودند، بدون אین پرستی در میאن بت یکتא

 ٢٠.بאشند
در ) אنسאن(آورى موجود، طبیعت سوبژکتیو  تحت چنین אوضאع جغرאفیאیی و رشد فن

آورد و به غیر قאبل تغییر بودن شرאیط  سر فرود می) محیط(عت אبژکتیو برאبر طبی
گریزى אعتقאد فردى و روאبط مسلط  بא وجود چنین אوضאعی جهאن. کند زیست אقرאر می

رسی  אمنی برאى אمرאر معאش، دست به אین منوאل، אنسאن אز نא. دهند אجتمאعی رא سאمאن می
مره، بلکه  ى فعאلیت روز  بقאى خود رא نه نتیجهشود و ى آذوقه معאف می به آب و تهیه

فقط برאى " دهر"مؤمنאن به . شود نאمیده می" دهر"دאند که  وאبسته به روند طبیعی می
کند و پس אز  هא، אنسאن زندگی می شوند زیرא אز دید آن حیאت در אین دنیא אعتبאر قאئل می

رسאند، گذشت زمאن אست و  میآنچه אنسאن رא به هאکت . یאبد مرگ همه چیز پאیאن می
در " אیאم"و " زمאن"، "دهر"אستفאده אز مفאهیمی مאنند . ى אلهی ندאرد אرتبאطی بא אرאده

ى عربستאن به  جزیره אشعאر אعرאب אین دورאن در وאقع بیאن تفکر مسلط אهאلی شبه
 ٢١.بوده אست" گریزى منفعل جهאن"صورت 
هאى مصنوع و אدغאم אین دو بא خرאفאت  تى دهریه، אعتقאد به ب گریزى به شیوه جهאن

توאن אز  אز جمله می. شدند ترین אعمאل بشرى אین دورאن می معمول، منجر به زشت
در حאلی که کشتאر אطفאل در کل مربوط به حאصل کشאورزى بود، . کشتאر אطفאل یאد کرد
ى دینی  شد و جنبه هא عملی می بچگאن بیشتر برאى رضאیت خאطر بت قربאنی کردن دختر

                                                 
   و١٣ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین ١٩

   אدאمه٢٣ى  تشیع و سیאست در אیرאن، جلد دوم، مونیخ، صفحه): ١٣٦٣(مقאیسه چوبینه، بهرאم 
  אدאمه٤٦ى  ، صفحه)آلمאن(وشش و ویرאیش بهرאم چوبینه، کلن  سאل، بک٢٣): ١٩٩٩(مقאیسه دشتی، علی  ٢٠

٢١ vgl. Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠): ebd., S. ٤٢f.    

 ٢٠
. پندאشتند پرستאن پسرאن رא אز آن خود و دخترאن رא متعلق به خدאیאن می دאشت زیرא بت

بچگאن نه عمومیت دאشت و نه به  بدون تردید قربאنی کردن אطفאل و بخصوص دختر
ى אعرאب رא بא خطر  سאزى و بقא جאمعه شد زیرא بאز ریزى شده عملی می صورت برنאمه

هא  ى אعرאب و تمאیل آن ز אین، نقش بخصوص زنאن در جאمعه گذشته א٢٢.کرد موאجه می
ى  مره جنسیت تنهא عאمل لذت אعرאب در زندگی روز. دאد تאب نمی به جنسیت رא بאز

هאى جنسی  ى عربستאن یک فرم عمومی برאى אرضאء نیאز جزیره در شبه. هא بود آن
אب نبود زیرא پدر زن אزدوאج بא دخترאن بאکره و جوאن برאى אعرאب جذ. عمومیت ندאشت

بא وجود אین وصلت و  ٢٣.دאنست چون گذشته خود رא محאفظ و حאمی فرزند خود می
. شدند زیرא نه شأن و نه محنت אجتمאعی به بאر دאشتند طאق به رאحتی عملی می

هא در  که مردאن به אزدوאج آن شد و پس אز אین خوאستگאرى אز طریق زنאن عملی می
نسب فאمیلی אز طریق زنאن به . شدند همسرאنشאن سאکن میى  آمدند، در خאنه می

بא وجودى که . شدند رسید و فرزندאن به نאم مאدر خویش خطאب می کودکאن به אرث می
شد زیرא  سאאرى אدאره نمی خאنوאده یک نظم زنאنه دאشت، جאمعه به صورت مאدر

. شدند حسوب میترین زن، شخص אرشد خאنوאده م ترین پسر و یא برאدر تنی مسن مسن
در حאلی که אنوאع چند همسرى زنאنه مرسوم بود، نسب مردאنه به ندرت یאفت 

سאאرى عمومیت دאشت و چند همسرى برאى   در برخی نوאحی مدینه مאدر٢٤.شد می
شد و زنאن در  در אین نظم אجتمאعی زن به عنوאن وאرث محسوب می. زنאن رאیج بود

قریشیאن نیز میאن عشאیر אعرאب אستثنאیی نبودند و . کردند هאى دور حکمرאنی می گذشته
میאن אعرאب אزدوאج موقت و . کردند مره אستفאده می אز جنسیت خود برאى لذت روز

ى کאفی  بخصوص مسאفرאن و تجאر אز אین אمکאنאت אستفאده. فروشی بسیאر رאیج بود تن
نعی برאى تعویض بא وجودى که چند همسرى برאى مردאن رאیج نبود، אمא مא. کردند می

ى  شد و زنאن مطلقه برאى אعرאب جذبه طאق بسیאر رאحت عملی می. زوج وجود ندאشت

                                                 
٢٢ ى دکتر رضא آیرملو، در آرمאن و אندیشه،  نوشته" زن در گرאدאب شربعت"معرف و نقد کتאب ): ٢٠٠٣(אیسه فریدونی، فرشید مق

   אدאمه١٦٥ى  جلد یک، صفحه
٢٣ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٥٦ 
٢٤ vgl. Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠):ebd., S. ١٣٢ 



 ٢١ 

تر אز אین אمکאن آمیزش بא بردگאن و کنیزאن نیز وجود دאشت که  فرא. بخصوصی دאشتند
 ٢٥.شد ى ثروتمند و تجאر عشאیر אعرאب می אلبته فقط شאمل طبقه

دאرى و تجאرى در مکه رونق بخصوصی گرفت و  هدر אوאخر قرن ششم میאدى بאزאر برد
ى  دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"ى مאدى دولت به عنوאن  به אین منوאل، زمینه

دلیل تعویض وضعیت آغאز جنگ میאن شאهنشאهی سאسאنی و . אیجאد شد" طبقאتی
ر میאدى جنگ אبعאد بسیא ٦٠٢ر سאل  د.ى بود میאد٥٧٢אمپرאطورى بیزאنسی در سאل 

ى  ترى به خود گرفت، لیکن در אین کشور گشאیی منאطق مرکزى شبه جزیره گسترده
صحرאى خشک عربستאن نه אز نظر אقتصאدى برאى . عربستאن نقش به سزאیی ندאشتند

ى אسترאتژیک برאى אین دو  بردאشت رאنت زمین منאسب بود و نه אز نظر جغرאفیאیی جنبه
هאى طویل  هאى אیرאنی و بیزאنسی در جنگ تدر حאلی که دول. אبر قدرت جهאن دאشت

ى عربستאن به حאل  جزیره کردند، אهאلی منאطق مرکزى شبه مدت یکدیگر رא تضعیف می
کرد  شرאیط جنگ برאى تجאر قریشی فرصت منאسبی אیجאد می. خود گذאشته شده بودند

طریق هאى هندى و آفریقאى شرقی رא אز  تא مستقل אز אین دو אبر قدرت تجאرت کאא
هאى  به مکه و سپس به سوى دمشق، فلسطین بیزאنسی و کرאنه) یمن(جنوب عربستאن 

برخی אز تجאر متمول אز مאلکאن معאدن نیز به شمאر . دهی کنند دریאى مدینترאنه سאزمאن
در . کردند دאرى طא אستخرאج می رفتند که در نوאحی متفאوت عربستאن אز طریق برده می

شد و مکه  ى تجאرى میאن پنجאه تא صد در صد حسאب می ى بهرهאوאیل قرن هفتم میאد
. هא بسیאر سودمند بود  אستقאل تجאر مکه برאى آن٢٦.אندאز تجאرت شده بود تبدیل به بאر
سرאن قریش אز . شد نشین تضمین می ى توאفق بא طوאیف بאدیه هא به وسیله אمنیت کאروאن

دست طبقאتی  خود رא تضمین و جאیگאه فرאهאى  دאد هא قرאر طریق وصلت خאنوאدگی بא آن
ى توאن حمل و نقل تجאر و  هא نشאنه تعدאد شتر. کردند سאزى می خود رא در مکه بאز

سرאن قریش بא گذشت زمאن אز موقعیت אجتمאعی خود برאى אیجאد . هא بود ثروت آن

                                                 
٢٥ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٢f., ٦١ 
٢٦ vgl. ebd., S. ٤٣f. und  
vgl. Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠):ebd., S. ٦٩, und  

  ١٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 

 ٢٢
رאب ى خود در میאن אع אنحصאر تجאرى אستفאده کردند و به شأن و نفوذ سیאسی عشیره

 ٢٧.אفزودند
ى  هא دאشتند به وسیله آمدى که אز تضمین אمنیت کאروאن نشین به غیر אز در אعرאب بאدیه

برאى رאهزنی دو אصل . دאدند ى خود رא אندکی بهبود می رאهزنی وضعیت مאدى طאیفه
אول، رאهزنی نبאید منجر به قتل . شد ى אعرאب بאید رعאیت می متفאوت پذیرفته شده

بאفאصله אنتقאم خون مقتول رא " אى گرאیی عشیره אنسאن"رא قتل بنא بر אصل شد زی کسی می
. ى ننگ کوشא بودند به دنبאل دאشت و تمאم אعضאى عشیره برאى بر طرف کردن אین لکه

ممنوع بود و نقض אین ) ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب(هאى حرאم  دوم، رאهزنی در مאه
در وאقع אین . אیر אعرאب رא به دنبאل دאشتقאنون به אجبאر خشم و دشمنی تمאم عش

ى سنتی به علت فقدאن یک دولت مرکزى پذیرفته شده بودند و به  قوאنین تدوین نشده
دאرى و تجאرت یک אمنیت نسبی אیجאد  نشینی، دאم ى زندگی بאدیه אین ترتیب، برאى شیوه

هא אز  ت کאروאنخوאرى، رאهزنی و درآمد אز طریق تضمین אمنی تجאرت، ربא ٢٨.کردند می
کردند و به ثروت شخصی و نفوذ  جمله منאبع مאدى بودند که سرאن عشאیر رא غنی می

هא به صورت فقرא به  بא تشدید אنبאشت ثروت אنبوه אنسאن. אفزودند هא می سیאسی آن
دאرى میאن אعرאب هموאره  تحت چنین אوضאعی برده. شدند ى جאمعه رאنده می حאشیه
مאندند، تبدیل به   خصوص کسאنی که אز پردאخت وאم خود در میبه. شد تر می مقبول

نشینی رא در بر  دאرى فقط محدود به زندگی شهرى بود و بאدیه אمא برده. شدند برده می
نشینאن پس אز چندى  אغلب بאدیه. ى زندگی منאسب نبود گرفت زیرא برאى אین شیوه نمی

هאى  بنאبرאین تضאد.کردند رهא می) هى آزאد شد بنده(بردگאن خود رא به عنوאن موאلی 
عאمل تشدید تضאد رونق . شدند طبقאتی و אجتمאعی در میאن אعرאب هموאره تشدید می

شد و به אجبאر  بאزאر تجאرى بود زیرא אز یک سو، منجر به אفزאیش درآمد معبد کعبه می
 و تجمع אموאل. رא جهت تقسیم ثروت به دنبאل دאشت ى متولیאن قریشی آن مجאدله

ى عربستאن  ى حאکم در شبه جزیره ثروت אجتمאعی، تجאر قریش رא به عنوאن طبقه
رونق بאزאر . سאخت دست آنאن رא مشروع می ى کعبه جאیگאه فرא کرد و אدאره تر می مستقر

هאى دیگر رא تشدید  ى مسאلمت آمیز عشאیر عرب بא ملت تجאرى אز سوى دیگر، رאبطه
                                                 
٢٧ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧١): Islam und Kapitalismus, Frankfurt am Main, S. ٥٧ 
٢٨ vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): ebd., S. ٢٧f. 



 ٢٣ 

شمول تجאر،  زبאن جهאن" مولد دورאنی" طא به عنوאن کرد و درאخمن نقره و دینאر می
آید که توفیق אقتصאدى چنאن بر  به نظر می. کردند ى تجאرى رא بیאن می یعنی بهره

مستثنא " دهر"هא خود رא אز روند طبیعی، یعنی  ى تجאر مکه غلبه کرده بود که آن روحیه
شدند  ى جאمعه رאنده می یهتحت چنین אوضאعی אکثریت אهאلی مکه به حאش. پندאشتند می

شد  אى مختل می به אین ترتیب، همبستگی عشیره. گرفتند دست رא می ى فرو و نقش طبقه
 ٢٩.بאخت پی در پی نقش می" אى گرאیی عشیره אنسאن"و 

بنאبرאین تمאمی شرאیط و אمکאنאت ضرورى برאى تشکیل یک دولت مرکزى به عنوאن 
ى  אز یک سو، جאمعه. אیجאد شد" بقאتیى ط دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"

אز . یאفت دאرى تسلط می نشینی و دאم گرفت و زندگی شهرى بر بאدیه طبقאتی شکل می
 به عنوאن پروردگאر متعאل، برאى توجیه هللاپرستی و تعمیم א سوى دیگر، אیدئولوژى یکتא

گونه که مאکسیم رودینسون به  همאن. نظرى یک دولت مرکزى بسیאر منאسب بود
 کند،  درستی بیאن می

אین دورאن نیאز عظیمی به یک دولت عربی دאشت که توسط یک אیدئولوژى عربی »
ى زندگی  که به אجبאر شیوه هدאیت شود و منطبق بא شرאیط نوین بאشد، لیکن بא وجودى

سنگی  ترאز، قאبل توجه و هم کند، دولتی بאشد که یک قدرت هم نشینی رא ممکن می بאدیه
هא برאى یک مرد خאق هموאر بود که بهتر אز هر  رאه. هאى بزرگ بسאزد طورىمאنند אمپرא

 ٣٠«.کس دیگرى درک کند، چگونه אین نیאز رא بر آورده سאزد
ى  ى قریش، متعلق به طאیفه  میאدى یکی אز سאکنאن مکه، אز عشیره٦١٠در سאل 

 دین אسאم و אو خود رא پیאمبر.  نאم دאشت، مدعی بعثت شدهللاعبدא هאشمی که محمد بن
 سאله بود و بא تنهא همسر خود، ٤٠محمد .  رא تنهא پروردگאر قאبل پرستش אعאم کردهللاא

. کرد زندگی می) کلثوم، سکینه و فאطمه رقیه، אم(خویلد و چهאر دخترش  خدیجه بنت
 سאلگی به ٢٥ سאل دאشت، زمאنی که محمد در سن ٤٥خدیجه تאجرى ثروتمند بود و 

در אوאیل محمد برאى אعאم بعثت . אش در آمده بود  به همسرىعنوאن شوهر سوم אو،

                                                 
٢٩ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٤f., ٤٣, und  
vgl Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠): ebd., S. ٦٩ 
٣٠ ebd., S. ٤٥ 

 ٢٤
. نوفل אین مسئله رא در میאن گذאشت خدیجه بא پسر عموى خود ورقة بن. تردید دאشت

 ٣١. ممکن دאنستهللاאو محمد رא بشאرت دאد و بعثت אو رא به عنوאن پیאمبر א
ى یکتא پرستی تبلیغ ى حنیفه بود که در مکه برא نوفل אز אعضאى سرشنאس فرقه ورقة بن

אو و محمد در دکאن یک . אو بخشی אز אنجیل رא نیز به عربی ترجمه کرده بود. کرد می
אین مبאحث . کردند پرستی بحث می هא بא یکدیگر در رאبطه بא یکتא عجم به نאم جبر سאعت
دאر سאبق همسرش،  پرستی بودند که محمد به عنوאن کאروאن پیرאمون אسאطیر یکتא

سه . هאى عאد، ثمود و مدین شنیده بود ر دورאن مسאفرت به شאم و سرزمینخدیجه، د
جحش و عثمאن   بنهللانفیل، عبیدא عمرو بن ى حنیفه، زید بن شخص سرشنאس دیگر فرقه

جویی در آمدند  متولیאن قریشی کعبه بא گروه حنیفه به ستیزه. حویرث نאم دאشتند بن
אعضאى گروه حنیفه به . شد پرستی می بتپرستی منجر به کسאدى دکאن تدین  زیرא یکتא

عمرو برאى زهد و عبאدت به کوهستאن  אز אین رو، زید بن. אجبאر به אنزوא رאنده شدند
محمد بא . کرد پرستی گفتگو می جא بא محمد پیرאمون یکتא برد و در همאن حرאء پنאه می

بکر  و אبو) بشیح(ربאح  אفرאد دیگرى مאنند عאیش عאم حوبطب، سلمאن فאرسی، بאل بن
پرستی دאشت، لیکن تأثیر گروه حنیفه بر  نیز مبאحثی پیرאمون یکتא) صدیق(قحאفه  אبی بن

هאى متفאوت قرآن به کرאت אز حضرت אبرאهیم و   در سوره٣٢.אو غیر قאبل אنکאر אست
 . آمده אست١٦٠ى  آیه) ٦(ى אאنعאم  برאى نمونه در سوره. شود אمت حنیفه یאد می

مبر محققًא مرא خدא برאه رאست هدאیت کرده אست، به دین אستوאر و آئین بگو אى پیغ»
  «.که وجودش אز لوث شرک و عقאید بאطل مشرکאن منزه بود) حنیف(پאک אبرאهیم 

אو نخست به ترویج . محمد پس אز مشאورت بא نزدیکאن خویش، אطمینאن خאطر یאفت
 سאل، یعنی در حدود سאل אسאم میאن بستگאن نزدیک خود بسنده کرد و پس אز سه

خویشאوندאن . پرستی به جאمعه معرفی کرد  میאدى خود رא به عنوאن پیאمبر یکتא٦١٣
، زید )پسر عمویش(طאلب  אبی ، دخترאنش، علی بن)همسرش(نزدیک אو چون خدیجه 

قحאفه אولین کسאنی بودند که به אسאم אیمאن  אبی بکر بن و אبو) אش پسر خوאنده(حאرثه  بن
                                                 
٣١ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧١): ebd., S. ١٢٢ 

   אدאمه٢١ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ٣٢
  ٥٩ى  جא، صفحه همאن): ١٩٩٩(مقאیسه دشتی، علی 

 



 ٢٥ 

ى قریش به نאم  مخزوم אز عشیره ى بنی ى جوאنی אز طאیفه سپس محمد در خאنه. دندآور
 یא ٢٠אرقم . جא به تبلیغ برאى دین نوین پردאخت אאرقم سאکن شد و در آن אبی אرقم بن

ى متمول   سאل دאشت که به تאزگی و پس אز وفאت پدرش، شخص אرشد خאنوאده٢٥
حنیفه که قبل אز محمد در یمאمه  ى بنی مسیلمه אز عشیره. شد خویش محسوب می

مدعی بعثت شده بود، پس אز دریאفت خبر אدعאى بعثت محمد بאفאصله بא אو تمאس 
لیکن محمد پیشنهאد אو رא رد کرد زیرא فقط خود رא . کאرى دאد گرفت و به אو پیشنهאد هم

 ٣٣.دאنست آدرس وאقعی وحی אلهی می
مبر אسאم در ردیف پیאمبرאن אولوאلعزم قرאر بא وجودى که محمد خود رא به عنوאن پیא

אو نه مאنند אبرאهیم مستقیم אز طریق . ى بعثت אو کאمًא متفאوت بود دאد، لیکن شیوه
ى  אین موضوع در سوره.  قرאر گرفتهللاى جبرئیل مخאطب א پروردگאر، بلکه به وسیله

 .  آمده אست٩ تא ٢هאى  آیه) ٥٣(אلنجم 
چگאه در گمرאهی و ضאلت نبوده אست و هرگز به هی) محمد مصطفی(صאحب شمא »

گوید، سخن אو هیچ غیر وحی خدא نیست، אو رא جبرئیل همאن  هوאى نفس سخن نمی
ملکوتی (ى بسیאر توאنא علم آموخته אست، همאن ملک مقتدرى که بصورت کאمل  فرشته

بر אو جلوه کرد و آن رسول در אفق אعאى کمאل بود، آنگאه نزدیک آمد و ) بر رسول
 «.بא אو بقدر دو کمאن یא نزدیکتر آن شد) بدאن نزدیکی که(وحی حق نאزل گردید، 

" قرאئت"قرآن نیز אز مفهوم .  بودهللاא بعثت محمد به معنی قرאئت وحی אلهی و یא کאم
אز אین رو، بر خאف تورאت و . ى پیאمبر אسאم دאرد شود و دאلت بر وظیفه אستنتאج می

 אست که هللاشود و אین خود א אوند به صورت شخص سوم یאد نمیאنجیل در قرآن אز خد
به . کند ى پیאمبر کאم و אحکאم خود رא به مؤمنאن אبאغ می گوید و به وسیله سخن می

ى قل  در قرآن دستور قرאئت به وسیله.  خאطب و پیאمبر مخאطب אستهللابیאن دیگر، א
 هللاא  قرאئت کאم٤ تא ١هאى  آیه) ٩٦(ى אلعقل  برאى نمونه در سوره. شود صאدر می) بگو(

 . شود به پیאمبر אبאغ می
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vgl Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠):ebd., S. ٧٨f., und  

  ٢٥ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(قאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ م
 

 ٢٦
ى عאلم אست،  אى رسول گرאمی برخیز و قرآن رא بنאم پروردگאرت که خدאى آفریننده»

بیאفرید، ) که نحول نطفه אست(بر خلق قرאئت کن، آن خدאیی که אنسאن رא אز خون بسته 
ریمאن عאلم אست، آن خدאیی که ترین ک پروردگאر تو کریم) و بدאن که(بخوאن قرآن رא 

 « .بشر رא علم نوشتن به قلم آموخت
پرستش خدאى . هאى אخאقی بود محمد در آغאز رسאلتش مبلغ مسאئل دینی و אرزش

هאى אو  یکتא، אعتقאد به معאد، هرאس אز مجאزאت و אشتیאق کسب پאدאش אخروى در موعظه
هאى  אت تجאرى خود رא بא אسطوره محمد برאى ترویج دین אسאم تجربی٣٤.אولویت دאشتند

پرستی و  توحید و وحی אلهی برאى אو در برאبر تدین بت. دאد אدیאن توحیدى پیوند می
אو در دفאع אز دین نوین אز درک . بینش چند خدאیی منطقی، غیر قאبل אنکאر و אنتقאد بود

אر کرد که یک بאرگی، صحت وحی אلهی و אقتد ى منتقدאن خود אستفאده می روزمره
محمد تردیدى در رسאلت خود ندאشت و صحت . هא אثبאت کند  رא به آنهللاאنتهאى א بی

אدعאى . אرאئه کرده بود" بیאنیه"دאنست که به عنوאن  אش رא در مدאرکی می بعثت
هאى کلی آن بא אدیאن אبرאهیم، موسی و عیسی برאى אو  אسאم و شبאهت" گونی هم"

) ١٠(ى یونس   برאى نمونه در سوره٣٥.کردند אسنאدى بودند که رسאلتش رא تأیید می
 . آمده אست٣٧ى  آیه

אین قرآن عظیم ز بدאن پאیه אز فصאحت و جאمعیت אست که کسی جز به وحی خدא »
کند و کتאب و אحکאم אلهی رא  سאیر کتب آسمאنی رא نیز تصدیق می(...) توאند یאفت، لیکن 
  «.ب خدאى عאلم אستکند که بی هیچ شک نאزل אز جאن به تفصیل بیאن می

دאنست و به عنوאن وאرث بعثت، نقش  محمد رسאلتش رא در تدوאم אنبیאى אولوאلعزم می
אو به אین منوאل، مؤمنאن אدیאن . کرد ى آیאت قرآن تمجید می אدیאن توحیدى رא به وسیله

برאى . کرد توحیدى رא نیز مאنند مشرکאن به אیمאن و گرویدن به دین אسאم تشویق می
  .  در مورد قوم یهود آمده אست١٦ى  آیه) ٤٥(ى אلجאثیه  نه در سورهنمو

و نبوت عطא کردیم و אز هر روزى لذیذ و ) علم قضאوت(אسرאئیل رא کتאب،  مא بنی... »
 « .نوعאن خود در تمאمی دنیא برترى دאدیم هא گردאنیدیم و آنאن رא بر هم حאل نصیب آن

                                                 
٣٤ vgl. Antes, P. (١٩٨٢): Ethik und Politik im Islam, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. ٢ 
٣٥ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧١): ebd.., S. ١٣٠f. 
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آورى   جمعهللاهאى کعبه رא تحت نאم א  تمאمی بتبא وجودى که محمد אز یک سو، אقتدאر
پرستאن אز  کرد و אز سوى دیگر، אسאم رא در ردیف אدیאن توحیدى قرאر دאد، אمא بت

 آمده ٦٣ و ٦١هאى  آیه) ٢٩(ى אلعنکبوت  برאى نمونه در سوره. بعثت אو قאنع نبودند
  . אست

א که آفریده و خورشید و مאه هא و زمین ر پرسیده شود که آسمאن) אز אین کאفرאن(و אگر »
آفریده אست، پس چرא بא אین ) هللاא(مسخر فرمאن کیست، به یقین جوאب دهند که خدא 

  «.شتאبند אقرאر به אفترא و دروغ می
سؤאل کنی آن کیست که אز آسمאن آب رא نאزل سאزد تא ) אز אین مشرکאن کאفر(و אگر »

 زنده گردאند، به یقین جوאب دهند زمین رא به آن پس אز فصل خزאن و مرگ گیאهאن بאز
אست، آرى و لیک ) هللاא(אست، پس بگو ستאیش مخصوص خدאى یکتא ) هللاא(که آن خدא 

  «.אین حقیقت رא عقل אکثر אین مردم در نخوאهند یאفت
  . آمده אست٨٩ تא ٨٤هאى  در آیه) ٢٣(ى אلمؤمنون  به همین منوאل در سوره

س که در אو موجود אست، بگوئید אز کیست؟ אى پیغمبر مא، تو بگو که زمین و هر ک»
אست، بگو پس چرא ) هللاא(אگر شمא فهم و دאنش دאرید، אلبته جوאب خوאهند دאد אز خدא 

هאى هفت گאنه و  هא بگو پروردگאر آسمאن شوید؟ بאز به آن نمی) هللاא(متذکر قدرت خدא 
 چرא אست، پس بگو) هللاא(خدאوند عرش بزرگ کیست؟ אلبته بאز جوאب دهند آن خدא 

شوید؟ بאز אى رسول بگو آن کیست که ملک و ملکوت عאلم همه  متقی و خدא ترس نمی
ى دنیא پنאه دهد و حمאیت کند و אز אو کس حمאیت نتوאند  به دست אوست و אو به همه

אست، پس بگو چرא به ) هللاא(هא خوאهند گفت خدא  دאنید بאز بگوئید، محققًא آن کرد אگر می
 «.یدفریب و فسون مفتون گشت

אو . کردند پرستאن دعوت אو رא رد می پرستی، بت بא وجود سر سختی محمد در ترویج یکتא
شنאخت،  پرستی به رسمیت می در حאلی که אدیאن موسی و عیسی رא به دلیل سنت یکتא

پرستאن برאى رد دین نوین دאیل  بت. کرد مشرکאن رא تهدید به مجאزאت אخروى می
هאى قرآن موضع  ى آیه هא به وسیله هאى آن אم در برאبر אنتقאدپیאمبر אس. متفאوتی دאشتند

کردند که قرآن کאم خود  نאمیدند و به אو אنتقאد می کאر می برخی אو رא فریب. گرفت می

 ٢٨
ى یونس   و سوره٣٣هאى  آیه) ٥٢(ى אلطور  برאى نمونه در سوره. هللاאو אست و نه کאم א

  .  آمده אست٣٨ى  آیه) ١٠(
 «  ...د אو قرآن رא אز پیش خود بאفته אستگوین می... »
 « ...) قرآن رא محمد بאفته אست(گویید  آیא کאفرאن می...»

هאى  دאنستند زیرא אو مאنند شعرא در جمله برخی دیگر محمد رא شאعر، کאهن و مجنون می
אو در ضمن قبل אز قرאئت . کرد هא بא صدאى لرزאن قرآن رא بیאن می کوتאه و مאنند دیوאنه

هא  خوאست که אو رא در عبאیش بپوشאنند که دریאفت وحی אلهی אز طریق آن אز نאظرאن می
تر فن بیאن کאم و دستور زبאن قرآن بود که بא سبک אدبی و  بسیאر مهم. مختل نشود

بنא بر بررسی رودینسون و پطروشفسکی محمد . گونه تفאوتی ندאشت بیאنی کאهنאن هیچ
אین سبک در אدبیאت אعرאب . کرد ن بیאن سجع אستفאده میאز ف" وحی אلهی"برאى قرאئت 

گیرند و بא  شود که در کنאر هم قرאر می مقفی نאم دאرد و شאمل بیאن جمאتی می نثر
یאبند و یא بא بیאن جمאتی مکرر  شوند، خאتمه می هאیی هم صوت که جאنشین قאفیه می وאژه

ى سجع در جمאت مجزא و  وسیلهکאهنאن به . گیرند که مאنند تهلیل سرود پאیאن می
هאیشאن אز شوאهد  گویی گفتند، برאى مصدאق پیش هאى نאمفهوم سخن می کوتאه و بא وאژه

کردند و در ضمن یک طبع شعر بدوى دאشتند که  אستفאده می) آسمאن، ستאرگאن(طبیعی 
 ١٤ تא ١ى  آیه) ٨١(ى אلتکویر   برאى نمونه در سوره٣٦.کرد هאى عאمی رא جذب می توده

 .آمده אست
و (یאد آور آفتאب تאبאن رא که تאریک شود و ستאرگאن آسمאن تیره شوند ) אى رسول مא(»

ده مאه آبستن رא که نزد אعرאب بسیאر (هא به رفتאر آیند و شترאن عشאر  و کوه) فرو ریزند
به ) و طیور نیز(بکلی رهא کنند و به دور אفکنند و هنگאمی که وحوش ) عزیز אست

یאمت محشور شوند و هنگאمی که نفوس خلق همه بא هم جنس خود در ى ق عرصه
پرسند که آن بی گنאهאن رא به چه  پیوندند و هنگאمی که אز دخترאن زنده بگور بאز می

ى אعمאلش گشوده شود و هنگאمی که آسمאن رא אز  جرم و گنאه کشتید و هنگאمی که نאمه

                                                 
٣٦ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ١١٣ ,٩٨ ,٨٥ und  
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ش دوزخ رא سخت بر אفروزند و هنگאمی جא بر کنند و به یک سو אفکنند و هنگאمی که آت
هر نفسی آنجא ) که روز قیאمت אست(که بهشت رא به אهلش برگردאنند، در آن هنگאم 

 « .چه بر خود حאضر کرده همه رא بدאند هر آن
بא وجود بی تفאوتی אهאلی مکه محمد بر بعثت خود تأکید دאشت و منتقدאن قرآن رא 

) ٥٢(ى אلطور   و در سوره٦٩ى  آیه) ٣٦(ى یس  رهبرאى نمونه در سو. نאمید گمرאه می
  . آمده אست٣٠ تא ٢٩هאى  آیه

رא شعر آموختیم و نه شאعرى شאیسته مقאم אوست، بلکه אین کتאب ) محمد(نه مא אو ... »
  .«אست) خدא(و قرآن روش ) אلهی(ذکر 

)  وسخن گویی(پروردگאرت ) وحی(سאز به نعمت ) خدא(אى رسول مא، خلق رא متذکر »
אست و مא حאدثه ) مאهر(جنون و کهאنت هیچ در تو نیست، یא که گویند محمد شאعرى 

 « .مرگ אو رא אنتظאر دאریم
دلیل אین . کردند که قرآن رא אز بیگאنگאن آموخته אست برخی دیگر محمد رא متهم می

سلمאن توאن אز  אز جمله می. אنتقאد دوستی و مذאکرאتی بود که אو بא אفرאد غیر عرب دאشت
. گرفت ى قرآن موضع می محمد در برאبر منتقدאن خود به وسیله. فאرسی و جبر نאم برد
  . آمده אست١٠٣ى  آیه) ١٦(ى אلنحل  برאى نمونه در سوره

کس که مطאلب אین قرآن رא به رسول  گویند آن می) کאفرאن(مא کאمًא آگאهیم که .. »
عجمی אست و אین قرآن به زبאن آموزد بشرى אست، در صورتی که زبאن آن بشر  می

 « .عربی فصیح אست
کردند  هא محمد رא متهم می آن. تر بود אتهאم برخی دیگر به محمد به مرאتب אصولی

אین گروه אز . ى وאقعی אو אست طلبی אنگیزه هא دאرد و جאه که چشمدאشت به ثروت آن
 رو، به محمد شک کردند و אز אین منتقدאن تجربیאت خود رא بא کאهنאن دیگر بیאن می

هאى خویش אز אهאلی  محمد در موعظه. هא دکאنی نوین بود دین نوین برאى آن. دאشتند
. دאنست کرد و پردאخت آن رא موجب پאکیزگی مؤمنאن می مکه درخوאست زکאت می

 . در مورد زکאت آمده אست١٨ى  آیه) ٩٢(ى אللیل  برאى نمونه در سوه
 « .کوة אعطא کردندبه وجه ز(...) هא مאل خود رא  آن»

 ٣٠
محمد . زدند و אز אو گریزאن بودند אهאلی مکه אز پردאخت زکאت به محمد سر بאز می

دאد که مبאدא אهאلی  کرد و فروتنی به خرج می گرאیی می برאى توفیق رسאلتش مصلحت
ى یونس  محمد در سوره. مکه אز قصد وאقعی אو برאى کسب قدرت و ثروت آگאه شوند

  .گیرد  برאبر אین אتهאمאت موضع می در٧٢ى  آیه) ١٠(
پس هر گאه شمא אز حق روى گردאنیده نصیحت مرא نپذیرفتید، من אز شمא אجرى »

ى אجر رسאلت من بر خدא אست و من خود אز جאنب حق مأمورم که  نخوאسته بلکه همه
 « .אز אهل אسאم و تسلیم حکم אو بאشم

بل אسאم אز אو درخوאست معجزه برخی אز אهאلی مکه برאى مصدאق بعثت محمد و تق
هא مאنند دیگر پیאمبرאن אولوאلعزم عملی غیر مترقبه  محمد بאید برאى אرشאد آن. دאشتند

אمא محمد אز عملی کردن אین گونه . شد אى می دאد و یא بאعث ظهور فرشته אنجאم می
 و אز אو אز یک سو، بא سر سختی بر بعثت و رسאلت خود تأکید دאشت. توقعאت عאجز بود

کرد که منتقدאنش  سوى دیگر، مشرکאن رא تهدید به مجאزאت אخروى و بאى آسمאنی می
 ٢١ى  آیه) ١٠(ى یونس  برאى نمونه در سوره. هא بאز دאرد گونه درخوאست رא אز אبرאز אین

 .  آمده אست٨ تא ٥هאى  آیه) ١٥(ى אلحجر  و سوره
که قهرًא مردم (אنب خدא نیאمد گویند چرא بر אو آیت و معجزى אز ج) نکرאن رسولم(»

) کאفرאن(خدא אست، شمא ) و عאلم به صאح عאلم(، پאسخ ده که دאنאى غیب )مطیع شوند
  «.بאشم منتظر عذאب خدא بאشید من هم بא شمא منتظر نصرت אو می

که مدعی آنی که قرآن אز جאنب خدא بر من نאزل شده אست،  کאفرאن گویند، אى کسی»
و بر تو (گویی  אگر رאست می) کنی که چنین دعوى می(אى  ققًא دیوאنهتو به عقیده مא مح

אى رسول مא در پאسخ (شوند،  ، چرא فرشتگאن بر مא نאزل نمی)شوند فرشتگאن خدא نאزل می
فرشتگאن رא جز برאى حق و حکمت و مصلحت نخوאهیم فرستאد ) هא بگو אین سخن به آن

  «. هאکشאن مهلت نخوאهند یאفتو آنگאه فرستیم که دیگر کאفرאن بر عذאب و
خوאست معجزه אز  هא به مرگ و عذאب کאرسאز بود و نه در برאى אهאلی مکه نه تهدید آن

کردند و אز  پرستאن אو رא مسخره می برخی אز بت. گرفت طرف منتقدאن محمد پאیאن می
 و ٥٤ و ٥٣هאى  آیه) ٢٩(ى אلعنکبوت  در سوره. شدند אو خوאهאن عذאب فورى می

  .شود  به אین موضوع אشאره می٧٢ تא ٧١هאى  آیه) ٢٧(ى אلنمل  ورهس
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کنند و אگر  אى رسول مא منکرאن به تمسخر אز تو تقאضאى تعجیل در نزول عذאب می»
رسید و אلبته نאگهאنی  هא می وقت معین آن در علم אزلی قیאمت نبود، عذאب حق بر آن

طلبند در  کאفرאن אز تو تعجیل عذאب میشد که غאفل و بی خبر بودند و אین  هم نאزل می
  «...ت هא אحאطه کرده אس ذאب جهنم به آنصورتی که شرאره ع

אگر رאست ) دهید قیאمت که شمא پیغمبرאن می(گویند پس אین وعده  אفرאن میک... »
هא که به وقوعش عجله  گویید کی خوאهد بود، بگو אى پیאمبر بعضی אز آن وعده می

  «.אید در پی شمא آیددאرید، بدین زودى ش
ى  אو قبل אز אدعאى پیאمبرى در میאن عشیره. تمسخر محمد برאى אو بسیאر زجر آور بود

محمد אین لقب رא تصאدفی و . شد و ملقب به אمین بود قریش قאبل אحترאم محسوب می
ى حجرאאسود پس אز تعمیر  در אرتبאط بא رقאبت طوאیف قریشی پیرאمون نصب دوبאره

ى خویش بא یکدیگر  سرאن قریش برאى אرتقאء منزلت طאیفه. فت کرده بودکعبه دریא
سپس توאفق کردند که . تر אست کردند که چه کسی برאى אین کאر صאلح مجאدله می

אین شخص محمد . شود، אین کאر رא به عهده بگیرد אولین کسی که وאرد حیאط کعبه می
د بر زمین پهن کرد و بא کمک אو عبאى خود رא برאى حمل حجرאאسو.  بودهللاعبدא بن

رא بא دست خود بر جאیی مستقر کرد که برאى آن در نظر " سنگ مقدس"دیگرאن 
 ٣٧.گرفته شده بود

אهאلی مکه אز محمد . پس אز אدعאى بعثت، حیثیت محمد به کلی نقش بر آب شد
هא رא به عذאب  رفت و یא آن هאى عقلی دאشتند و אو یא אز پאسخ دאدن طفره می پرسش

پرستאن خوאهאن آگאهی אز زمאن موعود بودند و یא  برאى نمونه بت. کرد خروى تهدید میא
هא معقول نبود که چرא مشرکאن رאحل  برאى آن. پرسیدند אز عאقبت אقوאم رאحل خود می

אند، بאید در جهنم مجאزאت شوند و چرא خدאیی که  که شنאختی אز دین محمد ندאشته
محمد אز پאسخ دאدن . کند بر بندگאن خود قضאوت میگونه  رحمאن و رحیم אست، אین

אو . کند  رא قرאئت میهللاکرد که کאم א رفت و خود رא فقط پیאمبرى معرفی می طفره می
کرد،  گرא بود، אهدאف و موאضع خویش رא بא אحتیאط بیאن می در همאن حین بسیאر مصلحت
" אى گرאیی عشیره אنسאن"אى و  سنجید و אز همبستگی طאیفه هموאره وضعیت موجود رא می

                                                 
٣٧ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧١): Islam und Kapitalismus, Frankfurt am Main, S. ٥٧ 

 ٣٢
گرאیی محمد در یک لحظه بر אطمینאن אو غلبه کرد  لیکن مصلحت. برد به خوبی سود می

گویی روزى محمد در نزدیکی . و لغزشی رא به بאر آورد که برאى אو بسیאر گرאن تمאم شد
رא برאى ) ٥٣(ى אلنجم  کرد و قصد قرאئت سوره پرستی موعظه می کعبه و برאى یکتא

 . אین سوره آمده אست٢٠ تא ١٩هאى  در آیه. אن دאشتنאظر
و ) که بی אثر هستند(אى مشرکאن آیא دو بت بزرگ אلאت و אلعزى خود رא دیدید »

  «אلمنאت سومین بت دیگر رא دאنستید، جمאدى بی سود و زیאن אست؟
کند، محمد אز پرسش و تمسخر منتقدאن خویش به  گونه که علی دشتی طرح می همאن
אو در پی אین . گرאیی گزید  آمده بود و برאى رאم کردن مخאلفאن خود رאه مصلحتستوه

 . ى دیگر نیز آورد که به אین منوאل هستند آیאت دو آیه
بلند پروאزند، شאید אمیدى به شفאعت ) مرغאن(طאیرאن ) אلאت، אلعزى و אلمنאت(هא  آن»

  «.هא بאشد آن
د قدردאنی کردند که وسאطت و شفאعت قریشیאن پس אز قرאئت אین دو آیه אز محم

ى   אمא چنین لغزشی تمאمی برنאمه٣٨. به رسمیت شنאخته אستهللاهא رא نزد א خدאیאن آن
به אین ترتیب، دیگر مجאزאت אخروى معنی ندאشت، . کرد محمد رא نقش بر آب می

 هللاپرستאن، دخترאن א ى سنتی بت زمאنی که אز طریق صدقه و قربאنی و آن هم به شیوه
تر  אز همه مهم. طلبیدند هא شفאعت می  برאى آنهللاکردند و אز א ى مشرکאن وسאطت میبرא

چندى . کرد  نقشی رא אیفא نمیهللامنאفع شخصی محمد بود زیرא אو دیگر به عنوאن پیאمبر א
نگذشت که محمد אز قرאئت אین دو آیه بسیאر پشیمאن شد و אز אین رو، אدعא کرد که 

سپس محمد در برאبر אعترאض . و جאرى کرده אستאین آیאت رא شیطאن بر زبאن א
 .رא آورد) ٢٢(ى אلحج   سوره٥٢ى  منتقدאن آیه

که آیאتی برאى هدאیت خلق  مא پیش אز تو هیچ رسول و پیאمبرى نفرستאدیم جز آن... »
در آن آیאت אلهی אلقאء دسیسه کرد، آنگאه خدא آنچه ) جن و אنس(تאوت کرد، شیطאن 
سאزد و آیאت خود رא محکم و אستوאر گردאند و خدא  حو و نאبود میشیطאن אلقאء کرده م

 « .دאنא به حقאیق אمور و درستکאر در نظאم عאلم אست

                                                 
٣٨ vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): ebd., S. ٢٧f. 
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 رא به خود هللاى وسאطت و شفאعت برאى مؤمنאن نزد א هא وظیفه بא وجودى که محمد بعد
ست توאن محمد نمی. אختصאص دאد، אمא در ترویج دین אسאم در مکه بسیאر نאکאم بود

אو سپس به فن کאم که در . مشرکאن رא אز صحت بعثت و رسאلت خویش متقאعد کند
به אین . ى خود نאمید شد، روى آورد و قرآن رא معجزه ى אعرאب אستفאده می منאظره

آورد، بلکه  ترتیب، دیگر אین محمد نبود که بאید برאى אثبאت بعثت خویش معجزه می
برאى نمونه در . کردند אمאتشאن رא به אو אثبאت میאین منتقدאن אو بودند که بאید אته

  .شود  بر אعجאز قرآن تأکید می٨٨ى  آیه) ١٧(ى אאسرى  سوره
بگو אى پیغمبر که אگر جن و אنس متفق شوند که مאنند אین قرآن کتאبی بیאورند هرگز »

  «.نتوאنند، هر چند همه پشتیبאن یکدیگر بאشند
فعی خאرج شد و پی در پی مخאلفאن خود رא فرא به אین ترتیب، محمد אز موضع تدא

אى مאنند قرآن بیאورند که אز نظر معنא و فرم خصلتی אلهی دאشته  خوאند که سوره می
ى אلعنکبوت   سوره٥١ تא ٥٠هאى  در آیه. بאشد و مفאهیم بهترى رא אز قرآن אرאئه دهد

 .دشو رآن تأکید میبر אعجאز ق) ٢٩(
چرא بر אو آیאت و معجزאتی אز جאنب )  אگر رسول خدאستאین مرد(کאفرאن گفتند ... »

من که رسولم جز ) و به אمر خدאست(بگو آیאت نزد خدא ) رسول مא(خدא نאزل نشد، אى 
אى ندאرم، آیא אینאن رא אین معجزه کفאیت نکرد که  ترسאندن خلق אز אنتقאم خدא وظیفه

אوت کردى که در آن برאى هא ت چنین کتאب بزرگ رא مא بر تو فرستאدیم و تو بر آن
  «.אهل אیمאن אلبته رحمت و پند و هدאیت بود

محمد در مکه هموאره در אقلیت قرאر دאشت و در سنت אعرאب نه تنهא אز مدאرא و 
کرد، بلکه אصوًא אعمאل خشونت رא برאى ترویج دین  دאرى در אمور دینی אستفאده می خود

کند، برאى محمد  ى پאرت به درستی بیאن میگونه که رود אمא همאن. دאنست نאمنאسب می
نفی خشونت در אمور دینی به معنی ترویج مدאرא بא مشرکאن و مؤمنאن אدیאن دیگر نبود، 

گرאیی محمد در   مصلحت٣٩.شد هא می אمیدى پیאمبر אز אرشאد آن بلکه فقط نאشی אز نא

                                                 
٣٩ vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): ebd., S. ١٠٩f., und  
vgl Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠):ebd., S.٧٩f. 

 ٣٤
ى هود  و در سوره ١٥ تא ١٤هאى  آیه) ٣٩(ى אلزمر  ترویج دین אسאم به وضوح در سوره

 .شود  مشאهده می١٢٢ تא ١٢١هאى  آیه) ١١(
پرستم و دینم رא برאى אو خאص و خאلص گردאنم، شمא هم  رא می) یکتא(بگو من خدאى ... »
کאرאن آنאن هستند که  هر که رא خوאهید جز خدא بپرستید و بگو که زیאن) אى مشرکאن(

אن جאودאن در אفکنند، بروز قیאمت، به خسر) אز کفر و عصیאن(خود و אهل بیت خود رא 
  «.אین همאن زیאن אست که بر همه آشکאر אست

توאنید به زشتکאرى  آورند بگو که شمא هر چه می אى رسول مא به آنאن که אیمאن نمی... »
و معصیت خدא بپردאزید و مא هم به کאر אطאعت مشغول خوאهیم بود، شمא جزאى کردאر 

 « .אدאش عمل خود رא אز حق منتظریمخود رא منتظر بאشید مא هم پ
کرد که به  پرست رא متهم می محمد در حאل نא אمیدى אز ترویج دین אسאم قریشیאن بت

ى حאکم مکه  אو به متولیאن کعبه، تجאر قریشی و طبقه. کنند  و پیאمبر אو بی حرمتی میهللاא
 رאست منحرف هא رא متکبر و مغرور سאخته و אز رאه אنتقאد دאشت که אنبאشت ثروت آن

پرستی و ترویج  אمא نه تهدید مشرکאن به آتش دوزخ برאى مبאرزه بא بت. کرده אست
. אسאم کאرسאز بود و نه محمد אبزאر منאسبی برאى تحمیل دین نوین بر אهאلی مکه دאشت

پرستی هستی، شأن و تنعم سرאن قریش رא به بאزى  سر سختی אو برאى تبلیغ یکتא
هא رא به عنوאن متولیאن کعبه و پאسدאرאن  دست طبقאتی آن فرאگرفت زیرא جאیگאه  می
پس אز مدتی چندین نفر به دאیل متفאوتی به אسאم אیمאن . کرد پرستی تخریب می بت

شدند که אز نظر عאطفی وאبستگی تنگאتنگی بא  هא شאمل کسאنی می אغلب آن. آوردند
هرت بودند، אفرאدى که در سیر جویی که در پی ش ى حאکم ندאشتند، جوאنאن مאجرא طبقه

پرستی منאفع مאدى ندאشتند و بא  دیده شده بودند، کسאنی که در بت تجאرت جهאن
ى قومی دאشتند، אشخאصی  ى حאکم مکه نه وصلت فאمیلی کرده بودند و نه رאبطه طبقه

אى  خوאرى و تضعیف همبستگی عشیره که منتقد به אوضאع אخאقی مאنند گسترش ربא
بستگی  ى אرتقאء אجتمאعی دאشتند، لیکن به دلیل فرو رאنجאم کسאنی که אنگیزهبودند و س

به بیאن دیگر، نخستین مسلمאنאن کسאنی . دیدند جאمعه אمکאنی برאى تحقق אهدאفشאن نمی



 ٣٥ 

بودند که بحرאن אجتمאعی رא درک کرده و خوאهאن تغییر אوضאع موجود و جאیگאه 
 ٤٠.אجتمאعی خویش بودند

אلعوאم، طلحه  عفאن، زبیر بن ن אز אشخאص سرشنאسی مאنند عثمאن بنتوא אز جمله می
سعد   بنهللامسعود و عبدא  بنهللاعوف، عبدא وقאص، عبدאلرحمن بن אبی ، سعد بنهللاعبیدא بن

کردگی محمد رא به عنوאن پیאمبر دین نوین  نאم برد که به دین אسאم אیمאن آوردند و سر
پرستی منجر به رونق نسبی دین אسאم شد،  کتאهא به ی بא وجودى که אیمאن آن. پذیرفتند

مאنع  ٤١.ى دین توحیدى رא بر אجتمאع مکه تحمیل کند אمא محمد قאدر نبود که سلطه
حאرث، ولید  تحقق هدف محمد مخאلفت سرאن سرشنאس طوאیف قریش مאنند نضر بن

سفیאن  بیع، אبور عبدאلمطلب، عتبة بن لهب بن معیط، אبو אبی وאئل، عقیة بن مغیره، عאص بن بن
آید که  به نظر می. مخزون بودند ى بنی جهل אز طאیفه حرب و همسرش هند و אبو بن
אو . تر بوده אست جهل در مخאلفت بא دین نوین و محمد אز دیگرאن به مرאتب مصمم אبو

 میאدى אغلب طوאیف مکه رא متقאعد کرد که نه بא مسلمאنאن تجאرت کنند ٦١٦در سאل 
אى  אو سپس אین پیمאن رא بر صحیفه. هאشم در آیند ى بنی  אعضאى طאیفهو نه به אزدوאج

پس אز آغאز فشאر אجتمאعی و אقتصאدى . رא بر دیوאر معبد کعبه آویخت مکتوب کرد و آن
ى  عبدאلمطلب، که سردمدאر طאیفه طאلب بن بر مسلمאنאن و هאشمیאن، عموى محمد، אبو

پرستאن  چه بت خوאست که אو رא אز آن میهאشم بود، אو رא نزد خویش خوאند و  بنی
. خوאندند، بאز دאرد بدگویی در حق پدرאن و بزرگאن و گمرאه کردن فرزندאن خویش می

خوאست که אز  طאلب می אمא نه محمد رאزى به پאیאن ترویج دین אسאم بود و نه אبو
 به طאلب آید که אعتقאد אبو به نظر می. ى خویش سر بאز زند زאده حمאیت برאدر

تر אز تأمین منאفع مאدى אعضאى  به مرאتب مهم" مروت"و " אى گرאیی عشیره אنسאن"
بא وجودى که مدت بאیکوت بیش אز دو سאل طول نکشید و . ى هאشمی بوده אست طאیفه

برאى . همه אز آن پیروى نکردند، אمא خسאرت زیאدى بر مسلمאنאن و هאشمیאن وאرد آورد
در همین  ٤٢. درهم تقلیل یאفت٥٠٠٠ به ٤٠٠٠٠ورאن אز بکر در אین د نمونه ثروت אبو

                                                 
٤٠ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ١٠٤ 

   و٩١ى  جא، صفحه همאن): ١٩٩٩(مقאیسه دشتی، علی  ٤١
  ٢٥ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 

٤٢ vgl. Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠):ebd., S. ٩٣ ,٨٢, und  

 ٣٦
 میאدى دو تن אز پشتیبאنאن سرشنאس محمد، همسر אو خدیجه ٦١٩אیאم، یعنی در سאل 

پس אز אین وقאیع تعرض قریشیאن . ى کوتאهی در گذشتند طאلب در فאصله و عموى אو אبو
אش مخאلف   برאدر زאدهطאلب بא دین بא وجودى که אبو. به محمد و مسلمאنאن تشدید شد

. دאنست ى هאشمی خود رא موظف به حمאیت אز אو می بود، لیکن برאى حفظ حیثیت طאیفه
طאلب حتא در بستر مرگ نیز به אسאم אیمאن نیאورد، بא وجودى که אز تهدیدهאى  אبو

در صدر ) אلعزى عبد(لهب  پس אز مرگ אو برאدرش אبو. אش آگאه بود אخروى برאدر زאده
طאلب  لهب حאضر نبود که حفאظت אز محمد رא مאنند אبو אبو. ى هאشمی قرאر گرفت طאیفه

אى אز محمد پرسید که آیא  אو در یک نشست طאیفه. بی چون و چرא به عهده بگیرد
אلمطلب که به אسאم אیمאن ندאشتند در آتش  طאلب و پدر بزرگ אو عبد عموى אو אبو

پرستאن برאى محمد طرح شده بود و אو אز  تهא توسط ب אین پرسش بאر. سوزند جهنم می
زد و مسئولیت خود رא فقط محدود به قرאئت وحی אلهی  پאسخ دאدن به آن سر بאز می

سپس אو به אین پرسش بא אکرאه . אمא אین بאر دیگر برאى محمد رאه گریزى نبود. کرد می
 ٤٣.ز دست دאدى هאشمی رא א لهب و طאیفه אز אین پس محمد حمאیت אبو. پאسخ مثبت دאد

ثقیف  ى بنی אو نخست نزد طאیفه. محمد بאفאصله در جستجوى پشتیبאن جدیدى در آمد
ثقیف چنאن אو رא به  در אین نشست سرאن جوאن بنی. رفت که در طאئف مسکون بود

تر به سوى مکه رאهی شد، در حאلی که  تمسخر گرفتند که محمد دست אز پא درאز
ى  محمد در حאل گریز به אجبאر به طאیفه. کردند رאنش میجوאنאن در تعقیب אو سنگ بא نو

بא وجودى که אعضאى אین طאیفه نیز אز محمد و אسאم تنفر دאشتند . شمس پنאه برد عبد
عدى אو رא به مکه رسאند و  سرאنجאم موتیم بن. به אو ترحم کردند و پنאهش دאدند

مخزوم، به  ى بنی هپس אز אین که محمد نزد طאیف. حفאظت אو رא به عهده گرفت
ترى یאفت، تدאرک مهאجرت برخی مسلمאنאن  אאرقم پشتیبאن مقتدر אبی سرکردگی אرقم بن
אین . محمد در אنتخאب مهאجرאن چون همیشه مصلحت پیشه دאشت. رא به حبشه دید

شد که یא אز نظر دینی توאن پאیدאرى ندאشتند و یא خطرى برאى  گروه شאمل کسאنی می
دאیی حفضه (مظعون  توאن אز عثمאن بن אز جمله می. شدند ر محسوب میکردگی پیאمب سر
אو مؤمنی بسیאر אفرאطی بود که قبل אز אیمאن به אسאم . אز אهאلی یمאمه نאم برد) عمر بنت

                                                                                                             
   אدאمه٢٧ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین

٤٣ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ١٣٣ ,١١٢f. 



 ٣٧ 

کرد و  ى زهد نزدیکی به خدאوند رא جستجو می אو به وسیله. به گروه حنیفه تعلق دאشت
ترش و سه تن  و همرאه بא پسرش، دو برאدر جوאنא. حتא قصد אخته کردن خود رא دאشت

אین تאزه مسلمאنאن یک گروه אفرאطی رא . אز پسرאن برאدرش به אسאم אیمאن آورده بود
دאدند و برאى سرکردگی אو یک خطر جدى محسوب  میאن هوאدאرאن محمد تشکیل می

به  پس אز אتمאم تدאرکאت محمد، چندى نگذشت که مهאجرت مسلمאنאن ٤٤.شدند می
 . آمده אست١١ى  آیه) ٣٩(ى אلزمر  در سوره. حبشه אز طریق وحی אلهی نیز تأیید شد

کאر  ترس و پرهیز אید، خدא אى رسول مא بگو به אمت، אى بندگאنی که به خدא אیمאن آورده»
کאر אست در دنیא هم نصیب אو نیکویی و خوشی אست و  بאشید که هر کس متقی و نیکو

אگر در مکאنی אیمאن و تقوא دאرى مشکل شد به شهرى ( אست زمین خدא بسیאر پهنאور
که خدא صאبرאن رא به حد کאمل و بدون حسאب پאدאش ) دیگر روید و صبر پیشه کنید

 «.خوאهد دאد
ى شرعی مهאجرت نیز אیجאد شد، محمد مهאجرאن رא به سرکردگی  که پشتوאنه پس אز אین
به دین مسیح אیمאن ) نجאشی(شאه حبشه پאد. طאلب به سوى حبشه رאهی کرد אبی جعفر بن
אنحصאر تجאرى قریشیאن هموאره موجب نزאع نجאشی بא متولیאن אموى کعبه . دאشت

پرست  هدف محمد אستفאده אز אین تضאد بود که نجאشی رא به عنوאن پאدشאه یکتא. شد می
محمد به ى  אمא برنאمه. پرست متقאعد کند برאى دفאع אز مسلمאنאن در برאبر قریشیאن بت

هא هدאیאى  ى فرستאدگאن قریشی به نزد نجאشی نقش بر آب شد زیرא آن وسیله
 ٤٥.گرאنبهאیی برאى پאدشאه حبشه به همرאه دאشتند

بنא بر بررسی وאت و ولش، محمد پس אز نאکאمی در אین نقشه برאى حفظ جאن خویش و 
 مجאزאت دنیوى مسلمאنאن אز یک سو به دאستאن سאزى روى آورد که مشرکאن مکه رא אز

 .אند در אین אرتبאط آمده) ٦٩(ى אلحאقه   سوره٨ تא ٣هאى  آیه.  بترسאندهللاא
قوم ثمود و عאد آن قیאمت رא تکذیب کردند، אمא قوم ثمود به کیفر کفر وطنیאن هאک »

شدند، אمא قوم عאد نیز به بאدى تند و سرکش به هאکت رسیدند که آن بאد تند رא خدא 
ى نخل  هא سقط کرد که دید آن مردم گویی سאقه در پی بر آنهفت شب و روز پی 

                                                 
٤٤ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ١٣٣ ,١١٢f. 
  אدאمه١٧١ى  جא، صفحه همאن): ١٩٩٩(مقאیسه دشتی، علی  ٤٥

 ٣٨
هא بאقی  خشکی بودند و به خאک در אفتאدند، آیא هیچ دیدى که بروز کאر אثرى אز آن

 « بאشد؟
 ٤٦.گرאیی روى آورد و خوאهאن آزאدى אدیאن شد محمد אز سوى دیگر به مصلحت

 .אند آمدهدر אین אرتبאط ) ١٠٩(ى אلکאفرون   سوره٦ تא ١هאى  آیه
پرستید،  می) به خدאیی(بگو که אى کאفرאن مشرک من آن رא که شمא ) ى رسول مאא(»
کنم، پرستش  پرستم و شمא هم آن خدאى یکتאیی که من پرستش می نمی) هرگز(

کنم و نه شمא یکتא خدאى معبود مرא  شمא رא عبאدت می) بאطل(کنید، نه من خدאیאن  نمی
  «.دین شمא برאى شمא بאشد و دین من برאى منعبאدت خوאهید کرد، پس אینک 

. بردند در وضعیت نאمنאسبی به سر می) مدینه(پرستאن شهر یثرب  در همین دورאن بت
ى بزرگ אوس و خزرج در نوאحی بوאت در   میאدى جنگی میאن دو عشیره٦١٧در سאل 

در حوאلی یهودیאن אز قدیم . شد گرفت که אز طریق طوאیف یهود تهییج و پشتیبאنی می
هאیی رא مستقر کرده بودند و در آنجא سکونت  یثرب مאنند خیبر، فدک و تیمאء دژ

عشאیر یمאنی אوس و خزرج אز אوאیل قرن چهאرم میאدى به یثرب رאه یאفته . دאشتند
سرאن אین عشאیر در یک شب مهمאنی سردمدאرאن یهودیאن رא به هאکت رسאنده . بودند

سرאنجאم میאن سرאن عشאیر אوس و خزرج אختאف אیجאد . دو بر شهر تسلط یאفته بودن
אلنضیر אز  אلقریضه و بنی در حאلی که یهودیאن بنی. هא به جنگ کشید شد و کאر آن

ى خزرج هم پیمאن  אلقینقאع بא عشیره کردند، یهودیאن بنی ى אوس حمאیت می عشیره
 به پאیאن نرسیده بود، بא وجودى که غضب و خوى אنتقאم جویی میאن אهאلی پثرب. بودند

پرستאن یثرب در  بت. میאن سرאن عشאیر אوس و خزرج یک صلح نאپאیدאر بر قرאر شد
هא رא در برאبر یهودیאن  جستجوى رهبرى بودند که אین زخم مهلک رא אلتیאم دهد و آن

. کردند ورى אمرאر معאش می ى زرאعت، تجאرت و پیشه یهودیאن به وسیله. متحد سאزد
شد در حאلی که عشאیر  شאن می هא منجر به بهبودى وضعیت مאدى ى آن تردهفعאلیت گس

دستאن جאمعه رא  شدند و نقش فرو ى جאمعه رאنده می پرست אوس و خزرج به حאشیه بت
 ٤٧.گرفتند می

                                                 
٤٦ vgl. Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠):ebd., S. ٨٦ 

   و١٩٦ى  جא، صفحه همאن): ١٩٩٩(مقאیسه دشتی، علی  ٤٧



 ٣٩ 

به غیر אز . אعتقאد دאشتند) خدאى سرنوشت(پرستאن مدینه به אلمنאت  אغلب بت
 مאنند حنیفه در حوאلی مدینه سکنא دאشتند که در هאى دیگرى پرستאن یهودى، گروه یکتא

بא وجودى . جستجوى دینی برאى مشروعیت زندگی دنیوى و آمאل אخروى خویش بودند
وهب  مאدر אو آمنه بنت. که محمد אز אهאلی مکه بود، אمא بא مدینه אرتبאط نزدیک دאشت

 هللا عبدאآمنه و پدر محمد،. ى خزرج بود ى ندشאر متعلق به عشیره אز طאیفه
پدر אو در رאه بאزگشت אز . عبدאلمطلب، هر دو در مدینه به خאک سپرده شده بودند بن

در حאلی که آمنه در حین یک بאزدید . گذشت ى همسرش آمنه، در تجאرت نزد طאیفه
 ٤٨.سאل رא نیز به همرאه دאشت در مدینه به رحلت رسید که محمد خرد

شش نفر אز אهאلی مدینه بא محمد گفتگو  میאدى و در زمאن زیאرت کعبه ٦٢٠در سאل 
אمرى رא همرאه  پس אز پאیאن زیאرت کعبه محمد موسאد بن. کردند و بא אسאم آشنא شدند

هא رא برאى گرویدن به אسאم  هא بخوאند و آن هא به مدینه فرستאد که قرآن رא برאى آن آن
وאزده نفر אز אهאلی سאل بعد و در אیאم زیאرت کعبه د.  یکتא آمאده سאزدهللاو عبאدت א

هאى  خوאست هא در אین نشست مبאنی אسאم و در آن. مدینه بא محمد مذאکره کردند
یک سאل پس אز אین نشست و در אیאم زیאرت کعبه گروهی אز . پیאمبر رא مقبول دאنستند
 مرد و دو زن در روستאیی به نאم عقبه و در نزدیکی مکه ٧٣אهאلی مدینه، مشتمل אز 

ى אوس   نفر، سه نفر אز عشیره١٢در אین نشست .  رא بא محمد منعقد کردندאى نאمه عهد
به . نאمه رא تضمین کنند ى خزرج معین شدند که رعאیت אصول عهد و نه نفر אز عشیره

 ٤٩.אین ترتیب، شرאیط مهאجرت محمد و مسلمאنאن אز مکه به مدینه مهیא شد
بکر آخرین کسאنی  حمد و אبوم. هجرت به مدینه در مجموع سه مאه به طول אنجאمید

ریزى هجرت به مدینه نیز مאنند همیشه  محمد در برنאمه. بودند که رאهی مدینه شدند
ى نخست،  در وهله. אو برאى אتخאذ אین تصمیم دאیل متفאوتی دאشت. گرא بود مصلحت

محمد . ى אو رאهی کردن تمאم کسאنی بود که به אسאم אیمאن آورده بودند אنگیزه
                                                                                                             

   אدאمه و٢٩ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین
gl. Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠): ebd., S. ٩  
٤٨ ) vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ١٣٨f., ١٤٠f. 
٤٩ vgl. ebd., S. ١٤٢, und  

  ١٩٦، ١٧٥ى  جא، صفحه همאن): ١٩٩٩(مقאیسه دشتی، علی 

 ٤٠
پرستی  אست که در غیאب אو אین تאزه مسلمאنאن منحرف شوند و بאر دیگر به بتخو نمی

אى بود که אو برאى خود به عنوאن پیאمبر אسאم قאئل  ى بعدى، وجهه در وهله. روى آورند
خوאست که به عنوאن אولین مهאجر، مאنند فرאرى و بدون אستقبאل  محمد نمی. شد می

قت کشی دیگر جאیز نبود زیرא پس אز تشدید لیکن و. هوאدאرنش وאرد مدینه شود
ى قتل אو رא در دאرאلندوه  پرستאن بא محمد، متولیאن قریشی کعبه نقشه خصومت بت

 .طرאحی کرده بودند
אرکאت به عهده   بنهللابکر به مدینه رא یکی אز مشرکאن به نאم عبدא مهאجرت محمد و אبو

رא به سوى جنوب، یعنی بر خאف هא  אو برאى گمرאهی دشمنאن پیאمبر، نخست آن. گرفت
هא به مدت دو روز در غאرى به نאم ثور  آن. جهت حرکت به سوى مدینه همرאه برد

. ى دریאى سرخ به سوى مدینه رאهی شدند پنهאن مאندند و در روز سوم אز طریق کرאنه
אین . ى مشرکאن قریشی بسیאر عمیق بود هא אز تعقیب و قتلشאن به وسیله هرאس آن

 . قאبل فهم אست٤٠ى  آیه) ٩(ى אلتوبه  به خوبی אز سورهموضوع 

، هنگאمی )אلبته خدא אو رא یאرى خوאهد کرد(یאرى نکنید ) دین رسول خدא(אگر شمא אو رא »
که کאفرאن پیغمبر رא אز مکه بیرون کردند، خدא یאریش کرد، آنگאه که یکی אز آن دو تن 

) بکر که پریشאن و مضطرب بود אبو (به رفیق و همسفر خود) رسول(که در غאر بودند 
زمאن که خدא وقאر و آرאمش خאطر بر אو فرستאد و אو  گفت مترس که خدא بא مא אست، آن

אید مدد فرمود و ندאى کאفرאن رא پست  هאى غیبی خود که شمא آنאن رא ندیده رא به لشکر
ز کمאل قدرت و مقאم بلند که خدא رא بر هر چی) دعوت به אسאم رא(گردאنید، ندאى خدא 

 « .دאنאیی אست
بکر بא אستقبאل مهאجرאن و אنصאر وאرد   میאدى محمد و אبو٦٢٢ سپتאمبر ٢٤در تאریخ 

ى ندشאر  ى خزرج، طאیفه زید אز عشیره ى خאلد بن سپس محمد نزد خאنوאده. مدینه شدند
אز مهאجرت مسلمאنאن به مدینه بא توفیق کאمل همرאه نبود زیرא برخی  ٥٠.منزل گرفت

در میאن . گشتند هא یא در هجرت شرکت نکردند و یא پس אز هجرت به مکه بאز آن
אى پیرאمون کردאر אین گروه گشوده شد که منجر به تفرقه در אمت  مهאجرאن مجאدله

هא رא مسلمאن و برخی دیگر کאفر  برخی אز مهאجرאن آن. شد جوאن אسאمی می
                                                 
٥٠ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ١٤٤f. 



 ٤١ 

אو אز یک سو، . אن مسلمאنאن بسیאر کوشא بودمحمد برאى ممאنعت אز تفرقه می. دאنستند می
کرد و אز سوى دیگر، برאى تثبیت  ى אسאم برאى مؤمنאن هویت نوینی אیجאد می به وسیله

) ٤(ى אلنسאء  برאى نمونه در سوره. سאخت وحدت مؤمنאن، برאیشאن دشمن خאرجی می
 . در אین رאبطه آمده אست٨٩ تא ٨٨هאى  آیه

گروهی به אسאم و گروهی به کفرشאن قאئل (قאن دو فرقه شدید ى منאف بאره چرא شمא در»
و خدא به کیفر אعمאل زشتشאن بאز گردאند، آیא شمא ) هא در بאطن کאفرند شدید، آن

خوאهید کسی رא که خدא گمرאه کرده هدאیت کنید، در صورتی که خدא هر که رא  می
) אز رشک و حسد(کאفرאن گمرאه کند تو بر هدאیت אو رאهی نخوאهی یאفت، منאفقאن و 

تא شمא رא بر آنאن אمتیאزى (هא کאفر شوید  آرزو کنند که شمא مسلمאنאن هم به مאنند آن
همه برאبر و مسאوى در کفر بאشید، پس آنאن رא تא در رאه خدא هجرت نکنند، ) نبאشد

ید هא یאور و دوستی نبא هא رא هر کجא یאفتید، گرفته بکشید و אز آن دوست نگیرید و آن
 «אختیאر کنید

אز . هجرت محمد و مسلمאنאن به مدینه، مصאدف بא آغאز نقش سیאسی پیאمبر אسאم بود
. هم אکنون سیאست دولت و אقتدאر אعمאل אحکאم شرعی در אختیאر تאم אو قرאر دאشت

سאאرى برאى محאفظت  אیجאد دیوאن. زمאن عضو אمت و دولت אسאمی بودند مسلمאنאن هم
ى سیאسی  هאى אخאقی منجر به وحدت אسאم بא فلسفه  و تدوین אرزشאز אمت אسאمی

אز אین رو، بنא بر بررسی برنאرد لویز نه در زبאن کאسیک عربی و نه . شدند دولت می
شوند، یک  هא אز زبאن عربی مشتق می هאى سیאسی و فرهنگی آن هאیی که وאژه زبאن

אنی و אئیک، دینی و سکوאر یאفت دوگאنگی میאن مفאهیمی مאنند دینی و دنیوى، روح
 ٥١.شوند نمی

پس אز هجرت محمد در برאبر مهאجرאن و אنصאر قوאنینی رא برאى زندگی مسאلمت آمیز 
محمد . معروف شدند" قאنون אسאسی مدینه"هא به عنوאن  אهאلی مدینه قرאئت کرد که بعد

می سאکنאن مدینه رא گرאیی پیشه دאشت و אز אین رو، تمא نאمه مصلحت در تدوین אین عهد
نאمه، אمت به غیر אز مؤمنאن אدیאن توحیدى مאنند  بنא بر אین عهد. אعضאى אمت نאمید

به אین ترتیب، محمد همبستگی . گرفت مسیحیאن و یهودیאن، مشرکאن رא نیز در بر می
                                                 
٥١ vgl. Lewis, Bernard (١٩٩١): Die politische Sprache des Islam, Berlin, S. ١٥ 

 ٤٢
هא رא برאى دفאع אز  هא تقویت و آن אهאلی مدینه رא بدون در نظر گرفتن אیمאن دینی آن

 ٥٢.در برאبر هجوم طوאیف متخאصم אز نظر نظאمی و مאلی متعهد کردشهر 
پرستאن مدینه به تبعیت אز برخی سرאن  אغلب بت" قאنون אسאسی مدینه"پس אز אعאم 

موهאد אز جمله  אلهودאیر و سعد بن אسאید بن. عشאیر אوس و خزرج به دین אسאم گرویدند
شאن رא به دین نوین تشدید  طوאیفهא به אسאم گرאیش  کسאنی بودند که אیمאن آن

عوאمل گسترش دین אسאم در مدینه، مجאورت تنگאتنگ אهאلی مدینه بא ). ٥٣ (٥٣.کرد
ى حאکمی مאنند  پرست אز یک سو و فقدאن طبقه هא بא אدیאن یکتא قوم یهود و آشنאیی آن
 אز کرد אى و منאفع مאدى خود رא تضمین می پرستی شأن عشیره قریشیאن مکه که אز بت

تبدیل به مبאنی دین نوین " אمر به معروف و نهی אز منکر"توحید و . سوى دیگر، بودند
) ٣(عمرאن  ى آل در سوره. شد هא אمت אسאمی در مدینه متشکل می شدند که تحت آن

 . آمده אست١٠٤ى  آیه
ت خلق رא به خیر و صאح دعو) ترند که دאنא و بא تقوى(بאید אز شمא مسلمאنאن برخی ... »

کאرى نهی کنند و אینאن که به حقیقت  کאرى אمر کرده אز بد کنند و مردم رא به نیکو
 «دوאهند بوى هدאیت خلق هستند در دو عאلم در کمאل پیروز بختی و رستگאرى خ وאسطه

برخی . پرستאن به رسمیت شنאخته نشد ى אهאلی مدینه و تمאمی بت محمد אز طریق همه
هא ملقب به  آن. پرستیدند به אسאم نیאوردند منאت رא میى אوس که אل طوאیف אز عشیره

در . بودند که تحت سیאست دولت אسאمی قرאر گرفتند) ى منאت هدیه(אوس אلمنאت 
אمیر  אولی عبد. هאى مدینه نیز ضرورى אست אین رאبطه ذکر نאم چند تن אز شخصیت

אمیر در یک  عبد. کرد אعتقאد دאشت، אمא رسאلت محمد رא مردود هللارאهب بود که به א אر
אو .  کردهللاپرستی بא محمد، אو رא متهم به تحریف توحید و אفترא به א منאظره پیرאمون یکتא

پرستאن قریشی مکه ملحق شد و در جنگ بر علیه مسلمאنאن  سپس بא هوאدאرאنش به بت
אفک یאد کرد  مروאن و אبو هאى אسمאء بنت אز جمله بאید אز دو شאعر به نאم. شرکت کرد

. گرفتند کردند و رسאلت אو رא به بאد تمسخر می که در אشعאر خود به محمد توهین می
אو میאن عشאیر منطقه نفوذ بسیאرى . ى خزرج بود ُאبی אز عشیره  אبنهللاآخرین نفر عبدא

                                                 
٥٢ vgl. Antes, P. (١٩٨٢): ebd., S. ٢٩f. 
٥٣ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ١٥٢ 



 ٤٣ 

دאشت و هوאدאرאن אو پیش אز هجرت مسلمאنאن به مدینه، قصد دאشتند که אو رא به مقאم 
شرאیطی که دولت אسאمی هنوز مستقر نبود، مخאلفאن تحت .אمאرت یثرب برسאنند

دهی نشده بود،  متعددى در אمت אسאمی وجود دאشتند و אمرאر معאش مهאجرאن سאزمאن
ى لفظی بא  אو نخست برאى مقאبله. گرאیی روى آورد محمد برאى ترویج אسאم به مصلحت

ى عبאدت  هسپس قبل. طبیت به خدمت گرفت دشمنאنش شאعرى رא به نאم حسن بن
مسلمאنאن رא به سوى אورشلیم معین کرد، نمאز جمعه رא به عنوאن تریبون سیאسی دولت 

هאى  گونه فعאلیتی رא در روز אسאمی بنیאن گذאشت و به אین منوאل، سنت یهودیאن که هر
ى یهودیאن یعنی عאشورא رא برאى  אو مאه روزه. دאنستند، محترم شمرد شنبه حرאم می
 کرد، زوجیت زنאن مسیحی و یهودى رא برאى مردאن مسلمאن مجאز مسلمאنאن معین

محمد حتא در برאبر  ٥٤.دאنست و אحکאم غذאیی یهودیאن رא نیز تکلیف مسلمאنאن کرد
پرستאن مدینه نیز مصلحت אتخאذ کرد אگر که אقتدאر دولت جوאن אسאمی رא مستقیمًא  بت

" قאنون אسאسی مدینه" متعهدאن که تحت حفאظت دאدند و یא אین مورد پرسش قرאر نمی
 قتل مشرکאن رא وאجب ٨٩ تא ٨٨هאى  در آیه) ٤(ى אلنسאء  אو در سوره. قرאر دאشتند

 دهد،   همین سوره אدאمه می٩٠ى  دאند و در آیه می
هא عهد و پیمאنی אست در پیوسته بאشند یא  مگر آنאن که به قومی که میאن شمא بא آن»

 که אز جنگ بא شمא یא قوم خودشאن که دشمنאن شمא که بر אین عهد نزد شمא آیند
دאرى کنند و אز جنگ دلتنگ بאشند، بא אین دو طאیفه אز کאفرאن که در  هستند هر دو خود

هא رא بر شمא  خوאست آن אند، نبאید قتאل کنید، אگر خدא می حقیقت به شمא پنאهنده
ه אز جنگ بא شمא کنאره گא کردند، پس هر کرد تא بא شمא نبرد می مسلمאنאن مسلط می

هא نگشوده אست  گرفتند و تسلیم شدند، در אین صورت خدא برאى شمא رאهی بر علیه آن
 «)אل و جאنشאن رא بر شمא مبאح نکردم(

سאزى مאدى جאمعه  ى مאدى دאرد و محمد در مدینه به ضرورت بאز قدرت سیאسی جنبه
ى زندگی   برאى تضمین هزینهنخست بאید. برאى تثبیت دولت אسאمی کאمًא آگאه بود

لیکن در . هא رهא کند شد که אنصאر رא אز بאر مخאرج آن آمدى אیجאد می مهאجرאن منبع در

                                                 
٥٤ vgl. ebd., S. ١٥٤f. und  
vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): ebd., S. ١٥٩f., ١٦٢ 

 ٤٤
ى کאفی زمین زرאعی و دאم وجود دאشت و نه محصوאت کشאورزى  مدینه نه به אندאزه

ین در אین تنگنא بهتر. ى مهאجرאن تولید شوند توאنستند در مدت کوتאه برאى آذوقه می
هאیی بود که میאن دمشق و مکه تجאرت  אمکאن برאى مسلمאنאن رאهزنی به کאروאن

ى אعرאب رא به عهده  زمאن نمאیندگאن محمد مذאکره بא طوאیف پرאکنده هم. کردند می
در אوאیل . دهی کنند آمیزى رא بא دولت جوאن אسאمی سאزمאن گرفتند تא روאبط مسאلمت

سאمی وאبسته به אیمאن به אسאم، به رسمیت شنאختن אیجאد אرتبאط بא אمت و دولت א
 ٥٥.سرکردگی پیאمبر אسאم و پذیرش אحکאم دینی نبود

پس אز گذشت کمتر אز یک سאل אز هجرت، هفت تن אز مهאجرאن تحت فرمאن عموى 
هא به یک کאروאن قریشی که رאهی  آن. عبدאلمطلب، عאزم رאهزنی شدند پیאمبر، حمزه بن

در אین رאهزنی مسلمאنאن قصد قتل کسی رא ندאشتند و فقط . آوردنددمشق بود، هجوم 
هא پس אز  آن. در پی אموאلی بودند که وضعیت نאبسאمאن مאدى مهאجرאن رא بهبود دهند

ى   تא ژאنویه٦٢٣مאبین مאرس  ٥٦.چیאن دست خאلی به مدینه بאز گشتند مقאومت کאروאن
محمد پس אز . ریزى و عملی شدند  میאدى در مجموع پنج رאهزنی دیگر برنאمه٦٢٤
ى چهل تא پنجאه نفرى  کرد، یک دسته  قریشیאن رא دریאفت می که خبر حرکت کאروאن אین

هא رא تحت  پس אز تسلیح مسلمאنאن، آن. آورد אز مسلمאنאن رא جهت رאهزنی آن گرد می
אهزنאن ر. بست ى אو لوאء می دאد و بر سر نیزه سرکردگی یکی אز معتمدאن خویش قرאر می

هא  هאى آب که توقفگאه کאروאن پس אز طی مسאفت دو یא سه روزه معموًא در نزدیکی چאه
چیאن אز کمین  هא نאموفق بودند زیرא کאروאن אغلب رאهزنی. کردند بودند، کمین می

کردند و یא به حرکت کאروאن  شدند و مسیر کאروאن رא عوض می مسلمאنאن بא خبر می
کردند و بא  چیאن در برאبر مسلمאنאن مقאومت می ی موאقع کאروאندر برخ. دאدند سرعت می

فقط آخرین رאهزنی . کردند وجود خسאرت کم و یא زیאدى אز אموאل کאروאن حאفظت می
 ٥٧.ى مطلوب رسید جحش در نحله بود که به نتیجه  بنهللامسلمאنאن به سرکردگی عبدא

هאى حرאم به  یکی אز مאهאین رאهزنی در دومین سאل هجرت و در مאه رجب، یعنی در 
مسلمאنאن به کאروאنی که در مسیر طאئف به سوى مکه رאهی بود، دستبرد . وقوع پیوست

                                                 
٥٥ vgl. Paret, Rudi (١٩٧٠): ebd., S. ٣٧٤f., ٣٤٨  
٥٦ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ١٥٨ 
٥٧ vgl Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠):ebd., S. ١٠٠f. 



 ٤٥ 

چیאن، یک نفر به قتل رسید، دو تن אسیر شدند و یک نفر  אز چهאر تن אز کאروאن. زدند
 درهم دریאفت کرد و یک پنجم ١٦٠٠محمد برאى آزאدى אسیرאن . موفق به فرאر شد

אین قتل در مאه حرאم رجب به وقوع پیوست که در وאقع .  به خود אختصאص دאدغنאئم رא
مسلمאنאن . ى אعرאب جهت زندگی مسאلمت آمیز بود به معنی نقض قوאنین تدوین نشده

هאى متمאدى و طوאیف متفאوت عرب رא אز جنگ و آشوب  بא نقض سنتی که نسل
در . شدند אم خوאهאن توضیح میکردند و אز پیאمبر אس محفوظ دאشته بود، مخאلفت می

 .هאى حرאم آمده אست برאى توجیه قتل در مאه) ٢(ى אلبقره   سوره٢١٧ى  آیه
پرسند، بگو که نبرد در آن  ى جنگ در مאه حرאم می אى پیغمبر مردم אز تو دربאره«

دאشتن خلق אست אز رאه خدא و کفر به خدא و پאیمאل کردن  گنאهی אست بزرگ و بאز
بسیאر گنאه بزرگترى ) که مشرکאن مرتکب شدند( بیرون کردن אهل حرم حرمت خدא و

تر אز قتل אست و کאفرאن پیوسته بא شمא مسلمאنאن  אنگیز گرى و فسאد אست نزد خدא و فتنه
گردאنند، پس هر که אز شمא אز دین  که אگر بتوאنند شمא رא אز دین خود بر نبرد کنند تא آن

د تא بمیرد، אعمאل چنین אشخאص در دنیא و آخرت ضאیع گردد و در حאل کفر بאش خود بر
 «دمند، در آن همیشه معذب خوאهند بوو بאطل گردد و آنאن אهل جهن

אو بر אین نکته . محمد به אین شیوه یک توجیه دینی برאى شکستن سنن אعرאب یאفت
 هא بسیאر ضرورى אست، אمא گنאه مشرکאن که مسلمאنאن رא کرد که حفظ سنت تأکید می

رאهزنی بعدى در مאه آینده، . אند، به مرאتب بزرگتر אست مجبور به مهאجرت אز مکه کرده
حرب  سفیאن بن یک کאروאن قریشی تحت سرپرستی אبو. یعنی رمضאن برنאمه ریزى شد

هאى خود رא   تن אز تجאر کאא٧٠. אمیه אز فلسطین به سوى مکه رאهی بود ى بنی אز طאیفه
محمد فرمאن رאهزنی אین کאروאن رא صאدر . کردند אهی می درهم همر٥٠٠٠٠به قیمت 

 .رא آورد) ٨(ى אאنفאل   سوره٦٥ى  کرد و برאى تهییج مسلمאنאن آیه
אى رسول، مؤمنאن رא به جنگ ترغیب کن، אگر بیست نفر אز شمא صبور و پאیدאر بאشید »

 نفر אز کאفرאن بر دویست نفر אز دشمنאن پیروز خوאهید شد و אگر صد نفر بودید بא هزאر
و شمא (هא گروهی بی دאنشند  برאبرى توאنید کرد و پیروزى بدست خوאهید آورد زیرא آن

 « .)هאیید بא دین و دאنشید لذא توאنא و غאلب بر آن

 ٤٦
پس אز کسب אین .  تن אز مسلمאنאن تحت فرمאن محمد عאزم رאهزنی شدند٣٠٠سپس 
ه جهت حفאظت אز کאروאن کمک سفیאن سوאرى رא به سوى مکه رאهی کرد ک خبر אبو

ى دریאى سرخ  אو در همאن حین مسیر کאروאن رא به سوى کرאنه. نظאمی به همرאه بیאورد
هא در بدر  آن.  تن אز אهאلی مکه برאى کمک به سوى کאروאن شتאفتند٩٥٠. عوض کرد

  تن אز אهאلی مکه به قتل٧٠ تא ٥٠در אین جنگ . در برאبر قوאى مسلمאنאن قرאر گرفتند
دو تن אز سرאن قریش و . هא به אسאرت مسلمאنאن در آمدند  تن אز آن٧٠رسیدند و 

. ربیع אز جمله مقتوאن مکی بودند جهل و عتبة بن هאى אبو مخאلفאن جدى محمد به نאم
 تن تلفאت ١٥אین جنگ برאى مسلمאنאن حאصل بسیאرى دאشت زیرא در حאلی که فقط 

در میאن אسیرאن . فرאوאنی رא به غنیمت گرفتند אسب و تسلیحאت ١٠ شتر، ١٥٠دאدند، 
معیط حضور دאشتند که محمد رא در مکه  אبی حאرث و عقبة بن هאى نصر بن دو تن به نאم

در رאبطه بא . پیאمبر بאفאصله فرمאن قتل آن دو رא صאدر کرد. به تمسخر گرفته بودند
ى אאنفאل  ى سوره  وسیلهرא به تقسیم غنאئم نزאعی میאن مسلمאنאن آغאز شد که محمد آن

  . אین سوره آمده אست٧ى  در آیه. منتفی کرد) ٨(
ى پیروزى به یکی אز دو طאیفه  بیאد آر زمאنی رא که خدא شمא رא وعده) אى رسول مא(«
دאد و شمא مאیل بودید آن طאیفه که شوکت و سאحی ) ى قریش یא کאروאن شאم قאفله(

خوאست صدق  لشאن نصیب شمא شود و خدא میאموא) بی رنج جهאد(به همرאه ندאرد 
 «.ى کאفرאن رא אز بین بر کند سخنאن حق رא ثאبت گردאند و ریشه

 همین سوره توفیق جنگ بدر به صورت تفسیر یک ١٧ و ٤٥ تא ٤١هאى  در آیه
 .شود  گذאشته میهللاى تبلیغאتی به کلی به حسאب א روزنאمه

شهر (هא به مکאنی دورتر  دیک دشمن و آنبیאد آرید زمאنی رא که سپאه شمא در وאدى نز»
و אگر אین کאرزאر ) که موفقیت و אتفאق خوشی خدא نصیب شمא کرد(وאقع شدند ) مدینه

چنین موאفق و دلخوאه شمא (گאه  شد در وعده به وعده و قرאر شمא بא دشمن مقرر می
אزلی و که حکم  کردید لیکن برאى آن אز خوف و אندیشه در جنگ אختאف می) بود نمی

یعنی خدא در جنگ بدر به مدد (قضאى حتمی رא که خدא مقرر فرمود אجرא سאزد 
فرشتگאن مؤمنאن کم رא بر کאفرאن بسیאر غلبه دאد که حقאنیت قرآن و رسولش رא آشکאر 

که אیق زندگی אست زنده بمאند  تא هر که هאک شدنی אست هאک شود و آن) سאزد



 ٤٧ 

گאه که دشمنאنت رא در چشم  آر אى رسول مא آن ت و یאدکه همאنא خدאوند شنوא و دאنא אس
تא قوى دل بאشید و אگر سپאه دشمن رא به چشم شمא (אندک نشאن دאدیم ) و אصحאبت(تو 

جدل و ) بسیאر نشאن دאده بودیم، کאمًא هرאسאن و بد دل شده در אمر رفتن به جنگ
مت دאشت که אو دאنא و به سא) شمא رא אز آسیب دشمن(کردید، لیکن خدא  مخאلفت می

هאى خلق אست و یאد آور زمאنی که خدא دشمنאن رא  هאى درونی دل متصرف אندیشه
هא نیندیشید و  تא قوى دل شده אز آن(که مقאبل شدید در چشم شمא نمودאر کرد  هنگאمی

تא خدאوند ) شمא رא در چشم دشمن کم بنمود تא تجهیز کאمل و تهیه مهمאت جنگ نکنند
تא بدאنید (אجرא فرمאیید ) ى אسאم یعنی غلبه(ر قضאى حتمی خود مقدر کرده رא که د آن

אید هر  که אیمאن آورده که بسوى אو بאز گشت אمور، אى کسאنی) کאر به دست خدא אست
گאه بא قومی אز دشمن مقאبل شدید، پאیدאرى کنید و خدא رא پیوسته یאد آرید، بאشد که 

 «.پیروز و فאتح شوید
چون تو تیر אفکندى نه تو ) אى رسول(نه شمא بلکه خدא کאفرאن رא کشت، ) אى مؤمنאن(»

و بیאزمאید مؤمنאن رא به ) شکست کאفرאن رא خدא برאى אین خوאست(بلکه خدא אفکند و 
 «.عאلم אست) به مصאلح ُאمور(و دאنא ) دعאى خلق(آمد خوشی که خدאوند شنوא  پیش

خوאست که خمس  شت زیرא محمد میى فعאل دא  بאید در جنگ حضور و مدאخلههللاא
ى تقسیم غنאئم رא  אو אز طریق قرآن شیوه.  در אختیאر بگیردهللاغنאئم رא به عنوאن پیאمبر א
تقسیم غنאئم אغلب . دאد خوאند و به عمل خویش مشروعیت می پیروى אز وحی אلهی می

. کرد ن میى جنگ رא نیز معی شد که حتא نتیجه منجر به نزאع و تفرقه میאن مسلمאنאن می
هא رא  در تقسیم غنאئم سوאرکאرאن بر پیאده نظאم אلویت دאشتند و سه برאبر אز سهم آن

 .کردند دریאفت می
אو אسیرאن جنگی رא در برאبر پول آزאد . فرאز به مدینه بאزگشت محمد אز جنگ بدر سر

عرאن هא دو تن אز شא آن. אفک رא صאدر کرد مروאن و אبو سאخت و فرمאن قتل אسمאء بنت
بא אفزאیش . گرفتند مدینه بودند که پیאمبر אسאم رא در אشعאرشאن به بאد تمسخر می

خوאست אز مجאزאت کسאنی که به  قدرت محمد و شأن دولت אسאمی، دیگر אو نمی
אمیر که در جنگ  عدى و سلیم بن אمیر بن. کردند، چشم پوشی کند  توهین میهللاپیאمبر א

فرصت منאسبی بودند که אرאدت خود رא به محمد ثאبت بدر شرکت ندאشتند، در אنتظאر 

 ٤٨
ى آن دو رא به محمد تقدیم کردند و به  هאى بریده در همאن شب אین دو قאتل سر. کنند
 ٥٨. تقدیر شدندهللانאم א

. در مکه شکست جنگ بدر و قتل سرאن قریشی منجر به تغییر אوضאع سیאسی شد
ى دریאى  אروאن مذکور رא אز طریق کرאنهאمیه پس אز אین که ک ى بنی سفیאن אز طאیفه אبو

אو سه مאه بعد برאى . ى قریش قرאر گرفت سرخ به مکه هدאیت کرد، در صدر عشیره
. אنتقאم خون مقتوאن بدر در صدر قوאیی אز مکیאن قریشی به سوى مدینه تאخت

مهאجمאن نخلستאن حوאلی مدینه رא به آتش کشیدند و پس אز قتل دو تن به مکه 
در همین אیאم مسلمאنאن אز موقعیت منאسب جغرאفیאى مدینه به درستی . دبאزگشتن

אلنهرین و شאم مختل بود زیرא قوאى אسאمی رאه  تجאرت مکیאن بא بین. کردند אستفאده می
سپس تجאر قریشی کאروאنی رא تدאرک . کرد هאى قریشی مسدود می رא برאى کאروאن

پسر (حאرثه  ز دریאفت אین خبر زید بنمحمد پس א. دیدند که در خفא رאهی دمشق شد
 درهم ١٠٠٠٠٠فقط در אین سرقت . رא مأمور رאهزنی אین کאروאن کرد) ى محمد خوאنده

 ٥٩.رא به خود אختصאص دאد نصیب مسلمאنאن شد و محمد خمس آن
دאدند و אز  ى رאهزنی مسلمאنאن אز یک سو، وضعیت مאدى خود رא بهبود می به وسیله

کنند، به مکه  ى طبقאتی بروز می یی رא که به אجبאر در یک جאمعههא سوى دیگر، تضאد
. توאنستند بא وضعیت موجود خو بگیرند بدیهی אست که تجאر مکه نمی. کردند منتقل می

.  سوאر برאى تهאجم به مدینه گرد آورد٣٠٠٠سفیאن قوאیی رא مشتمل אز  אز אین رو אبو
در صدر . ییج مهאجمאن رאهی مدینه شدند تن אز زنאن قریشی برאى ته١٥همرאه אین قوא 

ربیع و  سفیאن، هند، قرאر دאشت که خوאهאن אنتقאم خون پدرش عتبة بن هא همسر אبو آن
سپאه مکیאن پس אز ده روز . مאبقی אقوאمش بود که در جنگ بدر به هאکت رسیده بودند

ز پس אز گذشت مدتی א. هאى مسلمאنאن خیمه زد به مدینه رسید و در کشتزאر
در . ى مدینه سپאه مشرکאن بא مسلمאن بسیج شده در کوهستאن ُאُحد تאقی کرد محאصره

فقط אز خود گذشتگی چند . אین جنگ محمد مجروح شد و عموى אو حمزه به قتل رسید
                                                 
٥٨ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ١٦٦f., und  
vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): ebd., S. ١٦٢ und  

  ٣٣ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 
٥٩ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ١٧٠f. 



 ٤٩ 

هאى ُאُحد به سر  هא شب رא در کوه آن. تن אز مسلمאنאن بود که جאن پیאمبر نجאت یאفت
یאرنش در  محمد و هم. سفیאن به مکه، به مدینه آمدند אبوبردند و پس אز بאزگشت قوאى 

که مسلمאنאن مجروح به قتل  پس אز אین. אین شب نאظر אعمאل موحش سپאه مکیאن بودند
رسیدند، زنאن قریشی אز گوش و بینی مقتوאن برאى خود گردنبند سאختند و بر אجسאد 

 ٦٠. رא به دندאن کشیدى حمزه رא مصلح کرد و قلب אو هند نعشه. هא رقصیدند آن
سپאه قریشی پس אز پیروزى در جنگ ُאُحد قאدر بود که مدینه رא فتح کند، محمد رא به 

پرستאن قریشی بر  لیکن بت. فروشی روאنه کند قتل برسאند و مسلمאنאن رא به بאزאر برده
خאف محمد فאقد یک אیدئولوژى منسجم برאى تشکیل دولت مرکزى بودند و אز אین 

ى سپאه مکیאن فقط گرفتن  در وאقع אنگیزه. אز پیروزى در جنگ عאزم مکه شدندرو، پس 
אنتقאم خون مقتوאن در جنگ بدر و گوشمאلی مسلمאنאن جهت رאهزنی و نقض قوאنین 

موقعیت محمد پس אز شکست در جنگ ُאُحد بسیאر سخت .ى אعرאب بود تدوین نشده
 אز مسلمאنאن قلمدאد کرده بود هللابאنی אى پشتی شد زیرא אو پیروزى در جنگ بدر رא نتیجه

در אوضאع موجود منتقدאن אو אز . کرد رא بא אفتخאر مصدאق رسאلت خویش بیאن می و آن
طلب دאیلی رא برאى تمسخر و  یهودیאن، مسیحیאن و مشرکאن گرفته تא אشخאص جאه

عف ُאبی قرאر دאشت که אز ض  بنهللادر صدر مخאلفאن پیאمبر عبدא. زنش אو دאشتند سر
خوאست تشکیل مجمعی אز  אو در. کرد محمد برאى אفزאیش نفوذ سیאسی خود אستفאده می

. هאى سیאسی رא تحت نظر אین شورא قرאر دهد ریش سفیدאن مدینه رא دאشت که تصمیم
אمא אو بא پیشنهאد خود توفیقی . ُאبی محدود کردن אختیאرאت محمد بود ى אبن אنگیزه

. خאلفאن אو پسرش، یکی אز مجروحאن جنگ ُאُحد بودترین م یکی אز سر سخت. ندאشت
ُאبی حتא به فکر قتل پدرش אفتאد، در حאلی که محمد אین عمل رא بنא بر مصلحت  پسر אبن

محمد . شدند دאنست زیرא طوאیف یهودى مدینه אز هوאدאرאن وאقعی אو محسوب می نمی
، لذא אین نאکאمی رא به אمא حאضر نبود که مسئولیت شکست جنگ ُאُحد رא به عهده بگیرد

) ٣(عمرאن  ى آل در سوره. حسאب אمتحאن אلهی جهت سنجش אیمאن مسلمאنאن گذאشت
 . آمده אست١٤٠ى  آیه

                                                 
٦٠ vgl. ebd., S. ١٧٣f. 

 ٥٠
شکست و ) در بدر(آسیبی رسید به دشمنאن شمא نیز ) در جنگ ُאُحد(אگر به شمא »

ن هא مقאومت کردند شمא نیز بאید مقאومت کنید، אی که آن آسیب سخت رسید، چنאن
میאن خאیق ) گאهی شکست و مغلوبیت و گאهی فتح(روزگאر رא بא אختאف אحوאل 

رא که ثאبت  گردאنیم که مقאم אهل אیمאن رא به אمتحאن معلوم شود تא אز شمא مؤمنאن آن می
 «...گوאه دیگرאن کند(...) در دین אست 

هא رא  تدر آن رحمאن، رحیم و مقهللامحمد در برאبر پرسش مسلمאنאن قرאر دאشت که چرא א
هאى خویش منجر به  منتقدאن نه تنهא بא پرسش. در برאبر مشرکאن یאرى نکرده אست

شدند، بلکه مجروحאن رא به خאطر شرکت در  تردید مسلمאنאن در رسאلت محمد می
 همین سوره در אرتبאط بא جنگ ١٦٩ تא ١٦٥هאى  در آیه. کردند جنگ ُאُحد سرزنش می

 . ُאُحد آمده אست
که در برאبر آن آسیب به  در صورتی) در جنگ ُאُحد(אه به شمא مصیبتی رسد آیא هرگ»

بאز אز روى تعجب گویید چرא به مא که אهل אیمאنیم رنج ) در جنگ بدر(دشمنאن رسید 
رسد، بگو אى پیغمبر אین مصیبت رא אز دست خود کشیدید که نא فرمאنی کردید نه 

چه در  متعאل بر هر چیز توאنא אست، آنکه خدא قאدر بر نصرت شمא نبود که خدאى  آن
روز ُאُحد هنگאم مقאبله دو صف کאرزאر به شمא رسید به قضאى خدא و مشیت نאفذ אو بود 

که بیאزمאید אهل אیمאن رא، تא معلوم شود حאل آنאن که ثאبت قدم در אیمאنند و تא نیز  تא آن
هא  چون گفته شد به آنهאیی که در دین نفאق و دو دلی کردند و  معلوم شود، حאل آن

بیאیند در رאه خدא جهאد و یא دفאع کنید، عذر آوردند که אگر مא به فنون جنگی دאنא بودیم 
ترند تא به  کنند به کفر نزدیک که دعوى مسلمאنی می جنگیدیم بא آن به پیروى אز شمא می

بر آن چه אند و خدא  אیمאن، به زبאن چیزى אظهאر کنند که در دل خאف آن پنهאن دאشته
هא אست، آن کسאنی که در جنگ بא سپאه אسאم  تر אز خود آن دאرند آگאه پنهאن می

همرאهی نکرده، گفتند אگر خویشאن و برאدرאن مא نیز سخن مא رא شنیده به جنگ ُאُحد 
شدند، אى پیغمبر به چنین مردم بگو منאفق، بگو پس شمא که  نرفته بودند، کشته نمی

 چאره توאنید کرد مرگ رא אز جאن خود دور کنید אگر رאست برאى حفظ حیאت دیگرאن
گویید، پندאرید که شهیدאن رאه خدא مردند بلکه زنده به حیאت אبدى شدند و در نزد  می

 «.پروردگאرشאن متنعم خوאهند بود



 ٥١ 

کردند، در وאقع سرکردگی محمد رא به  کسאنی که نفאق در وحدت مسلمאنאن אیجאد می
ُאبی   بنهللادر صدر منאفقאن مدینه عبدא. دאدند مورد پرسش قرאر میعنوאن پیאمبر אسאم 

که محمد אغلب قوאنین یهودیאن  بא وجودى. قرאر دאشت که بא طوאیف یهود هم پیمאن بود
سאلم به   بنهللاکرد، אمא فقط یک یهودى به نאم عبدא رא پذیرفت و یא به אحترאم رعאیت می

 . ى אو آمده אست در بאره) ٣(عمرאن  ى آل  سوره١٩٩ى  آیه ٦١.אسאم אیمאن آورد

برخی אز אهل کتאب کسאنی هستند که به خدא و کتאب آسمאنی شمא و هم کتאب آسمאنی »
خودشאن אیمאن آوردند در حאلتی که مطیع فرمאن خدא بوده آیאت خدא رא به بهאى אندک 

د رא که هر نیک و ب(ى אهل کتאب رא نزد خدא پאدאش نیکو אست  نفروشند، آن طאیفه
 «.و אلبته خدא حسאب مردم رא سریع و آسאن خوאهد کرد) جزאى مسلم אست

هא  بא وجودى که محمد رאه رא برאى אیمאن یهودیאن و مسیحیאن به אسאم گشوده بود، آن
بخصوص אستقאل دینی یهودیאن . پذیرفتند  نمیهللاسرکردگی אو رא به عنوאن پیאمبر א

شد زیرא وحدت سאکنאن مدینه رא  می میهموאره موجب خطر برאى دولت جوאن אسא
حتא تأکید . سאخت کرد و مאنعی برאى تحقق یک سیאست رאسخ مرکزى می دشوאر می

محمد در رسאلتش به عنوאن پیאمبر אولوאلعزم که در ردیف אبرאهیم، موسی و عیسی به 
. بعثت رسیده אست، توفیقی نزد طوאیف یهودى و مسیحی برאى אیمאن به אسאم ندאشت

אسرאئیل در  ى پیאمبر بא قوم بنی  مجאدله٤١ى  آیه) ٢(ى אلبقره  برאى نمونه در سوره
 .مدینه درج شده אست

کند و אول کאفر به  به قرآنی که فرستאدیم אیمאن آرید که تورאت شمא رא تصدیق می... »
 «.آن نبאشید و آیאت مرא به بهאى אندک مفروشید و אز قهر من بپرهیزید

مد אز برאى جلب مؤمنאن یهودى و مسیحی، نقش تאریخی אدیאن در حאلی که مح
دאد که زیאده روى نکنند و  کرد، אمא به مسیحیאن هشدאر می پرست رא برجسته می یکتא

  . آمده אست١٧١ى  آیه) ٤(ى אلنسאء  در سوره. عیسی رא پسر خدא نخوאنند
ى خدא جز به  و در بאرهدאرید  در دین خود אندאزه نگه) אى علمאى نصאرى(אى אهل کتאب »

مریم جز אین نشאید گفت که אو رسول  رאستی سخن نگویید، در حق مسیح، عیسی بن

                                                 
٦١ vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): ebd., S. ١١٥ 

 ٥٢
ى אلهی در وحی אز عאلم אلوهیت אست که به مریم فرستאد، پس به خدא  خدאست و کلمه

אلقدس رא  אب و אبن و روح(ى فرستאدگאنش אیمאن آرید و به تثلیث قאئل نشوید  و همه
אز אین گفتאر شرک بאز אیستید، بهتر אست که جز خدאى یکتא خدאیی ) خدא نخوאنید

 « ...که אو رא فرزندى بאشد تر אز آن نیست، خدא منزه
کردند زیرא قوم  مؤمنאن یهودى دعوت محمد برאى אیمאن به دین אسאم رא رد می

 پیאمبر خوאندند و در نتیجه، بنא بر אصول تورאت، ى خدאوند می אسرאئیل رא برگزیده بنی
خوאست  فرאتر אز یهودیאن، مسیحیאن אز محمد در. شد هא مبعوث می نوین بאید אز قوم آن

) ٢(ى אلبقره  در سوره. אى مאنند عیسی دאشتند که به دین אسאم אیمאن آورند معجزه
  .شود  به אعترאض אقوאم یهودى و مسیحی پאسخ دאده می١٤٠ تא ١٣٩هאى  آیه

گو که شمא رא بא مא در موضوع خدא چه جאى بحث و جدאل אى پیغمبر به אهل کتאب ب»
که אو پروردگאر مא و شمאست و مא مسئول کאر خود و شمא مسئول  אست، در صورتی

کردאر خویش هستید، چیزى که هست مאییم تنهא ملتی که خدא رא به یکتאیی شنאخته و 
بیא بא مسلمین به پرستیم، یא אگر شمא אهل کتאب در موضوع אن אو رא אز روى خلوص می

جدل بر خאسته گویید که אبرאهیم و אسمאعیل و אسحאق و یعقوب و فرزندאن אو بر آیین 
دאنید یא خدא؟  یهودیت یא نصرאنیت بودند، خدא مرא فرمאید که پאسخ ده که شمא بهتر می

ى אنبیא کتمאن کند و یא گوאهی خدא رא  که شهאدت خدא رא دربאره تر אز آن و کیست ستمکאر
و خدא אز ) تא نبوت אو رא אنکאر کند(در کتب آسمאنی مخفی دאرد ) ص(به رسאلت محمد 

 « .کنید، غאفل نیست چه می آن
 برאى אو بسیאر نאخوشאیند بود، אمא در وضعیت سیאسی هللاאنکאر محمد به عنوאن پیאمبر א

 تن گرאیی پیشه کند و به وאقعیت که مصلحت אى نمאند به جز אین موجود برאى אو چאره
 .  همین سوره آمده אست٢٥٦ى  در آیه. دهد

کאر دین به אجبאر نیست، رאه هدאیت و ضאلت بر همه کس روشن گردید، پس هر که »
ى محکم و  אز رאه کفر و سرکشی بر گردد و به رאه אیمאن و پرستش خدא گرאید به رشته

ویند אستوאرى چنگ زده אست که هرگز نخوאهد گسست و خدאوند به هر چه خلق گ
 « .شنوא و دאنא אست



 ٥٣ 

کאر دین به "ى  گوید، جمله گونه که رودى پאرت به درستی در تفسیر אین آیه می همאن
ى  ، نه به معنی نفی خشونت برאى تحمیل دین به אنسאن، بلکه نتیجه"אجبאر نیست

 ٦٢.نאאمیدى پیאمبر אز برאى אرشאد مؤمنאن یهودى و مسیحی بوده אست
ت در مدینه، قدرت دولت אسאمی و سرکردگی محمد مورد پرس بא وجود אدیאن یکتא
گونه که مאکسیم رودینسون و رودى پאرت به  אز אین رو، همאن. پرسش قرאر دאشت
دهند، محمد برאى تثبیت دولت אسאمی نیאزمند به یک برش  درستی توضیح می

ى אبرאهیم بنאبرאین محمد אز طریق قرآن برא. אیدئولوژیک بא אدیאن یهودى و مسیحی بود
یک دאستאن نوین سאخت و به אین ترتیب، אبرאهیم رא نخستین مسلمאن خوאند که بא 

در . ى کعبه رא برאى پرستش خدאى یکتא بنא کرده אست کمک فرزندش אسمאعیل خאنه
 .شود  אین دאستאن بیאن می١٢٨ تא ١٢٧هאى  آیه) ٢(ى אلبقره  سوره

ى کعبه رא بر אفرאشتند و عرض کردند   خאنههאى وقتی که אبرאهیم و אسمאعیل دیوאر... »
پروردگאرא אین خدمت رא אز مא قبول فرمא، تویی که دعאى خلق رא אجאبت کنی و به אسرאر 
همه دאنאیی، אبرאهیم و אسمאعیل عرض کردند، پروردگאرא نخست مא رא تسلیم فرمאن خود 

رستش و אطאعت رא به گردאن و فرزندאن مא رא هم به تسلیم در رضאى خود بدאر و رאه پ
 «.که تنهא تویی بخشنده و مهربאن) ى بندگی رא بر مא سهل و آسאن گیر و وظیفه(مא بنمא 

אسرאئیل אست  ى بنی نزد یهودیאن אبرאهیم پدر بزرگ یعقوب و یعقوب پدر دوאزده عشیره
ى אین دאستאن،  لیکن محمد به وسیله. شود و بنאبرאین جد بزرگ موسی محسوب می

ى کعبه رא بא همکאرى فرزندش   خאنههللا رא یک حنیف نאمید که در جستجوى אאبرאهیم
به אین ترتیب، دیگر . אسمאعیل بنא کرده و به عنوאن אولین مؤمن به אسאم گرویده אست
آورد،  پرست אیمאن می אین محمد אز طوאیف مشرک אعرאب نبود که بאید به אدیאن یکتא

. אنحرאف دאشتند) אسאم( אز دین وאقعی אبرאهیم بلکه אین یهودیאن و مسیحیאن بودند که

                                                 
٦٢ vgl. Paret, Rudi (١٩٧١): Der Koran - Kommentar und Konkordanz, 

Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. ٥٤f., und  

vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): ebd., S. ١٠٨f.  

 ٥٤
کرد که عیسی رא به قتل رسאندند زیرא در بعثت אو نیز  محمد یهودیאن رא متهم می

 ٦٣.تردید کردند
دאستאن سאزى برאى אبرאهیم به عنوאن نخستین مسلمאن و بאنی کعبه جهت تدوین یک 

و، دین אسאم رא به عنوאن دین אیدئولوژى نوین دولتی بسیאر کאرسאز بود زیرא אز یک س
سאخت و یهودیאن و مسیحیאن رא متهم به  حقאنی در تدאوم אدیאن توحیدى مستقر می

ى  در سوره. کرد تحریف منאبع دینی خویش و אنحرאف אز دین رאستین אبرאهیم می
 . آمده אست٦٨ تא ٦٤هאى  آیه) ٣(عمرאن  آل
له کنید، در صورتی که تورאت و אنجیل אى אهل کتאب چرא در آیین אبرאهیم بא هم مجאد»

دאنید شمא رא مجאدله روא  چه می کنید؛ گیرم در آن شمא بعد אز אو نאزل شده، آیא تعقل نمی
چه عאلم نیستید بאز جدل و گفتگو به میאن آرید و خدא همه چیز رא  بאشد، چرא در آن

אبرאهیم به آیین یهود و ) بאید אز کتאب و پیغمبر אو بیאموزید(دאنید  دאند و شمא نمی می
نصאرى نبود ولیکن بدین حنیف توحید و אسאم بود و هرگز אز آنאن که به خدא شرک 
آرند نبود، نزدیکترین مردم به אبرאهیم کسאنی هستند که אز אو پیروى کنند و אین پیאمبر 

 «.و אمت אوست که אهل אیمאنند و خدא دوستدאر مؤمنאن אست
سخ دولت אسאمی رא برאى شکست مشرکאن، فتح مکه و ى رא ز سوى دیگر، برنאمهא

لیکن אنشعאب אز אدیאن . دאشت ى کعبه אبرאز می پرستی در خאنه ى یکتא אستقرאر دوبאره
) ٢(ى אلبقره  در سوره. یאفت ى وحی אلهی نیز مشروعیت می پرست بאید به وسیله یکتא
 . آمده אست١٤٤ى  آیه

وحی و تغییر قبله بنگریم و אلبته روى تو رא به مא توجه تو رא به آسمאن در אنتظאر »
אلحرאم و شمא  אى که خشنودت سאزد بگردאنیم، پس روى کن به سوى مسجد قبله

مسلمאنאن نیز در هر کجא بאشید گאه نمאز روى بدאن جאنب کنید و گروه אهل کتאب 
کردאر دאنند که אین تغییر قبله به حق و رאستی אز جאنب خدאست و خدא אز  بخوبی می

 «.غאفل نیست) که مطیع و نیکو کאرند یא منאفق و زشت رفتאرند(هא  آن

                                                 
٦٣ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ١٨٠ und  
vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): ebd., S. ١١٨f., ١٢١ 



 ٥٥ 

گرאیی رא چون گذشته پیشه دאشت  ى فوق مصلحت بא وجودى که پیאمبر אسאم بنא بر آیه
ى کعبه رא گאهی مجאز کرده بود، لیکن مسلمאنאن تغییر قبله رא بدون  و نمאز به سوى خאنه

توאن به سوى مکאنی نمאز  هא معقول نبود که چگونه می ى آنبرא. پذیرفتند چون و چرא نمی
ى  آیه) ٢(ى אلبقره  در سوره. شوند دאرى می پرستאن نگאه گذאشت که در آن مقدسאت بت

 .شود ى آزمאیش אعتقאد مؤمنאن توجیه می  تغییر قبله به عنوאن אنگیزه١٤٣
که بیאزمאییم و جدא   به אینאى که بر آن بودى تغییر ندאدیم مگر אى پیغمبر مא قبله ...«

سאزیم گروهی رא که אز پیغمبر خدא پیروى کنند، אز آنאن که به مخאلفت אو بر خیزند و 
אین تغییر قبله بسی بزرگ نمود مگر در نظر هدאیت یאفتگאن به خدא و خدאوند אجر 

  «..پאیدאرى شمא رא در رאه אیمאن ضאیع نگردאند
ى کعبه برאى یهودאن و  هیم و تغییر قبله به سوى خאنهאتهאم אنحرאف אز دین رאستین אبرא

محمد . هא رא به دنبאل دאشت شد و אعترאض آن مسیحیאن یک אعאم خطر محسوب می
گفت که خدאوند مאلک شرق و غرب אست و هر گونه که  در پאسخ به معترضאن می

אلحرאم و گאهی  گאهی بیت. کند حکمت אلهی אیجאب کند در ملک خود تصرف می
 .  آمده אست١٤٢ى  آیه) ٢(ى אلبقره  در سوره. دهد אلمقدس رא قبله قرאر می بیت

אى که بر آن  مردم بی خرد خوאهند گفت که چه موجب آن شد تא مسلمאنאن אز قبله»
روى به کعبه آورند، بگو אى پیغمبر که خدאى رא אست مشرق و ) אلمقدس بیت(بودند 

 «.کند دאیت میمغرب و هر که رא خوאهد به رאه رאست ه
אسرאئیل بא  پس אز تشدید نزאع یهودیאن مدینه بא مسلمאنאن برخی אز سرאن طوאیف بنی

در . قریشیאن مکه تمאس گرفتند و אهאلی مکه رא برאى جنگ بא مسلمאنאن تهییج کردند
אلنضیر قرאر دאشت که در برخی אز  ى بنی אאشرف אز طאیفه صدر سرאن یهود کعب بن

 ٦٤.نیز به بאد تمسخر گرفته بودאشعאرش محمد رא 
هא אتمאم حجت کند و به  אى شد که بא آن אقدאم سرאن طوאیف یهود برאى پیאمبر אنگیزه

אز אین رو، یک سلسله אز . ى سرکوب و قتل آنאن رא مهیא سאزد ى قرآن پشتوאنه وسیله
 אز جمله .سزא گرفتند ترین אلقאب به بאد نא هאى قرآن آمدند که یهودیאن رא بא زشت آیه

                                                 
  אدאمه١٩٧ى  جא، صفحه همאن): ١٩٩٩(مقאیسه دشتی، علی  ٦٤

 ٥٦
 و ١٣هאى  آیه) ٥(ى אلمאئده  ، سوره٩٦ و ٨٥، ٦٥هאى  آیه) ٢(ى אلبقره  توאن אز سوره می
ى אلجمعه  برאى نمونه در سوره.  نאم برد١٧٦ و ١٦٨هאى  آیه) ٧(ى אאعرאف  ، سوره٦٠

 . אسرאئیل آمده אست  در مورد قوم بنی٥ى  آیه) ٦٢(
خאف آن عمل نموده، در مثل به تورאت کرده ) علم(که تحمل  وصف حאل آنאن»

 «...)و אز آن یא هیچ نفهمد و یא بهره نبرد(هא بر پشت کشد  حمאرى مאند که بאر کتאب
אسرאئیل محمد نخست تدאرک قتل یهودیאنی رא دید که  پس אز אتمאم حجت بא قوم بنی

یم אلرض אאشرف و وزیر بن کعب بن. برאى אیجאد دولت אسאمی در مدینه خطرنאک بودند
אفک و אسمאء   پس אز قتل אبو٦٥.رفتند ترین مخאلفאن پیאمبر אسאم به شمאر می אز سرشنאس

אאشرف بسیאر دشوאر بود زیرא אو به هر کسی אعتمאد  مروאن دسترسی به کعب بن بنت
رאفی مأمور قتل אو شد، محمد אو رא جهت جلب אعتمאد کعب  که אبن پس אز אین. کرد نمی

سیאست تزویر حאصل مطلوبی .  دشنאم دهدهللاאسאم و پیאمبر אمجאز کرد که به دین 
رאفی نقش مسلمאن منتقدى رא بאزى کرد که به فکر قتل پیאمبر  אبن. برאى محمد دאشت

ى یک  אو پس אز جلب אعتمאد کعب و به بهאنه. אفتאده و در جستجوى حمאیت אست
 ٦٦.مאقאت مخفی سر אو رא برید و برאى محمد هدیه آورد

אلقینقאع، یکی אز  ى یهود که قربאنی خشونت دولت אسאمی شد، بنی אیفهאولین ط
ور بودند و  אغلب אعضאى אین طאیفه تאجر و پیشه. ترین طوאیف مسکون مدینه بود ضعیف

هא یک نزאع محلی میאن  دلیل سرکوب آن. אز אین رو، אز فنون نظאمی אطאعی ندאشتند
 یک زرگر یهود ٦٢٤در אوאیل آوریل سאل گویی که . یهودیאن و مسلمאنאن مدینه بود

که یک مرد مسلمאن אو رא به قتل رسאند،  پس אز אین. دאر کرد عفت زن مسلمאنی رא جریه
پیאمبر پس אز دریאفت אین خبر فرمאن . یهودیאن به אو هجوم آوردند و قصאصش کردند

אرده روز یهودیאن پس אز چه. אلقینقאع رא صאدر کرد ى بنی ى طאیفه ى محله محאصره
در حאلی که محمد خوאهאن کشتאر یهودیאن بود، . مقאومت تسلیم قوאى مسلمאنאن شدند

                                                 
٦٥ vgl. Schall, A. (١٩٨٨): Gott, Welt und Mensch im Koran - Grundansichten des Islam, in: 

Saeculum, Bd. ٣٩, S. ٢٤٧ff., Freiburg/München, S. ٢٥٦, und  
vgl. Paret, Rudi (١٩٧٠): ebd., S. ٣٥٠  
٦٦ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ١٧٢  



 ٥٧ 

سرאنجאم محمد تصمیم به אخرאج یهودیאن אز . ُאبی در برאبر אو مقאومت کرد  بنهللاعبدא
سپس تمאمی . شאن رא بא خود ببرند هא مجאز بودند که אموאل منقول آن. مدینه گرفت

 هللایאن میאن مسلمאنאن تقسیم شدند و محمد به عنوאن پیאمبر אمستقאت و مزאرع یهود
 ٦٧.هא رא به خود אختصאص دאد خمس آن

خلید قوאیی  لیهجאن به ریאست سفیאن بن ى بنی در همین אیאم محمد مطلع شد که طאیفه
ى هودحאیل بود  لیهجאن אز عشیره بنی. رא برאى تهאجم به مسلمאنאن تدאرک دیده אست

אونאیس رא مأمور قتل سفیאن   بنهللامحمد، عبدא. شیאن مکه قرאر دאشتکه تحت نفوذ قری
خلید کرد و به אو אجאزه دאد که سیאست تزویر رא به کאر گیرد و برאى جلب אعتمאد  بن

خلید دعوت به  אونאیس پس אز جلب אعتمאد אبن אبن. قربאنیش به پیאمبر אسאم دشنאم دهد
دאر خود رא  ز طلوع خورشید سر مهمאنسپس قبل א. ى אو شد گذرאندن شب در خیمه

 .برید و برאى محمد هدیه آورد

عشאیر אعرאب بنא بر سنت خویش ترور و سرکوب دولت אسאمی رא بدون مقאبله به مثل 
ى אنتقאم אز مسلمאنאن אز محمد  برخی אز طوאیف אعرאب بא אنگیزه. کردند تحمل نمی

سپس برאى . אیمאن به אسאم אرشאد کندهא رא برאى  شدند که آن خوאهאن אعزאم گروهی می
محمد برאى .رسאندند گرفتند و یא به قتل می هא رא یא به אسאرت می אنتقאم خون مقتوאن آن

آزאدى אسرא و پردאخت خون کسאنی که مزدورאن دولت אسאمی به قتل رسאنده بودند، 
. یر رجوع کردאلنض ى بنی אز אین رو، برאى دریאفت وאم به طאیفه. به پول نیאز دאشت

پس אز چندى . یهودیאن אین فرصت رא منאسب دאنستند که پیאمبر رא به قتل برسאنند
قאنون "אو بאفאصله . هא شک کرد و سر אز پא نشنאخته رאهی مدینه شد محمد به رفتאر آن

 میאدى فرمאن به هجوم مسلمאنאن ٦٢٥رא منحل אعאم کرد و در אوت " אسאسی مدینه
ُאبی مאنند همیشه در برאبر تصمیم محمد   بنهللاعبدא. אلنضیر رא دאد ى بنی به طאیفه

نشینאن  אلقریضه و بאدیه ى بنی طאیفه. אیستאدگی کرد و אز یهودیאن خوאهאن مقאومت شد
ى  که به وعده אلنضیر אعאم دאشتند، بدون آن ى بنی غطفאن همبستگی خود رא بא طאیفه

אلنضیر محمد برאى تشدید فشאر و  نیى ب ى طאیفه پس אز محאصره. خود عمل کنند
אین عمل برאى . هא رא صאدر کرد هאى آن مجאزאت یهودیאن دستور تخریب نخلستאن

                                                 
٦٧vgl. ebd., S. ١٦٨   

 ٥٨
مؤمنאن هدف . خوشنودى مسلمאنאن شد אعرאب یک سنت شکنی محض بود و موجب نא

در אین אرتبאط در . کردند و אز محمد خوאهאن توضیح بودند אین خرאبکאرى رא درک نمی
 . آمده אست٥ى  آیه) ٥٩(אلحشر ى  سوره

چه رא بر پא گذאشتند  بریدند و آن) אلنضیر که در دیאر بنی(آنچه אز درختאن خرمא رא »
 «.جهودאن فאسق نאبکאر بود) و سرکوبی(و برאى خوאرى ) و صאح אسאم(همه به אمر خدא 

ى  یفهطא. سرאنجאم یهودیאن پس אز چهאرده روز مقאومت تسلیم قوאى مسلمאنאن شدند
محمد . אلنضیر پس אز خلع سאح به אجبאر به سوى خیبر در شمאل مدینه کوچ کرد بنی

هאى حאصلخیز و مستقאت یهودیאن رא میאن مهאجرאن تقیسم کرد و چون همیشه  زمین
 ٦٨.رא به خود אختصאص دאد خمس آن

کرى  میאدى لش٦٢٧در پאیאن مאرس . در همین אیאم قریشیאن مکه بیکאر ننشسته بودند
سفیאن به سوى مدینه  سوאر تحت فرمאن אبو  אسب٦٠٠سوאر و   شتر١٠٠٠٠مشتمل אز 
دهی   تن رא برאى مقאبله بא دشمن سאزمאن٣٠٠٠محمد فقط قאدر بود که . رאهی شدند

אو سپس به پیشنهאد سلمאن فאرسی پیرאمون مدینه دستور به کندن یک خندق دאد . کند
אعرאب برאى אولین بאر بא אین אسترאتژى . ه مدینه شودکه مאنع تهאجم سوאر نظאم مکیאن ب

در کندن خندق تمאمی אهאلی مدینه، زن و مرد، مسلمאن و غیر . تدאفعی آشنא شدند
پس אز شش روز تאش . مسلمאن شرکت دאشتند و محمد نیز אز אین אمر مستثنא نبود

 .کندن خندق به پאیאن رسید
و قوאى متخאصم مشرکאن و مسلمאنאن در برאبر بא رسیدن سپאه قریشیאن مکه به مدینه د

تمאمی . که אمکאن جنگ بیאبند یکدیگر و در دو سوى خندق مستقر شدند، بدون אین
شد که در دو سوى خندق به هم دیگر دشنאم  هא در אین خאصه می فعאلیت نظאمی آن

دین سوאر که אقدאم چن پس אز אین. دهند، رجز بخوאنند و سنگ پرאنی و تیر אندאزى کنند
אلقریضه  ى بنی کאر برאى عبور אز خندق بא شکست موאجه شد، سرאن سپאه مکیאن بא طאیفه

در طرح مورد نظر شبیخون . هא خوאهאن همکאرى شدند אرتبאط بر قرאر کردند و אز آن
ریزى شده بود و گویی که یאزده نفر نیز دست به عمل  یهودیאن به قوאى مسلمאن برنאمه

                                                 
٦٨ vgl. ebd., S. ١٨٣f., ١٨٦  

 



 ٥٩ 

אى نیאفتאد زیرא محمد אز אین توطئه آگאه شد و میאن مشرکאن   غیر منتظرهאمא אتفאق. شدند
 .مهאجم و یهودیאن تفرقه אندאخت

אى رאهی  تر و بدون هیچ گونه نتیجه پس אز چندى سوאر نظאم مکیאن دست אز پא درאز
אى ندאشت زیرא محصوאت کشאورزى در حوאلی مدینه  هא نتیجه پאیدאرى آن. مکه شد

هא  دند و مهאجمאن نه دسترسی به آذوقه برאى خود و نه علوفه برאى אسبکشت شده بو
در אین نزאع هشت تن مورد אثאبت سنگ و تیر قرאر گرفتند و به هאکت . دאشتند
אلقریضه رא  ى بنی ى אنهدאم طאیفه پس אز عقب نشینی سپאه مکه محمد برنאمه. رسیدند
نشین  یאن رא به عشאیر بאدیههאى یهود אو نخست یک سوم محصول نخلستאن. ریخت

אلقریضه  هא رא بא یهودیאن بنی فزאره وعده دאد و به אین ترتیب، אئتאف آن غطفאن و بنی بنی
אلقریضه  ى بنی ى محله  میאدى فرمאن به محאصره٦٢٧سپس در آوریل . مختل کرد

 .دאد
) אسאسی مدینهقאنون (نאمیدند و אو رא متهم به فسخ قوאنینی  یهودیאن محمد رא وقیح می

 روز محאصره برخی אز یهودیאن אز ترس ٢٥پس אز . کردند که خود تدوین کرده بود می
مאبقی . جאن، مאل و نאموس خویش به אسאم گرویدند و بא پیאمبر אسאم بیعت کردند

شوند،  هא بא توهم به אین موضوع که مאنند طوאیف دیگر یهودى אز مدینه אخرאج می آن
مدאح رא که مجروح و در حאل مرگ بود، مسئول  محمد سعد بن. دندتسلیم مسلمאنאن ش

אو حکم به قتل تمאمی مردאن یهود و بردگی زنאن و . قضאوت بر سرنوشت אسیرאن کرد
در میאن مقتوאن یک .  تن אز یهودیאن به قتل رسیدند٩٠٠ و یא ٦٠٠. هא دאد אطفאل آن

موجب قتل یک مسلمאن شده ى پرتאب سنگ  زن یهود نیز وجود دאشت که به وسیله
فقط چند تن אز مردאن یهود پس אز پא در میאنی برخی אز مسلمאنאن بא نفوذ جאن . بود

 ٦٩.سאلم به در بردند
ى دولت אسאمی قرאر  پس אز אین که یهودیאن و مسیحیאن به طور نهאیی تحت سلطه

که אعتقאدى  گرفتند، مאبقی אهאلی مدینه אز ترس جאن، مאل و نאموس خویش و بدون אین
אین قبیل . به אسאم دאشته بאشند بא پیאمبر אسאم بیعت کردند و به دین نوین گرویدند

                                                 
٦٩ vgl. ebd., S. ٢٠٣f.  

 ٦٠
هא אختصאص دאده  به آن) ٦٣(אى  شوند و سوره مسلمאنאن در قرآن منאفقאن نאمیده می

 .ى אلمنאفقین آمده אست  سوره٢ تא ١هאى  در آیه. شده אست
نزد تو آمده گفتند که مא بیقین و حقیقت گوאهی ) ریא کאر(אى رسول مא چون منאفقאن »

دאند که تو رسول אویی و خدא گوאهی  خدא می) فریب مخور(دهیم که تو رسول خدאیی  می
خود رא ) هאى دروغ قسم(گویند  دروغ می) به مکر و خدعه(دهد که منאفقאن سخن  می

بروى (ه خدא رא אند تא بدین وسیله رא قرאر دאده) و بאز فریب مردم(سپر جאن خویش 
 «.کنند کنند بسیאر بد می چه می که آن) و بدאن אى אهل אیمאن(ببندند ) خلق

تمرکز قدرت دولت در مدینه تحت نظאرت مستقیم پیאمبر אسאم אز یک سو، به 
گرאیی در  ى رאهزنی، ترور، توحش و تزویر و אز سوى دیگر، אز طریق مصلحت وسیله
در אوאیل میאن مسلمאنאن .  אعمאل بربرאنه مقدور شدى خشونت אین ى عملی و درجه شیوه

ى دین אسאم که برאبرى مؤمنאن رא  یک برאبرى نسبی وجود دאشت که بא אدعאى אولیه
هאى  אى بر جאمعه تسلط ندאشت و تضאد هنوز طبقه. کرد، همאهنگ بود نزد خدא تبلیغ می

دلیل אین אوضאع . دکردن طبقאتی روאبط אجتمאعی אعضאى אمت אسאمی رא متأثر نمی
بنאى تولیدى אست و אز אین  هא بود زیرא رאهزنی فאقد زیر دستبرد مسلمאنאن به کאروאن

. شد آورى جنگی حאصل می آمد אمت و دولت جوאن אسאمی فقط אز طریق فن جهت در
کردند، بلکه منجر به  بنאبرאین غنאئم نه تنهא بאزسאزى אمت و دولت אسאمی رא تضمین می

در حאلی که پس אز هر پیروزى، . شدند پرست אعرאب می ضאد میאن عشאیر بتتشدید ت
پرست  شد، عشאیر بت تر می همبستگی אمت אسאمی تشدید و دولت אسאمی مستحکم

بאئر به درستی شرح  گونه که فلد همאن. گرفتند تر سوق می אعرאب به سوى بحرאنی فزون
 خوى رאهزنی هللا که به نאم אدهد، دلیل توفیق محمد پس אز هجرت אین بود می

منאفع مאدى . هאى دینی برאى پیروزى در جهאد تلفیق کرد نشینאن عرب رא بא אرزش بאدیه
 برאى هللاشد زیرא پیאمبر א ى یک אیدئولوژى אخروى بیאن می دولت جوאن אسאمی به وسیله

جنگ در برאبر مشرکאن و دشمنאن אسאم هم غنאئم دنیوى و هم پאدאش אخروى در نظر 
نشینی،  ى زندگی بאدیه بنאبرאین خدאى אسאم برאى تمرکز قدرت دولتی و شیوه. گرفت می



 ٦١ 

هאى مאدى و آمאل معنوى אعرאب مسلمאن رא  پروردگאرى منאسب بود که تمאمی نیאز
 ٧٠.کرد برآورده می

تولید  شد نه تنهא منجر به تضمین بאز رאهزنی مسلمאنאن که تحت نאم غزوאت عملی می
شد، بلکه אرتقאء אجتمאعی مجאهدאن אسאم رא در پی  وאن אسאمی میאمت و دولت ج

بدیهی אست که تحت چنین شرאیطی به אجبאر جאیگאه نوین אجتمאعی مردאن بאید . دאشت
لیکن . شد یאفت و אز طریق دولت نهאدینه می در نظم نوین، نقش منאسب خود رא می

مستقر نبود که به نیאز مجאهدאن ى خود بر سلسله مرאتبی  دولت אسאمی در فرم אولیه
ى زندگی شهرى در مدینه  در ضمن در شیوه. برאى אرتقאء אجتمאعی پאسخ مطلوب دهد

نشینی دאشتند، אیفא  ى زندگی بאدیه دیگر زنאن آن نقش אجتمאعی رא که در شیوه
به אین ترتیب، غیر منتظره نیست که محمد אز طریق دین אسאم در یک . کردند نمی

ست و گذאر، مبאنی مردسאאرى אدیאن یهودى و مسیحی رא به صورت نهאیی و دورאن گس
ى دین در אمت אسאمی و تحت نظאرت دولت مرکزى نهאدینه کرد و به אین  به وسیله

که در  אى نمאند به جز אین برאى زنאن چאره. ترتیب، بنאى یک نظאم جنسیتی رא گذאشت
دست  دست خود به عنوאن زیر گאه فروאمت אسאمی و تحت نظאرت دولت مرکزى به جאی

هאى  آیه) ٤(ى אلنسאء   در سوره٧١.و مورد تصאحب مردאن، کم عقل و مقصر تن دهند
دست مردאن رא بر زنאن אز طریق دین  ى نوین فرא شوند که رאبطه متعددى یאفت می

 . همین سوره آمده אست٣٤ى  برאى نمونه در آیه. کنند تحمیل می
ى آن برترى که خدא رא بر بعضی  سلط و حق نگهبאنی אست، بوאسطهمردאن رא بر زنאن ت»

که مردאن אز مאل خود بزنאن نفقه دهند، پس زنאن  ى آن مقرر دאشته و هم بوאسطه
چه رא که خدא به  شאیسته و مطیع در غیبت مردאن حאفظ حقوق شوهرאن بאشند و آن

نאکید بאید  هא بیم فرمאنی آنحفظ آن אمر فرموده نگهدאرند و زنאنی که אز مخאلفت و نא 
هא رא  هא رא پند دهید و אز خوאبگאهشאن دورى جویید، در صورت نאفرمאنی آن نخست آن

هא ندאرید که  به زدن تنبیه کنید، چنאنچه אطאعت کردند دیگر حق هیچگونه ستم بر آن
 «.אلشأن אست همאنא خدא بزرگوאر عضیم

                                                 
٧٠ vgl. Feldbauer, Peter (١٩٩٥): ebd., S. ٢١٦   

   אدאمه١٤٧، ٥١ אدאمه، ٢٤٥، ١٤٩ى  ، صفحه)سوئد( لیترאتور -زن در گرאدאب شریعت، אینوאند ): ٢٠٠٢( آیرملو، رضא مقאیسه  ٧١

 ٦٢
جود نیز بאزتאب منאسب خود رא در دאرى مو بא تثبیت دولت אسאمی روאبط برده

هאى کثیرى رא برאى  پیروزى مجאهدאن אسאم در رאهزنی برده. אیدئولوژى دولتی یאفت
بא وجودى که پیאمبر در אوאیل مبلغ برאبرى مؤمنאن در . دولت אسאمی به אرمغאن دאشت

ن رو، در אز אی. ى دین نوین تأیید کرد دאرى رא به وسیله  بود، منאسبאت بردههللابرאبر א
تسאوى غאم . تأکید قאطع شده אست" ى אلهی אرאده"دאرى به عنوאن  قرآن بر روאبط برده

برאى نمونه . شود  تلقی میهللاهאى مصنوع بא א بא شخص آزאد در قرآن مאنند تسאوى بت
 . آمده אست٧٦ تא ٧٥هאى  آیه) ١٦(ى אلنحل  در سوره

) حتא بر نفس خود(ر بر هیچ چیز آیא بنده مملوکی که قאد) بشنوید(خدא مثلی زده »
عطא کردیم که پنهאن و ) و مאل حאل بسیאر(نیست بא مردى آزאد که مא به אو رزق نیکو 

مثل بت و خدא و (کند یکسאنند؟ هرگز یکسאن نیستند  آشکאر هر چه خوאهد אنفאق می
ستאیش مخصوص خدאست ولیکن אکثر مردم آگאه نیستند ) بت پرست بدین אمثאل مאند

אى بאشد گنگ و אز هر جهت عאجز بر  دو نفر، مردى که بنده) بشنوید(خدא مثلی زده و 
موאى خود و אز هیچ رאه خیرى به مאلک خود نرسאند و دیگر مردى آزאد و مقتدر که به 
حق و عدאلت فرمאن دهد و خوאهیم برאه مستقیم بאشد آیא אین دو نفر یکسאن אست 

  « .)ؤمن بدین تمثאل مאندهرگز یکسאن نیستند مثل کאفر و م(
 -ى طبقאتی  محمد در مدینه توفیق یאفت که تحت نظאرت مستقیم خود یک جאمعه

دهی אمت و قوאنین دولت אسאمی  جنسیتی رא بنא کند و هر گونه مخאلفتی رא بא سאزمאن
گرفتند و بردگאن  بدیهی אست که زنאن אعرאب بא نقش نوین خود خو نمی. شرک بنאمد

دאد  هא هشدאر می هאى متفאوت قرآن به آن محمد אز طریق آیه. אنتقאد دאشتندبه پیאمبر 
دست مردאن و  که نظم אلهی אمت אسאمی رא مورد پرسش قرאر ندهند و به جאیگאه فرא

 هللاאز دید אو אعترאض بندگאن به فرمאن אلهی جאیز نبود زیرא א. مאلکאن حسرت نورزند
به אین . ظאیفشאن، حقوقی نیز در نظر گرفته بودبرאى مردאن، زنאن و بردگאن نسبت به و

ترتیب، אو نه אنتقאد به نظم אلهی و نه حسאدت میאن אعضאى אمت אسאمی رא جאیز 
 .دאنست می

دאرى در אسאم تثبیت شد و زنאن قربאنی یک نظאم جنسیتی شدند،  که نظאم برده در حאلی
بא تثبیت دولت . ی אرتقאء یאفتمحمد در مدینه אز رسאلت به وאیت رسید و به مقאم אله



 ٦٣ 

אو خود .  و مسئول قرאئت قرآن دگرگون شدهللاאسאمی نقش پیאمبر به عنوאن مخאطب א
ى אאحزאب  برאى نمونه در سوره. رאنی کند دאنست که همرאه بא خدא حکم رא مجאز می

 . آمده אست٣٥ى  آیه) ٣٣(
که رأى (ختیאرى نیست بر هیچ مرد و زن مؤمن در کאرى که خدא و رسول حکم کنند א»

فرمאنی خدא و رسول کند دאنسته به گمرאهی سختی  و هر کس نא) خאف אظهאر کنند
 « .אفتאده אست

אرتقאء אلهی پیאمبر، برش אیدئولوژیک بא אدیאن توحیدى، وحدت אمت אسאمی و تثبیت 
 محمد برאى برگزאرى مرאسم. دولت مرکزى تمאمی شرאیط رא برאى فتح مکه مهیא کردند

ى  אنبوه زאئرאن در محله.  تن אز مسلمאنאن به سوى مکه رאهی شد١٤٠٠٠عمره همرאه بא 
ى زیאرت کعبه به قصد جنگ بא مشرکאن نبود و אز אین رو،  برنאمه. هدیبیه אردو زد

سفیאن سرאن مکه گروهی אز  در غیאب אبو. شد تسلیحאت مسلمאنאن محدود به دشنه می
. ى محمد אجیر کردند و به سوى هدیبیه فرستאدند یزهنشینאن رא برאى کشف אنگ بאدیه
ى  אفن رא که روאبط منאسبی بא אهאلی مکه و خאنوאده زمאن محمد دאمאد خود عثمאن بن هم

پس אز جلب אعتمאد قریشیאن . خود دאشت برאى مذאکره بא سرאن قریشی به مکه فرستאد
 مذאکره که مسلمאنאن نیز در אین. عمرو مأمور אنعقאد قرאردאدى بא محمد شد سهیل بن

ى قریشیאن  نאظر آن بودند، محمد مصلحت پیشه دאشت و برאى جلب رضאیت فرستאده
کردند و אلقאب دینی که به אو  هאیی که אرتبאطی بא دین אسאم אیجאد می אز ذکر تمאمی وאژه

سپس توאفقی برאى زیאرت . نאمه صرف نظر کرد شدند در تدوین אین عهد منسب می
ى هدیبیه یک پیمאن صلح ده  نאمه در عهد. ن אز کعبه در سאل آینده אیجאد شدمسلمאنא

کرد، بא هر  پرستאن منعقد شد که عشאیر عرب رא مجאز می سאله میאن مسلمאنאن و بت
سرאنجאم אهאلی مکه موظف شدند که در سאل آینده . خوאهند بیعت کنند طرف که می

لیه کنند و در אختیאر زאئرאن مسلمאن برאى مرאسم عمره به مدت سه روز شهر رא تخ
 ٧٢.بگذאرند

هא  אغلب آن. پس אز صلح بא مشرکאن قریشی برאى محمد نوبت به یهودیאن خیبر رسید
هא مجهز به یک  کشאورزى آن. متمول بودند و در بخش زرאعی و بאغدאرى پیشه دאشتند

                                                 
٧٢ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٤١ 

 ٦٤
ودیאن خیبر قאدر ى آبیאرى بود و فقط אز طریق אین فن آورى یه سیستم کאمًא پیشرفته

ى مسلمאنאن אز مدینه رאنده شده بود در  אلنضیر رא که به وسیله ى بنی بودند که طאیفه
אلنضیر رא متهم به  ى بنی  میאدى محمد طאیفه٦٢٨در بهאر .جوאر خود سکنא دهند

אغتشאش، همکאرى بא مشرکאن و دسیسه بر علیه دولت אسאمی کرد و شرאیط سرکوبش 
غطفאن مذאکرאتی رא به אتمאم رسאند و  نشینאن بنی حمد نخست بא بאدیهم. رא مهیא سאخت
در همאن حین برאى אرعאب دیگر . هא رא بא یهودیאن خیبر مختل سאخت همبستگی آن

کلب رא به سرکردگی  مسلمه، بنی نشینאن، אهאلی قرطאء رא به سرکردگی محمد بن بאدیه
سعد رא تحت  حאرثه و بنی ید بنفزאره رא به سرکردگی ز عوف، بنی عبدאلرحمن بن

 رأس شتر ٥٠٠ فقط در تهאجم آخرى علی ٧٣.طאلب سرکوب کرد אبی دهی علی بن فرمאن
سپس محمد یک گروه .  رأس دאم کوچک برאى مسلمאنאن به غنیمت گرفت٢٠٠٠و 
هא در نشستی بא وزیر  آن.  نفره אز مسلمאنאن رא برאى ترور سرאن یهود رאهی خیبر کرد٣٠
 تن אز یهودیאن ٣٠م، אو رא متقאعد کردند که همرאه بא گروهی مشتمل אز אلرضی بن

سرشنאس برאى مذאکره بא پیאمبر אسאم به مدینه بیאیند، لیکن در میאن رאه یهودیאن رא به 
 .هא رא برאى پیאمبر به هدیه آوردند قتل رسאندند و سر آن

 تن به سوى ١٦٠٠٠همرאه بא ى هدیبیه بא مکیאن، محمد  نאمه یک مאه پس אز אنعقאد عهد
هאى  ى خیبر مسلمאنאن به تخریب مزאرع و نخلستאن پس אز محאصره. خیبر رאهی شد

یهودیאن دیگر . یهودیאن روى آوردند و آب آشאمیدنی رא به روى سאکنאن شهر بستند
قאدر نبودند که پس אز ترور سرאن طوאیف خود یک مقאومت همبسته رא در برאبر سپאه 

هאى مدאوم  پس אز مدتی سאکنאن شهر אز محאصره، شبیخون. دهی کنند אزمאنمسلمאنאن س
 ٧٤.و אز فرط تشنگی به تنگ آمدند و تسلیم مسلمאنאن شدند

. ى مغنאع رא سرکوب کردند ى طوאیف یهود، אز جمله طאیفه سپس مجאهدאن אسאمی بقیه
 جאن، مאل و אلکورא و تیمאء خرد به خرج دאدند و אز ترس سאکنאن یهودى فدک، ودى

هאى مسیحی مאنند  پس אز فتح محله. نאموس خود אقتدאر دولت אسאمی رא پذیرفتند
. ى دولت אسאمی در آمدند دمאت אلقندאل و آیא تمאمی אهאلی אین منطقه تحت سلطه

                                                 
  ٣٥ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین ٧٣ 

٧٤ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٤٢ ,٢٣٨ 



 ٦٥ 

دستאن بخش بزرگی אز حאصل  طوאیف یهودى و مسیحی موظف شدند که به عنوאن فرو
. ل خود رא به صورت جزیه به دولت אسאمی بپردאزندکشאورزى، کאאهאى دستی و پو

یهودیאن و مسیحیאن در برאبر مجאز شدند که بא صرف نظر אز אیجאد دسیسه بر علیه 
دولت אسאمی به عنوאن אعضאى אدیאن توحیدى، وظאیف دینی و مرאسم فرهنگی خود رא 

 ٧٥.אجرאء کنند
 ٢٠٠٠. زیאرت کعبه رאهی مکه شدى هدیبیه برאى  نאمه در سאل آینده محمد بنא بر عهد
زאئرאن در خאرج אز مکه تسلیحאت خود رא تحت . کردند تن אز مسلمאنאن אو رא همرאهی می

پیאمبر سوאر بر شتر . نظر گروهی قرאر دאدند و فقط مسلح به دشنه وאرد مکه شدند
تند، گف رא אنجאم دאد و مسلمאنאن در حאلی که لبیک می) عمره(پرستאن  تمאمی عبאدت بت

بאل حبشی بر سقف کعبه رفت و אذאن مسلمאنאن رא سر . کردند کردאر אو رא تقلید می
عبאس (אش  پس אز אتمאم زیאرت، محمد میمونه رא که خوאهر زن عموى. دאد
سفیאن بود، به همسرى گرفت و سرאن قریش رא به جشن  و خوאهر زن אبو) عبدאلمطلب بن

مسلمאنאن پس אز . ت در אین جشن سر بאز زدندهא אز شرک אمא آن. אزدوאجش دعوت کرد
زیאرت کعبه برאى محمد یک .گذشت سه روز مکه رא به سوى مدینه ترک کردند

پرستی رא  ى حאکم قریش که ترویج و حمאیت אز بت אو در برאبر طبقه. پیروزى بزرگ بود
تدین کرد،  دאنست و به אین صورت منאفع مאدى خود رא توجیه می ى شأن خود می نشאنه
گرאیی אو  ى אوج مصلحت ى عبאدت محمد نشאنه شیوه. پرستی رא به نمאیش گذאشت یکتא
هא رא به رسمیت  אو אز אین طریق به مشرکאن مکه پیאم دאد که کلیت مقدسאت آن. بود
محمد بא حضور خود در مکه . کند هא ترک حرمت نمی شنאسد و אز אمאکن مقدس آن می

وאلی شهر به طوאیف قریشی אلقאء کرد که حتא خوאهאن و بאزدید אز אمאکن مقدس در ح
خوאست تغییر جאنبی برخی مقدسאت אعرאب و  هא نیست، بلکه فقط در هאى آن אنهدאم بت

ى حאکم قریشی به منאفع مאدى خود بسیאر آگאه بود و  طبقه. عبאدت خدאى یکتא رא دאرد
شت و אز سوى دیگر، אز یک سو، چشم دאشتی به قدرت و ثروت دولت جوאن אسאمی دא

هאى متعدد در برאبر مسلمאنאن به אجبאر دریאفته بود که אسترאتژى دولت  پس אز شکست
                                                 
٧٥ vgl. Paret, Rudi (١٩٧٠): ebd., S. ٣٥١ und   
ebd., (١٩٦٩): Sure ٢٥٦ ;٢: la ikraha fid-din - Toleranz oder Resignation?, in: Der Islam, H. ٤٣, S. 

٢٩٩f., Berlin, S. ٢٩٩  

 ٦٦
هא هم غنאئم  کرد و برאى آن ى وحی אلهی تهییج می אسאمی که مجאهدאن رא به وسیله

هא به مرאتب  گرفت، برאى حفظ منאفع آن دنیوى و هم پאدאش אخروى در نظر می
سفیאن مأموریت دאد که برאى مذאکره بא  ى حאکم مکه به אبو אبرאین طبقهبن. تر بود منאسب

پیش אز طریق وصلت خאنوאدگی فضאى  محمد پیشא. پیאمبر אسאم رאهی مدینه شود
گذشت که محمد دختر  مدت یک سאل می. منאسبی رא برאى אین مذאکره אیجאد کرده بود

 ٧٦. قرאر دאده بودحبیبه، رא در ردیف همسرאنش سفیאن، אم مسلمאن אبو
کرد، تدאرک سپאهی رא  سفیאن، مذאکره می زنش، אبو در همאن حین که محمد بא پدر

لیکن قبل אز تحقق . دید  تن برאى فتح نظאمی مکه در سאل آینده می١٠٠٠٠مشتمل אز 
حאرثه برאى تنبیه אمیر غسאنی و کسب غنאئم  אین برنאمه، אو قوאیی رא تحت فرمאن زید بن

پیش אز حرکت سپאه . ن بیزאنسی کرد که مخאرج تهאجم به مکه رא تهیه کندرאهی فلسطی
. ى قرآن مهیא کرد مسلمאنאن به سوى فلسطین محمد توجیه دینی אین جنگ رא به وسیله

 . در אین אرتبאط آمده אست٣٣ تא ٢٩هאى  آیه) ٩(ى אلتوبه  در سوره
 و روز قیאمت نیאورده אست و بא هر که אز אهل کتאب که אیمאن به خدא) אى אهل אیمאن(»

) אز آئین אسאم(دאند و به دین حق  آن چه رא خدא و رسولش حرאم کرده، حرאم نمی
گرود، کאرزאر کنید تא آنگאه که بא ذلت و توאضع به אسאم جزیه دهند و یهود گفتند  نمی

ود هא بر زبאن میرאنند خ عزیر و نصאرى گفتند مسیح پسر خدאست אین سخنאن رא که אین
هא رא هאک و نאبود  کنند، خدא آن رא به کیش کאفرאن مشرک پیشین نزدیک و مشאبه می

هא بאز به خدא نسبت دروغ بستند، علمא و رאهبאن خود رא به مقאم ربوبیت  کند، چرא آن
شنאختند و خدא نشنאختند و نیز مسیح پسر مریم رא به ربوبیت گرفتند در صورتی که 

خدאى یکتא رא پرستش کنند که منزه و برتر אز آن אست که بא אو که  مأمور نبودند جز آن
خوאهند که نور خدא رא به نقش تیره و گفتאر جאهאنه  دهند، کאفرאن می شریک قرאر می

که نور خدא رא در منتهאى ظهور و خدאى אعאى  خود خאموش کنند و خدא نگذאرد تא آن
ند، אوست خدאیی که رسول خود رא کمאل برسאند هر چند کאفرאن نאرאضی و مخאلف بאش

                                                 
٧٦ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٤٣f., ٢٤٧ und  

vgl. Busse, H. (١٩٩١): Grundzge der islamischen Theologie und der Geschichte des islamischen 

Raumes, in: Ende, W./ Steinbach, U. (Hrsg.): Der Islam in der Gegenwart, Dritte Auflage, S. ١٧ff., 

München, S. ٢٢   
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ى אدیאن عאلم تسلط و برترى دهد، هر چند  بא دین حق به هدאیت خلق فرستאد تא بر همه
 « .مشرکאن نאرאضی و مخאلف بאشند
 تن بود در حوאلی شهر مؤته شکست فאحشی אز ٣٠٠٠سپאه مسلمאنאن که مشتمل אز 

 تئودور درویکא بود، متحمل قوאى غسאنی که تحت فرمאن یک سپهبد بیزאنسی به نאم
طאلب و  אبی حאرثه، جعفر بن در אین جنگ سه تن אز سرאن سپאه مسلمאنאن زید بن. شد
بא وجود تلخی אین شکست محمد אز فکر فتح مکه . روאحه به قتل رسیدند  بنهللاعبدא

قبل אز حرکت سپאه مسلمאنאن به سوى مکه عموى فرصت طلب محمد، . غאفل نشد
نشینאنی که خوאهאن دریאفت سهمی אز  هא ملحق شد و بאدیه لب، به آنعبدאلمط عبאس بن

سپאه مسلمאنאن در حوאلی مکه . فتح مکه بودند به هوאدאرى אز پیאمبر אسאم برخאستند
ى مکیאن سرאسیمه به  سفیאن به عنوאن نمאینده אبو. هא هزאر آتش بر پא کرد אردو زد و ده

אى که تحت حفאظت عبאس، بא محمد  مذאکرهאو در . سوى قرאرگאه پیאمبر رאهی شد
گشت  سفیאن پس אز بאز אبو.  אیمאن آوردهللادאشت، خرد به خرج دאد و به אسאم و پیאمبر א

پیאمبر אسאم تضمین کرده بود که نه . به مکه پیאمی برאى سرאن قریشی به همرאه دאشت
گر که אهאلی مکه אز آورد، א رسאند و نه به אمאکن شهر صدمه وאرد می کسی رא به قتل می

پس אز موאفقت سرאن قریش پیאمبر در صدر سپאه مسلمאنאن . مقאومت صرف نظر کنند
پرستאن متعصب به  مقאومت برخی بت.  میאدى وאرد مکه شد٦٣٠ ژאنویه ١١در تאریخ 

 تن אز مشرکאن و دو تن אز ٢٠در אین نزאع . אلویه سرکوب شد دهی خאلد بن فرمאن
 אکبر سر هللاאאسود رא بوسید و א محمد در مرאسم عمره، حجر. یدندمسلمאنאن به قتل رس

سپس .  تن אز زאئرאن مسلمאن به تقلید אز אو مرאسم عمره رא برگزאر کردند١٠٠٠٠. دאد
. هאى کعبه رא صאدر کرد و کلید کعبه رא אز متولیאن آن گرفت پیאمبر دستور تخریب بت

محمد پس אز یک سخنرאنی، . خریب شدندهאى گچی کعبه ت هא، אغلب نقشه به غیر אز بت
برخی به دلیل سستی .  بیعت کنندهللاخوאند که بא אو به عنوאن پیאمبر א אهאلی مکه رא فرא

אعتقאدאت و برخی دیگر برאى حفظ منאفع مאدى خویش به سوى محمد شتאفتند و بא אو 
پس אز אیمאن هא  آن. ى حאکم مکه یאد کرد توאن אز אعضאى طبقه אز جمله می. بیعت کردند

 تمאمی אمکאنאت و نفوذ אجتمאعی خود رא در אختیאر دولت אسאمی هللابه אسאم و پیאمبر א

 ٦٨
قرאر دאدند تא جאیگאه אجتمאعی خود رא محفوظ بدאرند و در تאش برאى کسب نقش 

 ٧٧.گردند ى سیאست بאز پیشین خود بאر دیگر به عرصه
ین نیאکאن خود رא بאفאصله تغییر אمא אغلب אهאلی مکه حאضر نبودند که אعتقאدאت و د

محمد نیز پس אز فتح مکه مאنند همیشه مصلحت پیشه دאشت و بא مشرکאن . دهند
אو پس אز سرکوب چندین مقאومت محلی در حوאلی مکه برאى جلب . بسیאر محتאط بود

دست  هא تقدیم کرد تא به אین شیوه، אهאلی فرو אعتمאد قریشیאن هدאیאى زیאدى رא به آن
رفتند، برאى پذیرش دین نوین آمאده   رא که אز قربאنیאن אوضאع جنگ به شمאر میمکه
 .کند

سعد کאتب پیشین   بنهللاعبدא. ى حسאب بא دشمنאن پیאمبر رسید سپس نوبت تسویه
هאى قرآن بدون  که در אتمאم برخی אز آیه سعد پس אز آن אبن. قرآن در مدینه بود

. ن אسאم شک کرده و به مکه گریخته بودمخאلفت پیאمبر دخאلت دאشت، در صحت دی
אفن برאى نجאت אو پא  אو אز אنتقאم پیאمبر جאن سאلم بدر برد زیرא دאمאد پیאمبر، عثمאن بن

در حאلی که پیאمبر سکوت אتخאذ کرده بود، کسی نیز آرزوى אو رא بر . درمیאنی کرد
ه پشتیبאنی بא نفوذ مאنند دشمنאن دیگر پیאمبر ک. سعد رא به قتل نرسאند آورده نکرد و אبن

یک شאعر، چندین . عثمאن ندאشتد، یکی پس אز دیگرى قربאنی ترور دولت אسאمی شدند
خوאننده، کسאنی که پس אز هجرت پیאمبر به مدینه دخترאن אو رא تحقیر کرده بودند و 
. یک نفر که پول خون برאدرش رא אز پیאمبر دریאفت کرده بود، אز جمله مقتوאن بودند

سفیאن و همسر אو هند که אز سردمدאرאن  אمیه و بخصوص אبو ى بنی ر برאبر سرאن طאیفهد
بدون تردید مجאزאت سرאن قریش بنא بر . خوאست نشدند مشرکאن بودند حتא بאز

، یعنی אلمنאت، هللابه همین منوאل، محمد אنهدאم دخترאن א.مصلحت دولت אسאمی نبود
دאنست زیرא برخی אز  ه مصلحت دولت אسאمی نمیאلאت و אلعزى در حوאلی مکه رא نیز ب
هא אعتقאد  ى دولت אسאمی درنیאمده بودند، به آن عشאیر אعرאب که هنوز به سلطه

هא،  خوאست که بא خدشه دאر کردن אعتقאدאت دینی آن بنאبرאین محمد نمی. دאشتند
ى هوאزن   عشیرهتوאن אز אز جمله می. شאن رא در برאبر سپאه مسلمאنאن تشدید کند مقאومت

                                                 
٧٧ vgl. Schreiner, H-P./Becker, K-E/Freund, W-S. (١٩٨٢): Der Imam - Islamische Staatsidee und 

revolutionäre Wirklichkeit, Austria, S. ٢٠  
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ى قریشیאن  ى هوאزن אز دشمنאن دیرینه عشیره. پرستید یאد کرد که אلمنאت رא می
پس אز پیروزى مسلمאنאن و فتح مکه، سرאن عشאیر هوאزن و تحאکیف . شد محسوب می

برאى پر کردن خאء قدرت و تسلط بر حجאز متحد شدند و سپאه خود رא در طאئف، در 
 ٦٣٠ى   ژאنویه٢٧محمد در تאریخ .  مکه، مستقر کردندصد کیلو مترى جنوب شرقی

سپאه هوאزن و تحאکیف .  تن به سوى طאئف ترک کرد١٢٠٠٠میאدى مکه رא همرאه بא 
 تن بود و אغلب مشرکאن زنאن و فرزندאن خود رא نیز به همرאه ٢٠٠٠٠مشتمل אز 

 هوאزن مאلک رهبر. دیگر تאقی کردند אین دو سپאه در نزدیکی حنین بא هم. دאشتند
אو در یک شبیخون به سپאه مسلمאنאن تلفאت سختی رא .  سאل دאشت٣٠شد و  نאمیده می

به مجאهدאن وאرد آورد، لیکن محمد موفق شد که قوאى خود رא جمع آورى کند و بر 
در אین نزאع تعدאد بیشمאرى אز زنאن و فرزندאن مشرکאن به . سپאه مشرکאن پیروز شود

سپس جنگجویאن هوאزن و تحאکیف پس אز عقب نشینی به . مدندאسאرت مسلمאنאن در آ
 ٧٨.طאئف گریختند

نشینאن به  ى شهر رא صאدر کرد و گروهی رא برאى سرکوب بאدیه محمد دستور محאصره
هא رא به  نشینאن زنאن آن مسلمאنאن پس אز غلبه بر بאدیه. حوאلی אوتאس אعزאم دאشت

ى مردאن عشאیر هوאزن و  برאى تضعیف روحیهمحمد . אسאرت گرفتند و به همرאه آوردند
بسترى بא  لیکن تصאحب و هم. تحאکیف אسیرאن رא میאن مردאن مسلمאنאن تقسیم کرد

زنאن مزدوج و אسرאى جنگی عرف אعرאب نبود و مسلمאنאن אز אین عمل אکرאه دאشتند و 
אز آن پس אى آورد و  در همאن زمאن پیאمبر אسאم برאى مؤمنאن آیه. زدند سر بאز می

دאر که در جنگ بא مشرکאن به אسאرت مسلمאنאن در آمده بودند،  تجאوز به زنאن شوهر
 .در אین אرتبאط آمده אست) ٤(ى אلنسאء   אز سوره٢٤ى   آیه٧٩.مجאز אعאم شد

هאى  در جنگ(نیز بر شمא حرאم شد مگر آن زنאن که ) دאر شوهر(نکאح زنאن محصنه ... »
بא (אید، بر شمא אست که پیرو خدא بאشید  و مאلک شدهمتصرف ) کفאر به حکم خدא

که ذکر شد حאل אست  و هر زنی غیر אز آن) هאیی که به حرمت یאد شد نکאح نکنید آن
 «.که به مאل خود به طریق زنאشویی بگیرید

                                                 
٧٨ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٤٩f., ٢٥١f. 

   אدאمه٢٦٢ى  جא صفحه همאن): ٢٠٠٢(مقאیسه آیرملو، رضא  ٧٩

 ٧٠
محمد . ى طאئف سرאن عشאیر هوאزن و تحאکیف تسلیم شدند پس אز دو هفته محאصره
אین شهر مقر زنאن و فرزندאن عشאیر . به سوى جیرאنא رאهی شدسپس بא سپאه مسلمאنאن 

محمد . هوאزن و تحאکیف بود که در جنگ حنین به אسאرت مسلمאنאن در آمده بودند
سرאن طאئف رא در برאبر یک تصمیم قرאر دאد که به אسאم אیمאن بیאورند و در همאن 

مردאن عشאیر هوאزن و . نندحین یא אز زنאن و فرزندאن و یא אز אموאل خود صرف نظر ک
در . تحאکیف אز هرאس تجאوز مسلمאنאن به زنאن و فرزندאنشאن אز אموאل خود گذشتند

در אین . تقسیم غنאئم حرص مسلمאنאن چنאن بאא گرفت که به پیאمبر تعرض کردند
برخی אز مسلمאنאن به پیאمبر . آشوب لبאس محمد پאره شد و جאن אو به خطر אفتאد

אمیه که אز  ى بنی ردند که چرא אو در تقسیم غنאئم برאى אعضאى طאیفهک אعترאض می
شدند و سאلیאن سאل بر مسلمאنאن ضربאت سهمگین  سردمدאرن مشرکאن محسوب می

دאنستند که אتخאذ  אین شمאر אز مسلمאنאن نمی. شود وאرد سאخته بودند، אولویت قאئل می
هאى عقلی و אخאقی   و نه به אرزشهאى پیאمبر وאبسته به مصلحت دولت אسאمی تصمیم
 شتر دریאفت ١٠٠سفیאن و پسرאنش معאویه و یزید هر کدאم  در אین مאجرא فقط אبو. אست

 .کردند
سهیل رא به فرمאندאرى مکه  سپس محمد به مکه رفت و بعد אز زیאرت کعبه، عتبة بن

رهم مقررى אو אولین کאرمند دولت אسאمی بود که برאى خدمتش روزאنه یک د. برگزید
جبل موظف به ترویج אیدئولوژى دولت אسאمی شد و برאى  معאذ بن. کرد دریאفت می

 محمد در אقאمت کوتאه خود در ٨٠.تدریس قرآن به مسلمאنאن قریشی در مکه خאنه گزید
مکه فرصت رא غنیمت شمرد و אز تسلط دولت אسאمی بر عشאیر هوאزن و تحאکیف 

אو به عنوאن پیאمبر . برאى אیمאن به אسאم متقאعد کندאستفאده کرد که مشرکאن مکه رא 
دאد که אستقرאر دولت אسאمی برאى  ى حאکم قریش پیאم می  به אهאلی مکه و طبقههللاא

ى   و سوره٥٧ى  آیه) ٢٨(ى אلقصص  در سوره. هא אست אیجאد אمنیت در منطقه به نفع آن
 .شود  به אین موضوع אشאره می٦٧ى  آیه) ٢٩(אلعنکبوت 

گفتند که אگر مא بא تو אسאم رא که אز طریق هدאیت אست پیروى ) برخی אهل مکه (و»
آیא حرم مکه رא برאیشאن ) هא بگو در پאسخ آن(کنیم مא رא אز سرزمین خود بزودى برאنند 

                                                 
٨٠ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٥٢ 
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אنوאع نعمت و ثمرאت ) بی آب و گیאه(محل آسאیش و אیمنی قرאر ندאدیم تא به אین مکאن 
) هא دروغ אست پس بدאن که אین عذر(ز هر طرف بیאورند؟ شאن کردیم א که مא روزى

 «.لیکن حقیقت אین אست که אکثر مردم نאدאنند
ندیدند که مא آن شهر رא حرم و אمن قرאر دאدیم در صورتی که ) کאفرאن אهل مکه(آیא »

گردند و به  אز אطرאفش مردم ضعیف رא به قتل و غאرت میربאیند، آیא بאز به بאطل می
 «.شوند کאفر مینعمت حق 

ى تسلط دولت   میאدى برنאمه٦٣٠ مאرس ١٨محمد پس אز رسیدن به مدینه در تאریخ 
ى فرستאدگאن خود  אو به وسیله. ى عربستאن طرאحی کرد אسאمی رא بر شبه جزیره

نشینאن منعقد سאخت و به אین شیوه،  ى אعرאب و بאدیه هאیی رא بא طوאیف پرאکنده دאد قرאر
، قوאنین )حقوق زوجیت، حق אرث(هאى دینی و قوאنین شرعی  אرزشروאبط سیאسی، 
و حق مאلکیت بر زنאن و بردگאن رא ) فروشی و ربא منع گرאن(هאى אقتصאدى  אنتظאمی، معیאر

ى عربستאن تحمیل و بزرگאن عشאیر عرب رא متعهد به  بر تمאمی אهאلی شبه جزیره
 ٨١.پردאخت زکאت به دولت مرکزى کرد

ى سیאسی  بא در نظر دאشتن تنوع تدین در אین منطقه تحقق برنאمهبدیهی אست که 
در یمאمه پیאمبرאنی مאنند مسیلمه و سجאح ذهنیت . محمد نیز نتאیج متفאوت دאشت
در شمאل شرقی عربستאن و در . پرستی آمאده کرده بودند طوאیف אین منطقه رא برאى یکتא

وאئل و تغلب منقسم  ى بکر بن همرز شאهنشאهی سאسאنی عشאیر ربیعه که در دو طאیف
هא بא אیرאنیאن بنא بر منאفع مאدى و אوضאع  روאبط آن. شدند به مسیحیت אیمאن دאشتند می

وאئل حتא در یک جنگ بא אیرאنیאن بر  ى بکر بن طאیفه. تدאفعی شאهنشאهی سאسאنیאن بود
سאمی منعقد دאدى رא بא دولت א سرאن عشאیر ربیعه قرאر. سپאه سאسאنی پیروز شده بود

سپس محمد همرאه بא سی هزאر تن برאى . که به אسאم אیمאن بیאوردند کردند، بدون אین
پس אز دریאفت אین خبر . سرکوب مسیحیאن و جبرאن شکست مؤته به شאم لشکر کشید
هא پس אز אنعقאد یک  آن. مسیحیאن خرد به خرج دאدند و אز مقאومت منصرف شدند

به همین ترتیب، طوאیف . ر دولت אسאمی رא به رسمیت شنאختنددאد بא پیאمبر אقتدא قرאر
یهودى که در حوאلی خلیج אکبא مسکون بودند و مسیحیאن نجرאن موظف به پردאخت 
                                                 
٨١ vgl. Feldbauer, Peter (١٩٩٥): ebd., S. ٢٢٢ 

 ٧٢
در رאه بאزگشت به مدینه . ى دولت אسאمی قرאر گرفتند جزیه شدند و تحت سلطه

سلمאنאن مقאومتی ى طאئف که پس אز فتح مکه در برאبر سپאه م محمد بא سرאن عشیره
هא رא متقאعد سאخت که  محمد پس אز چند روز مذאکره، آن. کرده بودند، برخورد کرد

سپس سرאن . هא در دین نوین محفوظ خوאهد مאند منאفع مאدى و نقش אجتمאعی آن
طאئف بא وجود سرسختی و غرور بא אکرאه به دین אسאم گرویدند و אقتدאر دولت אسאمی 

پس אز . در نتیجه אلאت، بت بزرگ مشرکאن نیز شکسته شد. ندرא به رسمیت شنאخت
محمد . ى طאئف مאبقی سرאن אعرאب به مدینه آمدند و به אسאم گرویدند تسلیم عشیره

کرد و  هא پذیرאیی می אو پس אز بیعت و نمאز אز آن. مאنند همیشه مصلحت پیشه دאشت
هא همرאه  قرآن و آیین نوین بא آنآورى زکאت و تعلیم  چند تن אز مسلمאنאن رא برאى جمع

אز جمله بאید אز سرאن طوאیف قحطאن و אمیرאن حضرموت، حمیر، کنده و نخع . کرد می
در אین رאبطه אیرאنیאن جنوب . یאد کرد که برאى گرویدن به אسאم به مدینه آمدند

ستثنא کردند، نیز א عربستאن که بא پشتیبאنی شאهنشאهی سאسאنیאن بر یمن فرمאنروאیی می
فیروز نאم دאشت که برאى حفظ منאفع خویش و مقאم ) אیرאنیאن(ى אبنאء  نمאینده. نبودند

 ٨٢.فرمאندאرى یمن به مدینه آمد و بא پیאمبر אسאم بیعت کرد
ى  هאى دینی به وسیله ى عربستאن، تقبل אرزش تسلط دولت مرکزى بر شبه جزیره

אفزאیش شأن پیאمبر و تحکیم دولت ى אعرאب و ترویج אسאم منجر به  عشאیر پرאکنده
אمא אین پیروزى به معنی نאبودى تمאمی مخאلفאن محمد و دین نوین . شدند אسאمی می

در دورאن جنگ بא مشرکאن، در حאلی که . هא تضאد طبقאتی بود دلیل تشکل آن. نبود
ین سאزى אمت و دولت אسאمی رא تضم ى رאهزنی אز تجאر قریشی، بאز مسلمאنאن به وسیله

لیکن بא אستقرאر . شدند هאى طبقאتی و بحرאن אقتصאدى به مکه منتقل می کردند، تضאد می
هאى طبقאتی نیز به دאمن دولت אسאمی  ى عربستאن، تضאد دولت مرکزى در شبه جزیره

ى سیאسی بאزگشت و  ى حאکم قریش بא توفیق کאمل به صحنه طبقه.  אفتאدندهللاو پیאمبر א
אیگאه אجتمאعی و منزلت سیאسی رא یאفت که قبل אز אیمאن به تحت نظر پیאمبر همאن ج
در . شد هא نیز بאید تأمین می بدیهی אست که منאفع مאدى آن. אسאم در אنحصאر دאشت

                                                 
٨٢ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٦٠, und  

  ٢٦٣ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین



 ٧٣ 

سفیאن مشאور قאبل אعتمאد و معאویه منشی محمد بود در حאلی که پسر  אین دورאن אبو
 ٨٣. دאشتسفیאن، یزید فرمאندאرى تیمאء رא به عهده  دیگر אبو

ى پیאمبر در حوאلی  تحت چنین شرאیطی برخی אز مسلمאنאن در مسجدى که بא אجאزه
شدند و پیرאمون אوضאع سیאسی، مبאنی دینی و وضعیت  مدینه بنא شده بود، جمع می

هא حتא  گویی که برخی אز آن. کردند ى حאکم صحبت می ى طبقه مسلمאنאن تحت سلطه
در אین دورאن که محمد برאى سرکوب مسیحیאن . ودنددر فکر قیאم و قتل پیאمبر نیز ب

محمد . به تبوک لشکر کشید، برخی אز مسلمאنאن بهאنه گرفتند و אو رא همرאهی نکردند
ى  طאلب رא مأمور محאفظت אز خאنوאده אبی به نאچאر قبل אز حرکت سپאه مسلمאنאن، علی بن

مאنאن قصد پرتאب محمد گشت אز تبوک یکی אز مسل در حین بאز. خویش در مدینه کرد
אى دאشت، لیکن نه אو توفیقی در אین کאر حאصل کرد و نه شنאسאیی אو مقدور  رא אز صخره

پس אز אین حאدثه محمد بאفאصله دستور به آتش کشیدن אین مسجد رא صאدر کرد . شد
אو پس אز بאزگشت به مدینه بאفאصله אقدאم به . و هوאدאرאن אو در אین رאه کوشא بودند

 تא ١٠٧هאى  آیه) ٩(ى אلتوبه  توجیه شرعی אین عمل در سوره. رکوب مخאلفאن کردس
 . آمده אست١٠٩

که خلق به مسجد پیغمبر (آن گروه منאفقی که مسجدى برאى زیאن אسאم بر پא کردند »
ى کلمه بین مسلمאنאن و  و مقصودشאن کفر و عنאد و אیجאد تفرقه) و نمאز אو حאضر نشوند

هאى مؤکد یאد  ى خدא و رسول بود و بא אین همه قسم نאن دیرینهمسאعدت بא دشم
ى אسאم ندאریم، خدא گوאهی  کنند که در بنאى אین مسجد جز قصد خیر و توسعه می
هא قدم مگذאر و  گویند، تو אى رسول مא هرگز در مسجد آن دهد که محققًא دروغ می می

که در آن  محکم بنא گردیده بر אینى تقوى  که بنیאنش אز אول بر پאیه) قبא(همאن مسجد 
ى نمאز کنی، سزאوאرتر אست که در آن مسجد مردאن پאکی که مشتאق تهذیب  אقאمه

آیند و خدא مردאن پאک و مهذب رא دوست دאرد، آیא کسی که  نفوس خودند در
مسجدى به غرض تقوى و خدא پرستی تأسیس کرده رضאى حق رא طאلب אست که 

ى سستی در کنאر  سאزد و بر پאیه) ى کلمه در אسאم אق و تفرقهبه غرض کفر و نف(بنאئی 

                                                 
٨٣ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٦٤ ,٢٥٩ 

 ٧٤
אین حאل (سیل که زود به ویرאنی کشد و عאقبت آن بنא אز پאیه به آتش دورزخ אفتد؟ 

 «.کאرאن رא هدאیت نخوאهد کرد و خدא هرگز ستم) بنאى نفאق و ستم אست
אغلب . ندسپس تفتیش عقאید کسאنی آغאز شد که در سفر به تبوک شرکت ندאشت

مسلمאنאن مشکوک אز ترس جאن، مאل و نאموس خود به عجز אفتאده و به گنאه خود به 
محمد سه تن אز . پیچی אز فرمאن همرאهی پیאمبر به تبوک عذر خوאهی کردند خאطر سر

אند و حאضر  هאى مرאر، هאک و کعب متهم کرد که به אمت پشت کرده هא رא به نאم آن
شאن  هא رא تحت نظر قرאر دאد و تعیین تکلیف سپس محمد آن. ندهא رא عفو ک نبود که آن

هא رא به مصلحت دولت  ُאبی مجאزאت آن  بنهللارא به تعویق אندאخت زیرא بא وجود عبدא
 . آمده אست١٠٦ى  آیه) ٩(ى אلتوبه  در مورد אین سه تن در سوره. دאنست אسאمی نمی

אن بر مشیت موقوف אست یא به هאیی هستند که کאرش کאرאن آن برخی دیگر אز گنאه»
به (و ) به صאح خلق(عدل آنאن رא عذאب کند یא به کرم אز گنאهאنشאن در گذرد و خدא 

 «.آگאه אست) حکمت نظאم آفرینش
محمد برאى آرאمش و . گذشت ُאبی، در  بنهللادر همین אیאم سردمدאر مخאلفאن محمد، عبدא

א بر مصلحت بر سر مزאر אو نمאز جذب هوאدאرאنش در مرאسم تدفین אو شرکت کرد و بن
ُאبی کאر به زد و خورد کشید و  אمא میאن هوאدאرאن پیאمبر و نزدیکאن אبن. میت گذאشت

 سرאنجאم ٨٤.ریزى برאى محمد شد مرאسم خאک سپאرى تبدیل به یک آشوب و آبرو
در . אى رא آورد که אو رא אز شرکت در مرאسم خאکسپאرى منאفقאن منع کرد محمد آیه

 . در אین אرتبאط آمده אست٨٤ ى  آیه) ٩(ى אلتوبه  سوره
هא به دعא مאیست  ى آن دیگر هرگز به نمאز میت آن منאفقאن حאضر نشده و بر جنאزه»

 «.هא به خدא و رسولش کאفر شدند و در حאل فسق و بد کאرى مردند که آن
محمد .  دאدندُאبی مخאلفאن پیאمبر در مدینه رهبر خود رא אز دست  بنهللاگذشت عبدא بא در

هא رא אز طریق  دید و چندى بعد آن دیگر ضرورتی در مجאزאت مرאر، هאک و کعب نمی
 . عفو کرد١١٨ى  آیه) ٩(ى אلتوبه  سوره

                                                 
٨٤ vgl. ebd., S. ٢٦٥ 



 ٧٥ 

تخلف ورزیدند تא ) אز تو در جنگ تبوک(که ) مرאر، هאک و کعب(بر آن سه تن «
تنگ شدند و دאنستند هא تنگ شد و بلکه אز خود دل ى پهنאورى بر آن که زمین بא همه آن

هא بאر لطف  که אز غضب خدא جز بر لطف אو ملجאء و پنאهی نیست پس خدא بر آن
 «.فرمود تא توبه کنند که خدא بسیאر توبه پذیر و در حق خلق مشفق و مهربאن אست

چون گذشته مشرکאن نیز در  در אین سאل محمد برאى زیאرت به مکه نرفت زیرא هم
אو فرمאندאر مکه عتبة رא به عنوאن پیشوאى زאئرאن برگزید و . مرאسم حج شرکت دאشتند

همرאه علی یک آیه אز قرآن بود که . طאلب رא به مکه گسیل کرد אبی بکر و علی بن אبو
אین .  میאدى برאى אهאلی مکه אیرאد شد٦٣١توسط عتبة در پאیאن زیאرت کعبه، در بهאر 

 .ست آمده א٥ى  آیه) ٩(ى אلتوبه  אبאغیه در سوره
در ) مدت אمאن אست(که ) ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب(هאى حرאم  که مאه پس אز آن»

هא رא دستگیر و محאصره کنید  گذشت آنگאه مشرکאن رא هر جא یאبید به قتل رسאنید و آن
هא بאشید، چنאنچه אز شرک توبه کرده و نمאز אسאم بپא دאشتند و  و אز هر سو در کمین آن

 «.هא دست بدאرید که خدא آمرزنده و مهربאن אست ز آنزکאت دאدند، پس א
هא در برאبر  אز אین پس نه تنهא زیאرت کعبه برאى مشرکאن ممنوع אعאم شد، بلکه آن

یک تصمیم قرאر گرفتند که یא به אسאم אیمאن بیאورند، אقتدאر دولت אسאمی و سرکردگی 
کאت بپردאزند و یא پس אز گذشت  رא بپذیرند، مرאسم دینی رא برگزאر کنند، زهللاپیאمبر א

 ٨٥.هאى حرאم کشته شوند مאه
محمد مرאسم حج رא )  میאدى٦٣٢مאرس (یک سאل بعد، یعنی در سאل ده هجرى 

ى زیאرت حج به אتمאم رسیده بود و در میאن زאئرאن  در אین دورאن شیوه. رهبرى کرد
رא همرאهی تمאمی همسرאن، یאرאن و همرزمאن پیאمبر אو . شد مشرکی یאفت نمی

ى نزدیکאن   אمא همرאهی محمد در مرאسم حج به אین معنی نبود که همه٨٦.کردند می
در روند تشکیل و אستقرאر دولت אسאمی، محمد . پیאمبر بدون چون و چرא مرید אو بودند

هא رא بאر دیگر אز طریق  کرد و نسخ آن نאمید، نقض می پی در پی قوאنینی رא که אلهی می
                                                 
٨٥ vgl. Paret, Rudi (١٩٧٠): ebd., S. ٣٧٤ und  
ebd., (١٩٦٩): S. ٢٩٩ 
٨٦ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٧٥f. 

 ٧٦
بنא بر بررسی رودى پאرت حتא אصحאب پیאمبر نیز گمאن . سאخت وع میآیאت جدید مشر

هאى آنی و אتخאذ אهدאف سیאسی خویش قوאنین و  برده بودند که אو برאى אرضאء هوس
 روشن אست که אعمאل ٨٧.دهد ى قرآن تغییر می عرف אعرאب رא بنא به میل و به وسیله

ر پیچی نزدیکאنش رא אز شد و س محمد منجر به کسر شأن و بی אعتبאرى אو می
بنאبرאین غیر منتظره نیست که محمد در אوאخر حیאتش به . هאى אو به دنبאل دאشت فرمאن

אو دو مאه پس אز بאزگشت به مدینه بیمאر شد و . אغلب نزدیکאن خود بی אعتمאد شده بود
ى بیمאرى محمد،  گویی روزى در دوره. אند به همسرאنش شک دאشت که رא مسموم کرده

در همین حین محمد به هوش . אنش دאرویی رא در حאل بیهوشی بر حلقش ریختندزن
زنאن אو . آمد و بر آشفته زنאنش رא مجبور کرد که همאن دאرو رא پیش روى אو بنوشند

 ٨٨.نیز אز ترس مجאزאت و بא אکرאه به فرمאن אو تن دאدند
אهی برאى هجوم به ى سپ حאرثه، אسאمة، رא فرمאنده محمد در حین بیمאرى پسر زید بن

سپس به تمאمی بزرگאن مهאجر و אنصאر فرمאن دאد تא تحت فرمאن אسאمة رאهی . شאم کرد
شد زیرא אسאمة  فرمאن پیאمبر برאى همرزمאن אو یک توهین محض تلقی می. جهאد شوند

بא وجود سر پیچی سرאن مهאجر و . جوאنی بیش نبود و אز فنون نظאمی אطאعی ندאشت نو
ى אسאمة لوאء بست و فرمאن به عزیمت  رمאن پیאمبر، אو در حאل بیمאرى بر نیزهאنصאر אز ف

سپאه مسلمאنאن نیز אز مدینه بیرون آمد و در یک فرسنگی شهر אردو . مجאهدאن دאد
بאرى محمد در حאلی . بکر به عهده دאشت در حאل بیمאرى محمد، پیشوאیی نمאز رא אبو.زد

ب زیر بאزویش رא گرفته بودند، لرزאن و نאتوאن وאرد طאل אبی عبאس و علی بن که فضل بن
אو پس אز . بکر، خود پیشوאیی نمאز رא به عهده گرفت مسجد شد و پس אز کنאر زدن אبو

 سوگند یאد کرد که نه چیزى رא حאل و نه چیزى رא حرאم کرده אست، هللاپאیאن نمאز به א
אنאن خوאست که אگر بر سپس برאى رאحتی وجدאن خویش אز مسلم. مگر به אمر خدאوند

گویی . کسی ستم کرده אست و یא کسی طلبی אز אو دאرد، بگوید تא دאد אو رא جبرאن کند
אى شد که پیאمبر  یکی خوאهאن جبرאن تאزیאنه. صدאهאیی چند אز میאن مسلمאنאن برخوאست

                                                 
٨٧ vgl. Paret, Rudi (١٩٨١): Zur Frauenfrage in der arabisch-islamischen Welt (١٩٣٤), vgl. 
Schriftverzeichnis AG, in: Schriften zum Islam - Volksnormen, Frauenfragen, Bilderverbot, Josef 
van Ess (Hrsg.), S. ١٣٥ff., Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. ١٩٠  
٥١ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین ٨٨  
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در حאلی که אولی אز مقאبله به . بر کمرش زده بود و دیگرى אز محمد پول طلب دאشت
 . بא محمد منصرف شد، دومی پس אز دریאفت طلبش، رضאیت خود رא אعאم کردمثل

به غیر אز نאبسאمאنی روאبط محمد بא نزدیکאنش، אوضאع دولت אسאمی بود که خאطر אو رא 
رسید، حکאیت אز سرکشی אعرאب و ظهور  אخبאرى که אز אطرאف به אو می. کرد نگرאن می

حنیفه به אطאعت אز مسیلمه در آمده در  ى بنی یفهدر یمאمه طא. کرد پیאمبرאن جدید می
در همین حین . خویلد گرویده بود אسد در نجد به دین طلیحة بن ى بنی حאلی که طאیفه

عنسی  تبאر محمد، فیروز رא به قتل رسאنده و به رسאلت אسود ى אیرאنی אهאلی یمن نمאنده
 ٨٩.אیمאن آورده بودند

אو قبل אز وفאتش خوאهאن .  وقאیع بسیאر رنجور بودمحمد در بستر بیمאرى אز אطאع אین
نوشتن مطلبی شد אمא یאرאن نزدیک אو אز بאبت نگرאنی אین متن، نوشت אفزאر در 

گذشت پیאمبر،  پس אز در. گوید אختیאرش نگذאشتند و مدعی شدند که پیאمبر هذیאن می
رش رفته אست و عمر در برאبر مسلمאنאن مدعی شد که אو برאى مشورت بא خدאوند به ع

אى אز قرآن که  بکر بא قرאئت آیه سپس אبو. به زودى به میאن مؤمنאن بאز خوאهد گشت
 אین ٩٠.شאن کرد هא آرאمش دאد و متفرق هیچ کدאم אز مسلمאنאن به خאطر ندאشتند، به آن

  .آمده אست) ٣(عمرאن  ى آل در سوره) ١٤٤(آیه 
یش אز אو نیز پیغمبرאنی بودند و אز אین نیست محمد مگر پیغمبرى אز طرف خدא که پ ...»

جهאن در گذشتند، אگر אو نیز به مرگ یא شهאدت در گذشت بאز شمא به دین جאهلیت 
خود رجوع خوאهید کرد؟ پس هر که مرتد شود به خدא زیאنی نخوאهد رسאنید و خود رא 

ه خدאوند بزیאن אندאخته و هر کس شکر نعمت دین گذאرد و در אسאم پאیدאر بمאند، אلبت
 «.جزאى نیک אعمאل به شکر گزאرאن عطא خوאهد کرد

 
 

                                                 
   אدאمه و٤٩ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ٨٩

  ٢٦٨ و ٢٦٤ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین
٩٠ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٧٥f. 

 ٧٨
 ى سیאسی دولت אسאمی میرאث پیאمبر و فلسفه

 
ى אعرאب رא  אو عشאیر پرאکنده. محمد بدون تردید یک دولتمرد منحصر به فرد بود

خوאست که אین هدف رא بא  אو در אوאیل می. تحت قدرت یک دولت مرکزى متحد کرد
پرست   و مسیحیאن אین سرزمین و در تدאوم سنت אدیאن دیگر یکتאهمکאرى یهودیאن

پس אز אین که در مدینه یهودیאن و مسیحیאن دعوت אو برאى אیمאن به . متحقق کند
ى محمد نیز عوض  אسאم رא رد کردند و به سرکردگی دولت אسאمی تن ندאدند، برنאمه

 .شد
و " آفریند אنسאن دین رא می"ل کردم، ى אین نوشته אز مאرکس نق گونه که در مقدمه همאن

אو در عرض بیست و سه سאل رسאلتش و . محمد به حق در אین کאر بسیאر خبره بود
אو . بخصوص پس אز هجرت به مدینه، دینی آفرید که مאنند خود אو منحصر به فرد بود

ر نخست خودش رא در ردیف پیאمبرאن אولوאلعزم مאنند نوح، אبرאهیم، موسی و عیسی قرא
دאد و به عنوאن وאرث نبوت אز یهودیאن و مسیحیאن دعوت کرد که به دین אسאم אیمאن 

محمد مصدאق . بیאورند و رسאلت دینی و سرکردگی سیאسی אو رא به رسمیت بشنאسند
برאى . אند دאنست که گویی در تورאت و אنجیل نیز بیאن شده رسאلتش رא در شوאهدى می

 .ت آمده אس١٥٧ى  آیه) ٧(ى אאعرאف  نمونه در سوره
و پیغمبر אمی که در تورאت و אنجیل که در ) ختمی(آنאن که پیروى کنند אز رسول »

هא رא  آن) که آن رسول(یאبند  نگאشته می) نאم و نشאنی و אوصאفش رא(هא אست  دست آن
 «...אمر به نیکویی و نهی אز زشتی خوאهد کرد

 مسیحی به אسאم برאى قطع رאبطه بא محمد پس אز نאאمیدى אز אیمאن مؤمنאن یهودى و
ى אبرאهیم و אسمאعیل رא אولین مسلمאنאن  אو به אین وسیله. هא دאستאن אبرאهیم رא سאخت آن

پرست  و بאنیאن کعبه خوאند و به אین ترتیب، مسلمאنאن رא فرאى مؤمنאن אدیאن دیگر یکتא
 که نه تنهא אز دین کرد محمد پی در پی یهودیאن و مسیحیאن رא متهم می. مستقر کرد

אند، بلکه برאى توجیه אنحرאف خویش، توאرت و אنجیل رא  رאستین אبرאهیم منحرف شده
ى بزرگאن یهودى و مسیحی برאى محمد روشن بود، کتمאن  אنگیزه. אند نیز تحریف کرده



 ٧٩ 

 و ٧١ى  آیه) ٣(عمرאن  ى آل برאى نمونه در سوره. رسאلت אو و تفره אز אیمאن به אسאم
 .ده אست آم٧٨

אى אهل کتאب چرא حق رא به بאطل مشتبه سאزید تא چرאغ حق رא ببאد شبهאت خאموش »
 «.که به حقאنیت آن آگאهید کنید در صورتی

چه  دهند تא آن همאنא برخی אز אهل کتאب قرאئت کتאب آسمאنی رא تغییر و تبدیل می ...«
یف شده אز کتאب خدא אند אز کتאب خدא محسوب دאرند و هرگز آن تحر אز پیش خوאنده

که אز جאنب خدא  نخوאهد بود و گویند آن آیאت אز جאنب خدא نאزل شده در صورتی
 «.بندند به خدא دروغ می) هאست تحریف خود آن(دאنند  که می نیست و بא آن

گونه که در سیر  در مدینه نزאع محمد بא یهودیאن به مرאتب אسאسی تر بود زیرא همאن
 אسאمی مستدل کردم، طوאیف متفאوت یهودى به مرאتب تشکیل و אستقرאر دولت

هא به سرکردگی محمد و אقتدאر دولت جوאن  تر אز مسیحیאن بودند و بزرگאن آن متشکل
محمد אنحرאف یهودیאن رא فقط محدود به رد رسאلت خویش . دאدند אسאمی تن نمی

 אنتقאد אو به قوم دאنست که بر کرد و طرد و قتل عیسی رא نیز אز جمله شوאهدى می نمی
در אین אرتبאط ) ٦١(ى אلصف   אز سوره٦ى  برאى نمونه آیه. گذאشت אسرאئیل صحه می بنی

 .آمده אست
אسرאئیل گفت که من همאنא رسول خدא  مریم به بنی بאز یאد آر هنگאمی که عیسی بن... »

یز کنم و ن بسوى شمא هستم و به حقאنیت کتאب تورאت که مقאبل من אست، تصدیق می
אحمد ) در אنجیل من(دهم که بعد אز من رسول بزرگوאرى که نאمش  شمא رא مژده می

چون آن رسول بא آیאت ) و قرآنش عאلمی رא بنور علم و حکمت روشن سאزد(אست بیאید 
 «.سحرى آشکאر אست) معجزאت و قرآن وى(و معجزאتی به سوى خلق آمد گفتند אین 

کرد که بخشی  به یهودیאن אنتقאد می) ٢( אلبقره ى هאى متفאوت سوره محمد אز طریق آیه
، ٧٥هאى  برאى نمونه در آیه. کنند אز تورאت رא که مصدאق رسאلت אو אست، منتشر نمی

 . همین سوره آمده אست١٧٤ و ١٥٩، ١٤٦

 ٨٠
آیא طمع دאرید که یهودאن به دین شمא بگروند و در صورتی که گروهی אز آنאن کאم »

که کאم خدא رא تعقل کرده،  کنند یא آن رא تحریف می ه خود آنخدא رא شنیده و به دلخوא
 « .אند رא دریאفته معنی آن

محمد و حقאنیت אو رא بخوبی ) یهود و نصאرى(هא کتאب فرستאدیم  گروهی که مא بر آن»
گونه که فرزندאن خود رא ولیکن گروهی אز آنאن אز رאه عنאد حق رא کتمאن  شنאسد، بدאن می

 «.که علم بدאن دאرند یکردند در صورت
אى رא که برאى رאهنمאیی خلق فرستאدیم کتمאن  آن گروه אهل کتאب که آیאت وאضحه»

هא رא  آن. که برאى هدאیت مردم در کتאب بیאن کردیم، پنهאن دאشتند کرده، بعد אز آن
 «.کنند خدא و جن و אنس و ملک لعن می

ى بعثت  אب آسمאنی رא که خدא دربאرهپنهאن دאشتند آیאتی אز کت) یهود و غیره(که  آنאن»
رא به بهאى אندک فروختند جز آتش دوزخ نصیب آنאن  فرستאده بود و آن) ص(محمد 

هא سخن نگوید و אز پلیدى عصیאن پאک نگردאند و  نبאشد و در قیאمت خدא אز خشم بא آن
 «.هم آنאن رא در قیאمت عذאب دردنאک خوאهد بود

کرد که یهودیאن و مسیحیאن بא وجود آگאهی  ن אلقאء میمحمد אز طریق قرآن به مسلمאنא
به אین ترتیب، مسلمאنאن . زنند אز رسאلتش אز אطאعت אو و אیمאن به دین אسאم سر بאز می

אند که אز تعאلیم  شدند که طوאیف یهودى و مسیحی چنאن گمرאه شده هموאره معتقد می
هאیی رא تعلیم دאده אست،  زهא چه چی אمא دین آن. کنند دین خویش نیز پیروى نمی

به אین ترتیب، אیمאن، אعتقאد . یאفتند هא آشنאیی می مسلمאنאن אز طریق محمد و قرآن بא آن
هאى یهودیאن و مسیحیאن که در برאبر رسאلت دینی و אهدאف سیאسی  خوאست و تمאمی در

ن אتهאم محمد به مؤمنאن אدیא. شدند گرفتند، مجرم به אنحرאف می محمد قرאر می
) ٥(ى אلمאئده  برאى نمونه در سوره. هא بود پرست برאبر بא تهدید به سرکوب آن یکتא
 . آمده אست١٥ و ١٣هאى  آیه

هאشאن سخت  پیمאن شکستند آنאن رא لعنت کردیم و دل) אسرאئیل قوم بنی(پس چون »
 و دאدند کلمאت خدא رא אز جאى خود تغییر می) هא אثر نکرد که موعظه در آن(گردאنیدیم 

نصیب بزرگی رא אز دست ) در تورאت(هא دאده شد  ى آن کلمאت که به آن אز بهره
هא که  شوى جز قلیلی אز آن کאرى و نאدرستی آن قوم مطلع می אند و دאیم بر خیאنت دאده



 ٨١ 

کאرאن رא  هא در گذر و کאر بدشאن عفو کن که خدא نیکو کאرند تو אز آن بא אیمאن و نیکو
 «.دوست دאرد

تאب رسول مא آمد تא حقאیق و אحکאم بسیאرى אز آنچه אز کتאب آسمאنی אى אهل ک»
هאى  بسیאرى אز خطא(دאرید برאى شمא بیאن کند و אز سر  رא پنهאن می) تورאت و אنجیل(

و ) و رسول بزرگ(در گذرد و همאنא אز جאنب خدא برאى هدאیت شمא نور عظیم ) شمא
 «.کتאبی به حقאنیت آشکאر آمد

کرد که تورאت و אنجیل نیز به   محمد אز طریق قرآن به مسلمאنאن אلقאء میفرאتر אز אین،
محمد حتא مدعی بود که אبرאهیم نیز . אند موسی و عیسی אز طریق وحی אلهی نאزل شده

) ٨٧(ى אאعلی  برאى نمونه در سوره. وحی אلهی دریאفت کرده و صאحب کتאب بوده אست
 . آمده אست١٩ى  آیه

אست، אین گفتאر به حقیقت در کتب ) אز دنیא(ی بهتر و پאینده تر منزل آخرت بس... »
صحف אبرאهیم و تورאت موسی مفصل ) در(رسوאن پیشین ذکر شده אست، بخصوص 

 «.بیאن گردیده אست
تא کنون کسی אز وحی אلهی که بر אبرאهیم نאزل شده و در کتאب دینی مکتوب بאشد، 

کند،  אلدین شفא به درستی طرح می ونه که شجאعگ به غیر אز אین همאن. آگאهی ندאده אست
تورאت نه متن . آگאه بوده אست ى تدوین تورאت و אنجیل به کلی نא محمد אز تאریخ و شیوه

. ى بخصوصی نوشته شده אست ى خدא و یא موسی در دوره وאحدى دאرد و نه به وسیله
" אت یهوىتور"شود که موسوم به  تورאت شאمل چهאر متن متفאوت و متنאقض می

نگאرش در قرن هشتم پیش אز " (تورאت אلوهی"، )نگאرش در قرن نهم پیش אز میאد(
و سرאنجאم متن ) نگאرش אوאخر قرن هفتم پیش אز میאد" (حزقیאل نبی"، متن )میאد

 ٩١.هستند) نگאرش در قرون ششم و پنجم پیش אز میאد" (کאهنאن"یא " هא خאخאم"
خאف אدعאى محمد و אعتقאد مسلمאنאن نه کتאبی مشخص به همین منوאل، אنجیل نیز بر 

אنجیل نیز شאمل چهאر کتאب . אست و نه אز طریق وحی אلهی به عیسی نאزل شده אست
در نگאرش . אند  سאل پس אز رحلت عیسی نوشته شده١١٠ تא ٧٠شود که  مجزא می

                                                 
ى אى نو، چאپ ششم، نشر فرزאد، صفحه  אیرאن کهن، در هزאره-تولدى دیگر ): ٢٠٠٢(ین אلد مقאیسه شفא، شجאع ٩١  

 ٨٢
 زندگی و אنجیل چهאرگאنه نه حوאریون مستقیم عیسی، یعنی کسאنی که אز نزدیک شאهد

گمאن . אند و نه אین چهאر کتאب زبאن مشترکی دאرند אند، شرکت دאشته مرگ وى بوده
به " ( متی אنجیل" میאدى، ٧٠ى  در دهه) به زبאن یونאنی" (אنجیل مرقس"رود که  می

אنجیل " میאدى و ٩٠ و ٨٠هאى  در دهه) به زبאن אتین" (אنجیل لوقא"و ) زبאن عبرى
 ٩٢. میאدى تألیف شده بאشند١١٠در حدود سאل ) אمیبه زبאن آر" (یوحنא

 هللابنאبرאین نه تنهא تورאت، אنجیل و قرآن به کلی بא یکدیگر متفאوت هستند، بلکه نقش א
 بא خدאوند در -کند  אلدین شفא به درستی تأکید می گونه که شجאع  همאن-در دین אسאم 

אلعאلمین نאمیده   و یא ربهللاخدאى אسאم در قرآن א. אدیאن توحیدى دیگر تفאوت دאرد
 مאنند یهوه خدאیی منحصر به قوم یهود نیست که میאن بندگאن خود به سر هللاא. شود می

کند، پאسدאر منאفع خאص یهودیאن بאشد،  ببرد، مشکאت قوم یهود رא حل و فصل 
یهوه برאى قوم . هא دخیل شود ى آن هא رא مد نظر بگیرد و در روאبط روزمره ى آن مرאوده

کند که هموאره در ثوאب و  منطق جلوه می אسرאئیل مאنند پروردگאرى وحشتنאک و بی یبن
 .گنאه قوم یهود سهیم אست

אو אز . شمول אست که خصلت بشرى دאرد خدאوند مسیحی بر خאف یهوه، خدאیی جهאن
جو אست و بندگאن رא به چشم  یک سو، به عنوאن پدر آسمאنی مهربאن، بخشنده، آشتی

توزى אست که  گیرى و کینه نگرد، لیکن אز سوى دیگر، نאگزیر به سخت د میفرزندאن خو
אلقدس بא حضرت مریم نزدیکی  אو به عنوאن روح. بندگאن خود رא אز گنאه کردن بאز دאرد

خدאوند مسیحی هم میאن . شود هא مصلوب می کند و تنهא فرزندش برאى گنאهאن אنسאن می
 ٩٣.هא مستقر אست رאز آنبرد و هم بر ف بندگאن خود به سر می

شمول אست که  אلعאلمین خدאوندى جهאن در برאبر خدאوند אدیאن یهودى و مسیحی، رب
. کند حتא فرمאن بعثت رא جبرئیل به پیאمبر אبאغ می. هیچ אرتبאطی بא بندگאنش ندאرد

زאید و نه  אو نه جنسیت دאرد و نه می. برد אلعאلمین بر فرאز همه در عرش به سر می رب
 . آمده אست١١٦ى  آیه) ٢(ى אلبقره  در سوره. شود אییده میز

                                                 
  ١٩٨ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ٩٢
   אدאمه٥٧ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ٩٣
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گفتند که خدא دאرאى فرزند אست، אو پאک و منزه אز آن  می) نصאرى و مشرکאن(گروهی »
 «.د ملک אوست و همه فرمאنبردאر אوینهא و زمین אست אست، بلکه هر چه در آسمאن

سو، بא مسیحیאن که عیسی رא ى אسאم אز یک  بنא بر بررسی رودى پאرت محمد به وسیله
אز سوى دیگر، אنشعאب بא عشאیر مشرک مد نظر אو . دאنند، ودאع کرد فرزند خدאوند می

 محمد برאى ٩٤.کردند  عبאدت میهللابود که אلאت، אلعزى و אلمنאت رא به عنوאن دخترאن א
 خدאى אو حتא پس אز خلقت عאلم در شش روز. شد אلعאلمین אنتهאیی قאئل نمی قدرت رب

در . شود و אز אین رو، نیאزى به אسترאحت ندאرد مאنند خدאى مسیحیאن خسته و عאجز نمی
 . آمده אست١١٧ى  آیه) ٢(ى אلبقره   و سوره٣٨ى  آیه) ٥٠(ى ق  سوره

هא אست همه رא در شش روز آفریدیم و هیچ  هא و هر چه بین آن مא زمین و آسمאن ...»
 «.رنج و خستگی به مא نرسید

ى آفریدن چیزى کند به محض آن  هא و زمین אست و چون אرאده ى آسمאن دهאو آفرینن»
 «.که گوید موجود بאش به وفور موجود خوאهد شد

آورند و  אلعאلمین مقتدر زمאنی در برאبر یهودیאن که به אسאم אیمאن نمی لیکن همین رب
نאن رא دهند و وحدت کلمه و אتحאد مسلمא منאفقאن که به سرکردگی رسول אو تن نمی

برאى . آورد אفتد و به نאچאر به مکر و حیله روى می کنند به عجز و نאله می تخریب می
 . آمده אست٥٤ى  آیه) ٣(عمرאن  ى آل  و سوره١٤٢ى  آیه) ٤(ى אلنسאء  نمونه در سوره

چون به (...) کند  هא مکر می کنند و خدא نیز به آن همאنא منאفقאن بא خدא مکر و حیله می»
آن (د بא حאل بی میلی و کسאلت و برאى ریא کאرى آیند، ذکر خدא رא جز אندک نمאز آین

 «.نکنند) هم به قصد ریא
هא مکر کرد و אز همه کس خدא بهتر  یهود بא خدא مکر کردند، خدא هم در مقאبل بא آن»

 «.توאند مکر کرد
بدیهی . אلعאلمین رא در عرش، فرאز بندگאن و مאنند یک فرمאنروא مستقر کرد محمد رب

 هللا אز אمت אسאمی برאى نقش محمد به عنوאن پیאمبر و رאبط אمت و אهللاאست که جدאیی א
گیرد که در אوאیل  אین جدאیی در دین אسאم چنאن قאطعאنه صورت می. بسیאر منאسب بود

                                                 
٩٤ vgl. Paret, Rudi (١٩٧١ ): ebd., S. ٢٦f. 

 ٨٤
אلدین شفא به  شجאع. شود  אز طریق جبرئیل אیجאد میهللاى אو بא א رسאلت پیאمبر حتא رאبطه

 کسی رא مجאز به دخאلت در هللاکند که א אد به آیאت قرآن طرح میدرستی بא אستن
آید، بیرون אز وجود אو  وقت אز مسند خدאیی فرود نمی دאند و هیچ هאیش نمی تصمیم

شود، وאقعیتی وجود ندאرد که אو بدאن آگאه نیست، برگی  אى متحقق نمی قאنون و אرאده
 وقאیع آسمאن و زمین آگאه אست و آید، به تمאمی ى אو אز درختی فرو نمی بدون אجאزه

 هللاאمא بא تمאمی אین وجود א ٩٥.خوאهد شود که אو می همه چیز به همאن صورتی سپرى می
. کند گرא אست زیرא قوאنین خود رא در موאرد ضرورى نسخ می گرא بلکه مصلحت نه مطلق

ت هدف אصلی אو אیمאن مسلمאنאن و تشدید تعهد مؤمنאن به پیאمبر אسאم אست که تح
معیאر توفیق אین هدف، . شود توجیه می" ضرورت هدאیت بندگאن خدאوند به رאه رאست"

بستگی به ترویج دین אسאم، אفزאیش شأن و تنعم پیאمبر و تضمین אقتدאر دولت אسאمی 
 . آمده אست١٨٧ى  آیه) ٢(ى אلبقره  برאى نمونه در سوره. دאرد

ى  هא جאمه ن خود حאل شد که آنهאى مאه رمضאن معאشرت بא زنא برאى شمא در شب»
هא هستید و خدא چون دאنست که شمא در کאر  سترو غفאف شمא و شمא نیز لبאس عفت آن

אفکنید لذא אز حکم حرمت  ى گنאه می معאشرت زنאن به نאفرمאنی نفس خود رא در ورطه
אز אکنون در شب رمضאن . در گذشت و گنאه شمא رא بخشید) هאى رمضאن موאقه در شب(
 «...هא به حאل مبאشرت کنید وא אست که بא زنر

 در نقش אجتمאعی אست که برאى پیאمبرش قאئل هللاگرאیی א ى بعدى مصلحت نمونه
אو برאى . بسאمאن بود پس אز هجرت به مدینه אوضאع אقتصאدى محمد بسیאر نא. شود می

 אین در) ٩(ى אلتوبه   سوره١٠٣ى  آیه. ى مؤمنאن نیאز دאشت אمرאر معאش به صدقه
 .אرتبאط آمده אست

אز (هא رא  אى رسول مא تو אز مؤمنאن صدقאت رא دریאفت دאر تא بدאن صدقאت نفوس آن»
هא رא به دعאى خیر یאد کن که دعאى تو  پאک و پאکیزه سאزى و آن) پلیدى و حب دنیא

) به مصאلح مؤمنאن(شنوא و ) به دعאى مخلصאن(موجب تسلی خאطر آنאن شود که خدא 
 «.دאنא אست

                                                 
  ٢٤٠ אدאمه، ١٠٢، ٥٨ى  صفحه): ٢٠٠٢(אلدین  مقאیسه شفא، شجאع ٩٥



 ٨٥ 

هא  אز אین رو، آن. אمא אوضאع אقتصאدى مؤمنאن مهאجر و אنصאر نیز بهتر אز خود محمد نبود
. زدند کردند و یא پس אز مرאجعه אز پردאخت صدقه سر بאز می یא به پیאمبر مرאجعه نمی

در . شد بنאبرאین فقر אهאلی مدینه منجر به אنزوאى پیאمبر و کسאدى دکאن دین אسאم می
گرאیی کند و אنتظאر   مصلحتهللاحفظ نقش אجتمאعی محمد ضرورى بود که אنتیجه برאى 

در אرتبאط بא عقب ) ٥٨(ى אلمجאدله   אز سوره١٣ى  آیه. زیאد אز مسلمאنאن ندאشته بאشد
 .ى مؤمنאن به پیאمبر آمده אست  אز برאى پردאخت صدقههللانشینی א

ترسیدید؟ پس حאل که ) אز فقر(آیא אز אین که پیش אز رאز گفتن بא رسول صدقه دهید »
نکردید بאز هم خدא شمא رא بخشید، אینک نمאز به پא دאرید و زکאت بدهید و خدא و (...) 

 «.رسول رא אطאعت کنید و خدא به هر چه کنید، آگאه אست
گرאیی  هא به پیאمبر אسאم مصلحت  نه تنهא برאى تضمین אیمאن مسلمאنאن و تعهد آنهللاא

شود که مبאدא  بزرگ و کوچک بندگאن خود تفאوت قאئل میکند، بلکه میאن گنאهאن  می
مسلمאنאن خאرج אز حدود دین و به کلی در برאبر אسאم قرאر بگیرند و به سرکردگی 

 ٣١ى  آیه) ٤(ى אلنسאء  برאى نمونه در سوره. پیאمبر و قدرت دولت אسאمی تن ندهند
 .آمده אست

یعنی گنאهאن (אند دورى گزینید  کردهچنאنچه אز گنאهאن بزرگی که شمא رא אز آن نهی »
مא אز گنאهאن دیگر شمא در گذریم و شمא رא در عאلم به مقאمی نیکو و بلند ) کبیره

 «.رسאنیم
 در تضمین بقאى مسلمאنאن نیز هللاگرאیی א فرאتر אز مسאئل אجتمאعی و سیאسی، مصلحت

 برאى تنظیم  אز طریق پیאمبر خویشهللابه אین منوאل، بא وجودى که א. شود مشאهده می
کند، אمא אگر جאن مؤمنאن در خطر قرאر  موאرد غذאیی مسلمאنאن אحکאم صریح صאدر می

برאى نمونه در . کند هא رא مجאز به نقض قوאنین خویش می بگیرد، برאى حفظ بقא، آن
 . آمده אست١٧٣ى  آیه) ٢(ى אلبقره  سوره

وک رא و هر چه رא که به تحقیق حرאم گردאنید خدא بر شمא مردאر و خون و گوشت خ»
هא محتאج شود در صورتی که  به אسم غیر خدא کشته بאشند، پس هر کس به خوردن آن

ى سد رمق نیز تجאوز نکند، گنאهی بر אو نخوאهد بود که به  به آن تمאیل ندאشته אز אندאزه
 «.قدر אحتیאج صرف کند، محققًא خدא آمرزنده و مهربאن אست

 ٨٦
ى خرد  ن به אین معنی نیست که حکمت אلهی به وسیلهאلعאلمی گرאیی رب אمא مصلحت

شود، در تعیین   به دلیل אقتدאرى که محمد برאى אو قאئل میهللاא. بشرى قאبل درک אست
تمאمی وقאیع دنیوى و אخروى دخیل אست و به אین ترتیب، אرאده و אعمאل אو بא خرد 

אو . ر هدאیت بشر نאم برد دهللابرאى نمونه بאید אز אقتدאر א. گیرد بشرى در تنאقض قرאر می
کند و هر که رא بخوאهد به رאه گمرאهی  هر که رא بخوאهد به سوى אیمאن هدאیت می

برאى نمونه . گیرد کאرאن مجאزאت دنیوى و אخروى در نظر می کشد و سپس برאى گنאه می
 . آمده אست٢٣ى  آیه) ٤٥(ى אلجאثیه  در سوره

ش رא خدאى خود قرאر دאده، خدא אو رא א رא که هوאى نفس نگرى آن אى رسول مא می»
بر دل و گوش אو نهאده אست و بر چشم وى پرده ) قهر(گمرאه سאخته مهر (...) دאنسته 

 «ظلمت کشیده אست، پس אو رא بعد אز خدא دیگر که هدאیت خوאهد کرد؟
مאند که چرא عذאب  ى مجאزאت אلهی خرد بشرى مبهوت می بخصوص در رאبطه بא فلسفه

. گیرد گنאه رא نیز در بر می شود و کودکאن بی خروى شאمل کلیت طאیفه میدنیوى و א
 . آمده אست٤٠ى  آیه) ٢٩(ى אلعنکبوت  برאى نمونه در سوره

אى رא به کیفر گنאهش مؤאخذه کردیم که بعضی رא بر سرشאن سنگ هאک  هر طאیفه»
ى زمین و گروهی  ى عذאب آسمאنی و برخی رא به زلزله فرو بאریدیم و برخی رא به صیحه

هא  دیگر رא به غرق در دریא به هאکت رسאندیم و خدא به آنאن هیچ ستم نکرد، ولیکن آن
 «.خود در حق خویش ستم کردند

ى مجאزאت و نه ضرورت אرشאد  سאزد، نه فلسفه بنאبرאین در دینی که پیאمبر אسאم می
אرشאد بندگאن خدא ى نبوت بر ضرورت  אندیشه. شود אنسאن برאى خرد بشرى مفهوم می

هא موجودאت کאملی نیستند و هموאره אز رאه رאست  بنא بر אین אعتقאد، אنسאن. אستوאر אست
گאه بدون پیشوא رهא  אز אین رو، پروردگאر عאدل بندگאن خود رא هیچ. شوند منحرف می

ى وحی אلهی به  אى رא به وسیله هאى منزه هא هموאره אنسאن کند و برאى هدאیت آن نمی
ى بندگאن  لیکن پس אز چندى وحی אلهی به وسیله. رسאند אلت ترویج پیאم خود میرس

אند  אز אین رو، یک ردیف אز پیאمبرאن אولوאلعزم مبعوث شده. شود خدא به אشتبאه تفسیر می
ى نبوت  אدعאى متفאوت فلسفه אمא محمد بא دو.  رא به بندگאن אو אبאغ کنندهللاکه אحکאم א



 ٨٧ 

אو אز یک سو، مدعی بود . هאى آتی مسدود کرد هی رא برאى نسلرא منحل و رאه وحی אل
 . آمده אست٤٠ى  آیه) ٣٣(ى אאحزאب  برאى نمونه در سوره. אلنبیא אست که خאتم

لیکن אو رسول خدא و (...) نیست ) زید یא عمرو(محمد پدر هیچیک אز مردאن شمא »
 «.ى אمور عאلم آگאه אست אلنبیא אست، خدא همیشه بر همه خאتم

بنאبرאین محمد بر خאف دیگر پیאمبرאن .  نאمیدهللاא محمد אز سوى دیگر، قرآن رא کאم
مدعی شد که خدא تمאمی حقאیق و قوאنین رא به صورت کאمل و نهאیی به אو אبאغ کرده 

به אین ترتیب، نه مصدאق قرآن بستگی به زمאن و مکאن دאرد و نه خدאوند برאى . אست
ظلمت אسאم و دلیل جهאلت . رسאند  دیگرى رא به بعثت میهدאیت بندگאن خود پیאمبر

אعتقאد به نبوت محمد به عنوאن . مسلمאنאن رא نیز بאید در همین دو مقوله جستجو کرد
 رאه رא به روى شک، پرسش در אمور دینی و هللاא אلنبیא و به قرآن به عنوאن کאم خאتم

ى אلمאئده   برאى نمونه در سوره.کند دنیوى مسدود و برאى مسلمאنאن غیر قאبل تحمل می
 . در رאبطه بא پرسش آمده אست١٠١ى  آیه) ٥(
آید و אگر  אى אهل אیمאن، هرگز אز چیزى مپرسید که אگر فאش گردد، شمא رא بد می»

چه رא مصلحت  گذאرید، قرآن برאى شمא آن رא به هنگאم نزول آیאت قرآن وא پرسش آن
گذشت که خدא آمرزنده و  ت بیجאى شمא درخدא אز عقאب سؤאא. کند بאشد، بیאن می

 «.بردبאر אست
ى אنسאن رא  ى نبوت در کلیت آن אبزאرى حکومتی אست زیرא אرאده بدون تردید فلسفه

محمد אز אین دیدگאه دینی به بهترین وجه . کند برאى تعیین سرنوشت خویش سلب می
ى אدیאن توحیدى  אو پس אز هجرت به مدینه אز طریق دین אسאم אندیشه. بهره برد

دولت אسאمی אدغאم کرد و به אین ) אى سلطه جهאن(ى دنیوى  رא بא فلسفه) گریزى جهאن(
ى سیאسی אسאم  بنאبرאین فلسفه. ى نبوت بنא گذאشت ترتیب، سאختאرى نوین در אندیشه

شود که אدعאى אبرאز توאفقی کلی میאن אعضאى  بر یک אعتقאد تخیلی و مجرد אستوאر می
طبق אین אعتقאد، مؤمنאن خوאهאن کسب پאدאش אخروى در بهشت . می رא دאردאمت אسא

هستند، لیکن برאى تحقق אین هدف، نیאز به رهبرى به رאه رאست و تشکیل دولت 
شود که  به אین ترتیب، مفهوم زندگی دنیوى مسلمאنאن در אین خאصه می. אسאمی دאرند

در . عیت אز دولت אسאمی رא אثبאت کننددر یک دورאن אمتحאنی אیمאن خود به دین و تب

 ٨٨
ى  گیرد و بא אرאده نتیجه هدאیت و رهبرى אمت تحت سرکردگی دولت אسאمی قرאر می

ى  برאى نمونه در سوره. شود و بنאبرאین نیאزى به مقبولیت دنیوى ندאرد אلهی توجیه می
 . آمده אست٣٢ى  آیه) ٣(عمرאن  آل
کאفر (دא و رسول رא، אگر אز آنאن روى گردאنید بگو אى پیغمبر فرمאنبردאرى کنید خ»

 «.، همאنא کאفرאن رא خدא دوست نخوאهد دאشت)شوید
ى אدیאن  بא אندیشه) אى سلطه جهאن(ى دنیوى  پس אز هجرت به مدینه אدغאم فلسفه

ى پیאمبر بא  برאى تشکیل دولت אسאمی ضرورى بود، لیکن رאبطه) گریزى جهאن(توحیدى 
 در عرش و אیجאد رאبطه بא אمت هللاאستقرאر א. هאیی دگرگون شد نیز به صورت نهللاא

אسאمی אز طریق خطאب وحی אلهی به جبرئیل و سپس به محمد، مאنعی در برאبر دنیوى 
لذא برאى حل مسאئل دولت دنیوى و مسאئل خصوصی محمد، אین . سאخت  میهللاشدن א

ى  نطفه. کرد  سعود مییאفت و به عرش ى אلهی אرتقאء می پیאمبر بود که بאید به درجه
برאى نمونه در . אرتقאء אلهی پیאمبر در همאن אوאیل بعثت و در مکه گذאشته شده بود

 . آمده אست١٠ تא ٥هאى  آیه) ٥٣(ى אلنجم  سوره
جلوه کرد و آن رسول در ) ملکوتی بر رسول(همאن ملک مقتدرى که به صورت کאمل »

به وحی حق نאزل گردید، بدאن نزدیکی (אو گאه نزدیک آمد و بر  אفق אعאى کمאل بود، آن
ى خود وحی فرمود  بא אو به مقدאر دو کمאن یא نزدیکتر אز آن شد، پس خدא به بنده) که
 «.چه رא که هیچ کس درک آن نتوאن کرد آن

بدیهی אست که مאقאت پیאمبر بא خدאوند و دیدن אو به چشم אنسאنی منجر به کسر شأن 
אلعאلمین  سאخت که محمد به رب نعی برאى آن هیبتی میشد و مא  نزد مؤمنאن میهللاא

در . شد אز אین رو، بאید مאقאت بא خدא فقط منحصر به رسوאن אو می. دאد אختصאص می
 . آمده אست٥١ى  آیه) ٤٢(ى אلشورى  سوره

و (ز رسوאن هیچ بشرى رא یאرى آن نبאشد که بא خدא سخن گوید مگر به وحی و א...  »
فرستد تא به אمر ) אز فرشتگאن عאلم بאא(ى غیب عאلم، یא رسولی  س پردهیא אز پ) אلهאم

 «.خدא هر چه אو خوאهد وحی کند، אلبته אو خدאى دאنאى بلند مرتبه אست



 ٨٩ 

به אین ترتیب، قאبل توضیح אست که چگونه قرآن پس אز هجرت تبدیل به یک 
ى  ی و یک مجلهى سیאسی برאى تهییج مسلمאنאن جهت אستقرאر دولت אسאم روزنאمه
 אجتمאعی برאى تنظیم روאبط אجتمאعی אمت אسאمی و مسאئل خصوصی محمد -حقوقی 

 به هللاى پیאمبر بא א אند، אین تغییر رאبطه در بسیאرى אز آیאت قرآن که در مدینه آمده. شد
 به عنوאن - یکی پس אز دیگرى -محمد نه تنهא در آیאت قرآن . شود خوبی مشאهده می

زند   در بسیאرى אز موאقع دست به אعمאلی میهللاگیرد، بلکه א  قرאر میهللاאرسول در جوאر 
برאى . ى ذلت تאم אست אلعאلمین که نخست به آن אشאره کردم، نشאنه که برאى آن رب

 .کنم אثبאت אین אدعא به طرح چند نمونه بسنده می
. دخطאب بو אش حفضه، دختر عمر بن بسترى محمد بא همسر پنجم گویی روزى نوبت هم

سپس محمد کنیز خود . حفضه در خאنه حضور ندאشت زیرא به دیدאر وאلدینش رفته بود
در همאن حین . بستر شد جא بא אو هم ى حفضه خوאند و همאن مאریه قبطیه رא به خאنه

محمد بא وجودى که אز حفضه . حفضه بאز گشت و אز دیدن אین وאقعه بسیאر نאرאحت شد
 خود نگאه دאرد، ولی אو אین حאدثه رא بא عאیشه در میאن خوאهش کرد که אین رאز رא برאى

عאیشه نیز فرصت رא غنیمت شمرد و برאى אنتقאم אز محمد که אو رא אز کودکی . گذאشت
ى אسאم یک نظאم جنسیتی رא بر אو و زنאن دیگر تحمیل  به همسرى گرفته و به وسیله

) ٦٦(ى אلتحریم   در سوره٩٦.ریزى אو میאن אهאلی مدینه شد کرده بود، منجر به آبرو
אلعאلمین אست که خیאنت حفضه رא هم   و ربهللاאین א. شود  به אین مאجرא אشאره می٣ى  آیه

 .کند چون یک خبر چین برאى محمد אفشא می
آن ) به אو سپرد(سخنی به رאز گفت و ) بא حفضه(وقتی پیغمبر بא بعضی אز زنאن خود »

ر سر پیאمبر آگאه سאخت، خدא به رسولش رא ب) عאیشه(زن چون خیאنت کرده دیگرى 
و برخی رא אز کرم پرده ) و برویش آورد(خبر دאد و אو بر آن زن برخی رא אحضאر کرد 

گه من سر تو بر کسی (نهאد אظهאر نکرد، آن زن گفت رسوא تو رא که وאقف سאخت؟ 
 «.خبر دאد) אز همه אسرאر عאلم(رسول گفت مرא خدאى دאنאى آگאه ) אم فאش کرده

אلعאلمین مقتدر אست که رسولش رא  چینی، سپس אین بאر نیز همאن رب فرאتر אز خبر
کند که بنא به میل خود و אز برאى تنبیه سرپیچی همسرאنش نوبت همبسترى  مختאر می

                                                 
٩٦ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٠٠ 

 ٩٠
 آمده ٥١ى  آیه) ٣٣(ى אאحزאب  برאى نمونه در سوره. هא رא به تأخیر بیندאزد بא آن
 .אست

زنאنت رא نوبتش مؤخر دאرى و هر که رא خوאهی بخود بپذیر و אى رسول هر یک אز  ...»
 «.خوאندى بאز بر تو بאکی نیست) به مهر(אز خود رאندى אگرش ) به قهر(رא که  هم آن

. دهند شویی محمد می بسאمאنی زندگی زنא گوאهی به نא) ٣٣(ى אאحزאب  אغلب آیאت سوره
ى دین بر زنאن مسلمאن تحمیل  بدیهی אست که آن نظאم جنسیتی که محمد به وسیله

هאى جنسی אعرאب پאسخ  کرد، نه به خوبی بא عرف אین دورאن همאهنگ بود و نه به نیאز
محمد حتא برאى אستقرאر אین نظאم جنسیتی در אندرونی خویش بא موאنع . دאد مطلوب می

אو . دش אلعאلمین می بیشمאرى روبرو بود و برאى تحکیم آن هموאره نیאزمند به אقتدאر رب
کرد و به אین  ى אسאم همسرאنش رא مאدر تمאمی مؤمنאن خطאب می אز یک سو، به وسیله

سאخت و אز سوى دیگر، به  ممکن می شیوه، אزدوאج مجددشאن رא بنא بر عرف אعرאب نא
 همین سوره آمده ٣٣ تא ٢٨ و ٧هאیی  برאى نمونه در آیه. دאد هא پیشنهאد طאق می آن

 .אست
در אطאعت و عطوفت و (هא و زنאن پیغمبر   به مؤمنאن אست אز خود آنتر پیאمبر אولی»

 «...مאدرאن مؤمنאن هستند) حرمت نکאح
بא زنאن خود بگو אگر شمא زندگאنی و زیب و زیور دنیא رא طאلبید، ) گرאمی(אى پیאمبر »

بیאیید تא من مهر شمא رא پردאخته و همه رא به خوبی و خرسندى طאق دهم و אگر طאلب 
) در قیאمت(دאر آخرت هستید، همאنא خدא به نیکو کאرאن אز شمא  دא و رسول و مشتאقخ

אجر عظیم عطא خوאهد کرد، אى زنאن پیאمبر אز شمא هر که به کאر نאروאیی دאنسته אقدאم 
کند، אو رא دو برאبر دیگرאن عذאب کنند و אین بر خدא سهل و آسאن אست و هر که אز 

ل بאشد و نیکو کאر شود אو رא پאدאش دوبאر عطא کنیم و برאى شمא مطیع فرمאن خدא و رسو
مهیא سאزیم، אى زنאن پیغمبر شمא مאنند یکی دیگر אز ) در بهشت אبد(אو روزى بسیאر نیکو 

، אگر خدא ترس و پرهیز کאر بאشید، پس زنهאر )تر אست تאن رفیع بلکه مقאم(زنאن نیستید 
אست به ) هوى و هوس(که دلش بیمאر   آننאزک و نرم بא مردאن سخن نگوئید، مبאدא

تאن بنشینید و آرאم گیرید و  هא و درست سخن گویید و در خאنه) بلکه متین(طمع אفتد 



 ٩١ 

ى جאهلیت پیشین آرאیش و خود آرאیی مکنید و نمאز رא بپא دאرید و زکאت  مאنند دوره
 «.دد و אز אمر خدא و رسول אطאعت کنیمאل فقیرאن دهی

 پس אز هجرت محمد به مدینه، مאجرאى گردنبند هللاى تغییر نقش אى بعدى برא نمونه
گویی روزى پیאمبر بא אصحאبش پس אز . ترین همسر محمد، عאیشه، אست سومین و جوאن
پس . هא بود عאیشه نیز همرאه کאروאن آن. אلنضیر رאهی مدینه بودند ى بنی غلبه بر طאیفه

ه برאى قضאء حאجت אز کאروאن دور אز یک توقف در אفک و قبل אز حرکت کאروאن، عאیش
جستجوى گردنبند چنאن وقت אو رא گرفت . شد و در همאن جא گردنبند خود رא گم کرد

אلموعتل عאیشه رא در صحرא یאفت  سپس صفوאن بن. که کאروאن بدون אو رאهی مدینه شد
 ى ى غیبت عאیشه بא شאیعه پس אز بאزگشت آن دو به مدینه، فאجعه. و به مدینه آورد

گرفتند و  אهאلی مدینه محمد رא به تمسخر می. אلموعتل تکمیل شد هم خوאبگی אو بא אبن
طאلب خوאهאن طאق عאیشه بود، در حאلی که عאیشه بر بی گنאهی خود  אبی علی بن

هאى  توאنست طعنه محمد نه خوאهאن جدאیی אز عאیشه بود و نه می. کرد پאفشאرى می
 و خאلق جهאن بود که به کمک رسولش شتאفت و هللا א אین بאر نیز٩٧.مردم رא تحمل کند

. چون دوستی نزدیک و مهربאن به نفع אو حل و فصل کرد مسאئل زنאشویی אو رא هم
در همین אرتبאط آمده אست که نه تنهא رאه حل منאسبی ) ٤(ى אلنسאء   سوره١٥ى  آیه

لکیت مردאن یאبد، بلکه فرصت رא غنیمت شمرده و مא ى مאجرאى عאیشه می برאى خאتمه
 .کند ى تسلط جنسی بر زنאن تکمیل می رא به وسیله

هא بخوאهید، چنאنچه  کنند، چهאر گوאه مسلمאن بر آن) زنא(شאیسته  زنאنی که عمل نא»
گوאهی دאدند در אین صورت آنאن رא در خאنه نگهدאرید، زنאن عمرشאن به پאیאن رسد یא 

  «.)ه بא حد مقرر شودیعنی توب(هא پدیدאر گردאند  خدא رאه رא بر آن
אلعאلمین مאنند  شود که رب  چنאن وאقعی میهللاپس אز هجرت به مدینه نزدیکی محمد به א

دوستی نزدیک حتא تمאیل جنسی آنی رسولش رא نیز مد نظر دאرد و بא وجود تنאقض بא 
ى אین موضوع אزدوאج محمد  نمونه. سאزد ى وحی خود مشروع می عرف אعرאب به وسیله

گویی روزى محمد سر زده به . ى אو אست حאرثه، پسر خوאنده אبق زید بنبא همسر س
جحش رא  زید در خאنه حضور ندאرد و محمد همسر אو زینب بنت. رود بאزدید زید می

                                                 
٩٧ vgl. ebd., S. ١٩٢f. 

 ٩٢
ولی بنא بر عرف אعرאب אزدوאج بא . بندد جא مهر אو رא به دل می بیند و در نیمه عریאن می

بא . شد אزدوאج پدر بא دختر خود محسوب میخوאنده مאنند  چنین پسر همسر پسر و هم
شود که مאنعی  אش حאضر به طאق زینب می خوאنده وجودى که زید برאى خشنودى پدر

هאى مردم و  در برאبر אزدوאج محمد بא زینب نسאزد، لیکن محمد در هرאس אز طعنه
در אست  مقتهللاאمא אین بאر نیز א. دאرد سرزنش همسرאنش אو رא نخست אز אین کאر بאز می
אحزאب ى א אین مאجرא در سوره. بیند که حتא تدאرک شرאیط אرضאء جنسی رسولش رא می

 .ت درج شده אس٣٧ى  آیه) ٣٣(
یعنی زید (אش نعمت آزאدى  چون تو بא آن کس که خدאیش نعمت אسאم بخشید و تو»

و (به نصیحت گفتی برو زنی رא نگهدאر که همسر تو אست و אز خدא بترس ) حאرثه بن
دאشتی، خدא آشکאر سאخت و تو אز مخאلفت و  چه در دل پنهאن می و آن) طאقش نده

چون ) بدین غرض(تر بود بترسی، پس مא هم  سرزنش خلق ترسیدى و אز خدא سزאوאر
אو رא بنکאح تو در آوردیم تא بعد אز אین ) و طאقش دאد(زید אز آن زن کאم دل گرفت 

بر ) و طאق دאدند(هא کאمیאب شدند  ود که אز آنى خ مؤمنאن در نکאح زنאن پسر خوאنده
 «.خویش حرج و گنאهی نپندאرند و فرمאن خدא به אنجאم رسید

فرאتر אز حل مسאئل .  אز زینب کאمیאب شدهللادرمیאنی א به אین ترتیب، محمد نیز پس אز پא
بدیهی . دهد  אست که روאبط مسلمאنאن بא رسولش رא سאمאن میهللازنאشویی محمد אین א

 که پس אز هجرت و بא אرتقאء محمد אز رسאلت به وאیت دیگر روאبط مسلمאنאن بא אست
در . توאنست چون گذشته بوده بאشند אو که در صدر دولت אسאمی قرאر گرفته بود، نمی

 אست که به نفع محمد در هللاچون گذشته אین א رאستאى تحکیم جאیگאه نوین محمد، هم
ى אلحجرאت   و سوره٦٢ى  آیه) ٢٤(ى אلنور   سورهبرאى نمونه در. کند אوضאع دخאلت می

 . آمده אست٤ تא ١هאى  آیه) ٤٩(
هאیی هستند که به خدא و رسولش אیمאن و אنقیאد کאمل دאرند و  مؤمنאن حقیقی آن.. .»

شאن بא رسول אزم بאشد حאضر آیند تא אجאزه نخوאهند  هرگאه در کאرى که حضور و אجمאع
و بی (آنאن که אز تو دستورى خوאهند ) אى رسول مא(روند،  یهرگز אز محضر אو بیرون نم

 «...אند אینאن به حقیقت אهل אیمאن به خدא و رسول) شوند אذنت خאرج نمی



 ٩٣ 

بر خدא و رسول تقدم مجویید و אز ) گאه در هیچ(אید  که به خدא אیمאن آورده אى کسאنی»
دאنא אست، אى ) و به کردאرتאن(که خدא به گفتאر شمא شنوא ) نא فرمאنی مکنید(خدא بترسید 

به یא محمد و یא אحمد بر אو فریאد (אهل אیمאن فوق صوت پیאمبر صدא بلند مکنید 
) در אثر بی אدبی(و همیشه بא پیאمبر אسאم بא אدب سخن گویید که אعمאل نیکتאن ) مکشید

به ) برאى אحترאمאت אو(محو و بאطل شود و شمא فهم نکنید، آنאن که نزد رسول خدא 
هאیشאن رא خدא برאى  هא هستند که در حقیقت دل صدאى آرאم و آهسته سخن گویید، آن

مقאم رفیع تقوى آزموده، بر آنאن آمرزش و אجر عظیم نضیب فرموده אست به حقیقت 
و فریאد یא محمد یא محمد (خوאنند  אت به صدאى بلند می مردمی که تو رא אز پشت حجره

 «.אند  بی شعورאکثر مردم بی خرد و) کشند می
.  مکه و نه پیאمبر، پیאمبر مکه אستهللا، אهللابنאبرאین پس אز هجرت محمد به مدینه نه א

پس .  بر فرאز אمت אسאمی قرאر دאردهللاپیאمبر אز رسאلت به وאیت אرتقאء یאفته و مאنند א
 و رسول هر دو در جوאر یکدیگر هللاهאى قرآن א אز هجرت محمد به مدینه در אغلب آیه

تقسیم کאر کאمًא منאسب . سאزد کند و دیگرى عملی می یکی אمر می. شوند ینאمیده م
אین یگאنگی چنאن در قرآن . אند  و رسولش مکمل یکدیگرهللاریزى شده אست و א برنאمه

و ) هللاא(ى خאطب  هאى قرآن دیگر אثرى אز رאبطه نهאدینه شده אست که در برخی אز آیه
هאى قرآن خود  در برخی אز آیه. شود نمییאفت )  אز طریق جبرئیلهللاپیאمبر א(مخאطب 

گوید و אز خدאوند به صورت شخص سوم یאد  رאند و سخن می  حکم میهللامحمد به جאى א
هאى אسאم، یعنی  ترین محقق هאى دو تن אز برجسته אین نظریه بر بررسی. کند می

 برאى نمونه رودى پאرت אز ٩٨.پطروشفسکی و رودى پאرت אز قرآن אستوאر אست
 ١٢٣ و ١٦٦ تא ١٦٠هאى  در آیه. برد نאم می) ٩(و אلتوبه ) ٣(عمرאن  אیی مאنند آله سوره
برאى نمونه در . رאند به وضوح אین محمد אست که سخن می) ٣(عمرאن  ى آل سوره
 . همین سوره در אرتبאط بא جنگ ُאُحد آمده אست١٢٣ى  آیه

                                                 
٩٨ vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): ebd., S. ١٣٤, und  

 ١٠٩ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 

 ٩٤
که شمא  ر دشمن دאد بא آنهمאنא شمא رא به حقیقت در جنگ بدر یאرى کرد و غلبه ب  ...»

پرستی و تقوى پیش برید،  אز هر جهت در مقאبل دشمن ضعیف بودید، پس رאه خدא
 «.هאى خدא بجאى آرید بאشد که شکر نعمت

 אست که در אرتبאط بא جنگ حنین آمده ٢٥ى  آیه) ٩(ى אلتوبه  ى بعدى سوره نمونه
 .אست

یאرى کرد و نیز در جنگ ) وאرسخت و دش(خدא شمא مسلمאنאن رא در موאقعی بسیאر »
حنین که فریفته و مقرور، بسیאرى لشکر אسאم شدید و آن لشکر بسیאر אصًא به کאر 

دشمن بر شمא چیره و قوى پنجه (شمא نیאمد و زمین بدאن فرאخی بر شمא تنگ شد 
 «.که همه رو به فرאر نهאدید تא آن) گردید

، )گریزى جهאن(ى אخروى  بא אندیشه) אى سلطه جهאن(ى دنیوى  ، فلسفههللاאدغאم رسول بא א
ظאهریت بא بאطنیت و دولت بא دین אز دو جنبه منجر به אسאرت و بندگی مسلمאنאن 

مؤمنאن و تسلط بر آن אست " جهאن درونی"ى نخست رسوخ אسאم به  در وهله. شود می
هא و وقאیع  هא، אیده ى אنگیزه  بر همههللاא. شود אفکאر مسلمאنאن می که منجر به אختنאق در 

. אفتد مאند و نه عملی بدون آگאهی אو אتفאق می نه چیزى אز نظر אو پنهאن می. وאقف אست
ترین تمאیאت فردى و تمאمی روאبط אجتمאعی برאى אو  هאى بشرى، جزئی ترین آرزو کلی

ى אلممتحنه   و سوره٢٩ى  آیه) ٣(אلعمرאن  ى آل برאى نمونه در سوره. آشکאر هستند
 . آمده אست١ ى آیه) ٦٠(
بگو אى پیغمبر هر چه رא در دل پنهאن دאشته یא آشکאر کنید، خدא به همه چیز آگאه »

אى "."هא و زمین אست، خدא بر همه چیز توאنאست دאند هر چه در آسمאن אست و می
אید، هرگز نبאید کאفرאن رא که دشمن من و شمאیند یאرאن  کسאنی که به خدא אیمאن آورده

در صورتی که آنאن به کتאبی که به شمא آمد . هא אفکنید ح دوستی بא آنخود برگرفته طر
אز قرآن سخت کאفر شدند و رسول خدא و شمא مؤمنאن رא به جرم אیمאن به خدא אز وطن 
خود آوאره کردند، پس نبאید אگر شمא برאى جهאد در رאه خدא و طلب رضא و خشنودى 

 کنید و من אسرאر نهאن و אعمאل آشکאر شمא هא دوستی אید و پنهאنی بא آن من بیرون آمده
سخت ) پنهאنی بא کאفرאن دوست شود(و هر که אز شمא چنین کند  ترم  دאنא) אز هر کس(

 «.به رאه ضאلت شتאفته אست



 ٩٥ 

شود و شرאیط بندگی  مسلمאنאن چیره می" جهאن درونی"به אین ترتیب، ظلمت אسאم بر 
گאهی جهت شک و تردید در  گونه خلوت ر هیچبرאى مسلمאن دیگ. کند هא رא مهیא می آن

 و هللاتنهא رאه گریز אز تسلیم در برאبر א. مאند حکمت אلهی و حکومت אسאمی بאقی نمی
توفیق . و در نتیجه אرتدאد אست" درونی جهאن"، شکست אختنאق هللاא تمکین در برאبر ولی

وאیאن رא به دنبאل  و فرمאنرهللاא ى برونی ولی אنسאن، سلطه" جهאن درونی"אسאم در تسخیر 
. گیرد ى אمت אسאمی قرאر می به אین ترتیب، مسلمאن مبهوت در نظم بهت زده. دאرد

 جنسیتی אمت رא در بر -ى تغییر جאمعه برאى مسلمאنאن אلغאء نظאم طبقאتی  حتא אنگیزه
کند زیرא אلغאء אین نظאم در  ندאرد و فقط به تحقق عدאلت و تعویض فرمאنروא بسنده می

אز .شود ى אلهی تلقی می گیرد و مخאلفت بא אرאده  אصول אعتقאدى مؤمنאن قرאر میبرאبر
شود،  گرאیی אنسאن برאى تعیین سرنوشت خویش می جא که ظلمت אسאم مאنع خرد آن

مؤمنאن " جهאن درونی"بنאبرאین . کند ى مسلمאنאن نهאدینه می אرتجאع رא در אندیشه
شود و مسلمאنאن אز روند  تفکیک نمی" خوאه ح خودجنא"و " خوאه جنאح خیر"پیچیده و در 
 ٩٩.مאنند تمدن دور می

ستیزى برאى אستفאده אز אسאم به عنوאن אبزאر حکومتی بسیאر منאسب  بدون تردید خرد
 مستبد و متجאوز אو شأن و هللاא  مکאر و قهאر و ولیهللاאست زیرא بא رجوع به خرد بشرى، א

کند  ر אعتقאد به אسאم، مؤمنאن رא موظف میدر برאب. دهند تنعم خویش رא אز دست می
بندگی، אسאرت و هرאس مدאوم . אلعאلمین אنتهאیی قאئل نشوند که برאى قدرت رب

در אین אرتبאط . سאزند  بنیאن دین אسאم رא میهللامسلمאنאن אز مجאزאت دنیوى و אخروى א
ى אلمؤمنون  برאى نمونه در سوره. ى تقوא به معنی پذیرش بندگی مسلمאنאن אست وאژه

 . آمده אست٥٥ى  آیه) ٧(ى אאعرאف   و سوره٥٧ى  آیه) ٢٣(
 «.همאنא آن مؤمنאن که אز خوف خدא ترسאن شدند و هرאسאنند»
 « ...بخوאنید) که به אخאص نزدیک אست(خدא رא به تضرع و زאرى و به صدאى آهسته »

                                                 
ى  ل، برلین، صفحهى تمدن ستیزى در אیرאن، در آرمאن و אندیشه، جلد אو تمدن و تאریخچه): ٢٠٠٣(مقאیسه فریدونی، فرشید  ٩٩

   אدאمه١٢٩

 ٩٦
אنه در نمאز شرאیط رکوع و سجود روز. در کنאر تقوא، عبאدت به معنی تمرین بندگی אست

ى  ، سوره٧٧ى  آیه) ٢٢(ى אلحج  برאى نمونه در سوره. کنند بندگی مسلمאنאن رא אیجאد می
 . آمده אست١٥ى  آیه) ١٣(ى אلرعد   و سوره٤٨ى  آیه) ١٦(אلنحل 

خאص אو رא ) بא توجه و بی ریא و(אى אهل אیمאن خدאى رא در نمאز رکوع و سجود آرید »
 «.ید، بאشد که رستگאر شویدپرستید و کאر نیکو کن

ببینند که هر ) که آثאر قدرت خدא رא در هر چیز مشאهده کنند تא(אند  آیא چشم نگشوده»
مستقیم (فرستد و אز چپ و رאست  موجودى چگونه آثאر وאظله خود رא به هر جאنب می

 «.ى خدא بא کمאل فروتنی مشغولند همه به سجده) یא غیر مستقیم
ى آثאر وجودیش به رغبت و אشتیאق و به جبر   و زمین אست بא همههא هر که در آسمאن»

 «.و אلزאم شب و روز به طאعت خدא مشغول אست
آگאه  אز طریق تقوא و عبאدت אست که مسلمאنאن אز هستی خویش به عنوאن אنسאن نא

به אین ترتیب، مفهوم هستی אنسאن אز طریق . کنند مאند و آگאهی وאرونه کسب می می
 و هللایאبد و بندگی مسلمאنאن در برאبر א ى אمتحאنی تقلیل می به یک دوره م دین אسא

مؤمنאن بאید אثبאت کنند که در بندگی و . شود هא می  معیאر فرجאم و رستگאرى آنهللاא ولی
هא  ى אنسאن אز אین رو، نزد مسلمאنאن رאبطه. برאى حفظ אمت אسאمی بدون نمونه هستند

 .یאبد ى جنسیتی مرد بא زن تقلیل می ر مسلمאن و رאبطهى دینی مسلمאن بא غی به رאبطه
رسد که  می" بیرونی جهאن"مؤمنאن نوبت به אنقیאد " درونی جهאن"پس אز تسلط אسאم بر 

لیکن تسلط .  تضمین شودهللاא  و ولیهللاאز אین طریق تعهد אسאرت و بندگی مسلمאنאن به א
لکه به فرمאنروאیאن نیز به אرث شود، ب  و رسول אو نمیهللابر אمت אسאمی فقط محدود به א

 . آمده אست٥٩ى  آیه) ٤(ى אلنسאء  برאى نمونه در سوره. رسد می
رא אطאعت کنید و چون در אمرى (...) אى אهل אیمאن فرمאن خدא و رسول و فرمאنروאیאن »

کאرتאن به گفتگو و نزאع کشد به حکم خدא و رسول بאز گردید، אگر به خدא و روز قیאمت 
تر خوאهد  برאى شمא אز هر چه تصور کنید بهتر و خوش عאقبت(...) ید، אین کאر אیمאن دאر

 «.بود



 ٩٧ 

هאیی که بא  هא و نهאد بحثی پیرאمون معیאر" قאنون אسאسی مدینه"אمא نه در قرآن و نه در 
بنא بر אعتقאد . شود شوند، یאفت نمی هא فرمאنروאیאن معین می ى آن رجوع و به وسیله

گذאرد و فرمאنروאیאن مجرى شریعت   قאنون میهللانظم אلهی אست، אمسلمאنאن، אمت یک 
گאنگی نظرى رא  ى سیאسی אسאم بر وحدت کلمه אستوאر אست و چند فلسفه. هستند

ولی אین به معنی . گیرد پرستی قرאر می پذیرد زیرא پذیرش چندگאنگی در تضאد بא یکتא نمی
ن فلسفی و هم در تאریخ عملی خود گرאیی در אسאم نیست زیرא אسאم هم در بنیא مطلق

یکی אز دאیل אسאسی توفیق محمد برאى تشکیل دولت אسאمی و . گرא אست مصلحت
گونه که بא אستنאد به قرآن و تجربیאت אو شرح دאدم،  پرستی، همאن ترویج یکتא

 .گرאیی אو بوده אست مصلحت
بنאبرאین . ستشریعت در زبאن عربی به معنی هدאیت به سوى منبع آب آشאمیدنی א

نظאرت بر אجرאى شریعت به معنی رهبرى و یא هدאیت אمت אسאمی به سوى خوشبختی 
هאى قرآن که برאى شریعت  در אتمאم تمאمی آیه. شود دنیوى و پאدאش אخروى تلقی می

، "کند خدא آیאت خود رא بدین روشنی برאى شمא بیאن می"مبنאى حقوقی دאرند، عبאرت 
عیت دولت אسאمی و مقبولیت فرمאنروאیאن אجرאى شریعت به معیאر مشرو. آمده אست

 . آمده אست٢٦ى  آیه) ٣٨(ى ص  برאى نمونه در سوره. عنوאن قوאنین אلهی אست
אى دאود تو رא در روى زمین مقאم خאفت دאدیم تא میאن خلق خدא به حق حکم کنی و »

د و آنאن که אز رאه خدא هرگز هوאى نفس رא پیروى نکنی که تو رא אز رאه خدא گمرאه سאز
אند به عذאب سخت معذب  رא فرאموش کرده) قیאمت(گمرאه شوند، چون روز حسאب 

 «.خوאهند شد
کند، پیאمبر قوאنین جزאیی אسאم رא אز  אلدین شفא به درستی طرح می گونه که شجאع همאن

ن ى قضאیی، بא همאن شدت خشونت و بא همא دین یهودیت وאم گرفت و بא همאن فلسفه
بنیאن . ى مجאزאت بربرאنه به عنوאن قوאنین אبدى و غیر قאبل تغییر אلهی تدوین کرد شیوه
ى قضאیی אسאم قصאص אست که چشم به عوض چشم و دندאن به عوض دندאن  فلسفه

گیرد و برده رא در برאبر برده، مؤمن رא در برאبر مؤمن و زن رא در برאبر  رא در نظر می
 جنسیتی که در نظر -پیאمبر אسאم برאى تشکیل نظאم طبقאتی لیکن  ١٠٠.دهد زن قرאر می

                                                 
  אدאمه٣٣٧، ٣٥٠ى  جא صفحه همאن): ٢٠٠٢(אلدین  قאیسه شفא، شجאعم ١٠٠

 ٩٨
ى حאکم و قشر متمول  دאشت، قوאنین جزאیی رא چنאن تدوین کرد که شאمل طبقه

 . آمده אست٤٥ ى  آیه) ٥(ى אلمאئده  برאى نمونه در سوره. مسلمאنאن نشود
قصאص کنند و אسرאئیل حکم کردیم که نفس رא در مقאبل نفس  و در تورאت بر بنی... »

چشمאن در مقאبل چشمאن و بینی رא به بینی و گوش رא به گوش و دندאن رא به دندאن و 
پس هرگאه کسی به جאى قصאص به صدقه و دیه . هر زخمی رא قصאص خوאهد بود
ى گنאه אو خوאهد شد و هر کس بر خאف آنچه خدא  رאضی شود، نیکی کرده و کفאره

 «.چنین کس אز ستمکאرאن خوאهد بود) ه تعدى کندאز قصאص و دی(فرستאده حکم کند 
" حکم" شرعی אسאم بر אسאس تمאیز میאن -ى قضאیی  بنא بر بررسی رودى پאرت فلسفه

شאمل هر " حکم"و صאحیت אعאم " علم"ولی در אسאم کسب . بنא شده אست" علم"و 
 آیאت قرآن אست که بنא بر" ربאنیאن"شود و مختص به مردאن خدאوند یא  אنسאنی نمی

ى  آیه) ٢٨(ى אلقصص   برאى نمونه در سوره١٠١.تحت رحمت و قضאى אلهی قرאر دאرند
 . آمده אست١٤

آنگאه که موسی به سن رشد و عقل رسید و حد کمאل یאفت مא به אو مقאم علم و حکم «
 «.نبوت عطא کردیم و مא چنین پאدאش به مردم نکو کאر دهیم

در אجرאى شریعت و برאى حفظ אمت אسאمی به " אنربאنی"אسאمیאن אعتقאد دאرند که 
کنند، در حאلی که در قرآن אحکאم قبل אز ظهور אسאم متهم به  حکم می" ربאنی"ى  شیوه

 آمده ٥٠ى  آیه) ٥(ى אلمאئده  برאى نمونه در سوره. شوند قوאنین دورאن جאهلیت می
 .אست

 تقאضאى تجدید حکم جאهلیت بאز) אین دین کאمل و قوאنین محکم آسمאنی(آیא بא وجود »
 «تر خوאهد بود؟ رא دאرند؟ و کدאم حکم אز حکم خدא برאى אهل یقین نیکو

، یعنی هللاא سبیل  شرعی بא مفهوم فی-فرمאنروאیی بر אمت אسאمی و אجرאى قوאنین جزאیی 
هאى فرمאنروא אز هجرت مؤمنאن گرفته  تمאمی تصمیم. شوند توجیه می" אقدאم در رאه خدא"

برאى نمونه در . شوند عملی می" در رאه خدא"ه، جهאد و شهאدت همه و همه تא صدق
 . آمده אست٢٢ى  آیه) ٢٤(ى אلنور  سوره

                                                 
١٠١ Paret, Rudi: S. ٤٦ 



 ٩٩ 

ى خویشאوندאن خود و در حق مسکینאن و  نبאید صאحبאن نعمت و ثروت دربאره ... »
مهאجرאن رאه خدא אز بخشش و אنفאق کوتאهی کنند و به موجب رنجشی ترک אحسאن 

 «...گویند
ى صدقه برאى تشدید همبستگی مؤمنאن و حفظ یکپאرچگی אمت אسאمی אست که  אنگیزه

ى  אمت אز نظر سאزمאن אجتمאعی درجه. شود در کلیت آن بא مفهوم دאرאאسאم بیאن می
هאى  هא، و ملت אى אست زیرא که عشאیر، نژאد ترى אز فرم تشکل عشیره بאאتر و پیچیده

بدیهی אست که در هر نظאم . آورد مرکزى در میى دولت  متفאوت رא تحت سلطه
به אین ترتیب، سאختאر אمت . شود، تدאوم نیز وجود دאرد אجتمאعی که برشی متحقق می

در אین . אسאمی نیز در کلیت خود مجزא אز مبאنی فرهنگی و روאبط عشאیر אعرאب نیست
به حقوق و  فرهنگی و منאفع אمت نسبت -نظم אجتمאعی محאفظت אز مبאنی אخאقی 

ى فردى دאرد، لیکن  منאفع فردى אولویت دאرندـ بא وجودى که مجאزאت شرعی جنبه
بنאبرאین به غیر אز موאردى . شود אجرאى شریعت بא مصلحت אمت אسאمی توجیه می

مאنند حق אرث و حق آموزش و پرورش فرزندאن برאى وאلدین، حقوق فردى در אمت 
در دین אسאم تمאمی . گیرند אى می ى حאشیه یא جنبهشوند و  אسאمی یא אصوًא طرح نمی

אند و تخلف אز אین حدود بא  هא معین شده روאبط دنیوى אرزش گذאرى و حدود آن
دهد که زندگی دنیوى و  سאزمאن אجتمאعی אمت نشאن می. شوند شریعت مجאزאت می

ى تدین  وهبنאبرאین אسאم فقط یک شی. کنند وظאیف دینی در אسאم یک وحدت אیجאد می
אصول و قوאئد دینی به . دهد ى مؤمنאن رא نیز سאمאن می نیست، بلکه زندگی روزمره

آزאدى فردى . אندאزد هא بنیאن אسאم رא بر می دیگر אرتبאط دאرند و تجزیه و تفکیک آن هم
شאن بسیאر محدود אست زیرא بنیאن אمت  مسلمאنאن نیز برאى تنظیم روאبط אجتمאعی

אز אین رو، مفאهیمی برאى تمאیز میאن אنسאن و مفهوم حقوقی . سאزد ل میאسאمی رא متزلز
 -به אین ترتیب، محאفظت אز مبאنی فرهنگی . شوند در قرآن یאفت نمی) شهروند(אنسאن 

אعتقאدى و دفאع אز منאفع مאدى אمت که تحت وحدت سیאسی، همبستگی אقتصאدى و 
هאى فردى و אهدאف אجتمאعی  یزهشوند، بر تمאمی אنگ بندى می فرهنگ توحیدى جمع

هאى  אعضאى אمت אسאمی در برאبر یکدیگر مسئول هستند و אرزش. گیرند אولویت می
برאى نمونه در . کند ترین نکאت زندگی مؤمنאن دخאلت می دینی و אخאقی در خصوصی

 ١٠٠
" אمر به معروف و نهی אز منکر" مسلمאنאن موظف به ١١٢ى  آیه) ٩(ى אلتوبه  سوره
 .ى یאد شده آمده אست در آیه. دشون می

אز گنאه پشیمאنאن، خدא پرستאن، حمد و شکر نعمت گزאرאن، روزه دאرאن، ) بدאنید که ... (»
گزאرאن، אمر به معروف و نهی אز منکر کنندگאن و نگهبאنאن حدود אلهی  نمאز بא خضوع

 «...دهبشאرت ) אى رسول مא بهر ثوאب و سعאدت(و مؤمنאن رא ) همه אهل אیمאنند(
در אین אرتبאط برאى אسאم دخאلت در زندگی روزمره و یא حتא روאبط جنسی مؤمنאن 

 . آمده אست٢٢٢ى  آیه) ٢(هאى אلبقره  برאى نمونه در سوره. אستثنאیی نیست
پرسند אز عאدت شدن زنאن، بگو آن رنجی אست برאى زنאن، در آن حאل אز  می ... »

جא که خدא  پאک شوند، چون پאک شدند אز آنکه  تא آن) کنید(مبאشرت آنאن دورى 
 «...هא نزدیک شوید دستور دאده به آن

אند که مبאدא  بنאبرאین در אسאم برאى تمאمی روאبط אجتمאعی حدودى تعیین شده
تجزیه و تفکیک אصول دینی و تمאیل به . یکپאرچگی فرهنگی אمت خدشه دאر شود

د که کلیت אمت אسאمی رא بر شون خصوصی شدن دین به معنی خطرאتی محسوب می
به بیאن دیگر، . شوند ترین سرکوب فرمאنروאیאن موאجه می אندאزند و אز אین رو، بא شدید می

در مبنאى אسאم تفکیک میאن حریم خصوصی مسلمאنאن و حریم عمومی وجود ندאرد و 
برאى به אین ترتیب، قرآن אستقאل مسلمאنאن رא . گیرد هوم אمت هر دو رא در بر میمف

کند و دولت אسאمی موظف  تنظیم حریم خصوصی خود و یא تشدید روند فردیت رد می
 .ى אجرאى شریعت یکپאرچگی אمت אسאمی رא تضمین کند אست که به وسیله

هر نظم אجتمאعی بر روאبط مאدى و تولیدى אستوאر אست و هر نظאم طبقאتی به אجبאر 
هאى אبژکتیو طبقאتی تحوאت سریع و یא  دى تضא نتیجه. شود منجر به تضאد אجتمאعی می

. ى طبقאتی هستند ى سیאسی، فرهنگی و אیدئولوژیک برאى تضمین تدאوم جאمعه آهسته
رא بאزى " ى طبقאتی دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"در אین אرتبאط دولت نقش 

یم تضمین یکپאرچگی אمت אسאمی برאى تدאوم אین نظאم طبقאتی אست که تنظ. کند می
لیکن تحقق . کند هאى مאدى رא به عنوאن تحقق عدאلت در אمت אسאمی طرح می تضאد

سאزد،  دאرى رא دگرگون می عدאلت نه به معنی نفی مאلکیت خصوصی אست، نه نظאم برده
مאلکیت . دهد شود و نه مسאوאت حقوقی مسلمאنאن رא معنی می نه مאنع אنبאشت ثروت می



 ١٠١ 

شود و אرتبאطی بא فعאلیت مستقل و کوشאیی  محسوب میدر אسאم به عنوאن قدر אلهی 
 . آمده אست٧١ و ٧٠هאى  آیه) ١٦(ى אلنحل  برאى نمونه در سوره. هא ندאرد אنسאن

دهد و  همאنא خدא אست که همیشه دאنא و توאنא אست و شمא رא گאهی قوت دאنش می.. .» 
که رزقش   دאده، آنگیرد و خدא رزق بعضی אز شمא رא بر بعضی دیگر فزونی گאهی می

آیא (...) دهد تא بא אو مسאوى شوند  אفزون شده אست به زیردستאن و غאمאن زیאده رא نمی
 «بאید אنکאر کنند؟) به عصیאن و شرک(نعمت אیمאن به خدא رא 

بنא بر بررسی مאکسیم رودینسون عدאلت אز نظر אسאم زمאنی تضمین אست که אز یک 
سود بیش אز حد، ربא، تجאرت بא شرאب و . ی رعאیت شوندسو، در אمور تجאرت مبאنی دین

عאمل . کند هא رא مردود می گوشت خوک و אحتکאر موאردى هستند که دین אسאم آن
אز طریق دولت ) صدقه(آورى زکאت  بعدى تحقق عدאلت אز سوى دیگر، شאمل جمع

یوه، אسאمی و تقسیم آن میאن مسکینאن و بینوאیאن אمت مאنند یتیمאن، زنאن ب
) ٢٤(ى אلنور   برאى نمونه در سوره١٠٢.شود زدگאن، قربאنیאن حوאدث طبیعی می جنگ
 . آمده אست٢٢ى  آیه

ى خویشאوندאن خود و در حق مسکینאن و  نبאید صאحبאن نعمت و ثروت دربאره ... »
مهאجرאن رאه خدא אز بخشش و אنفאق کوتאهی کنند و به موجب رنجشی ترک אحسאن 

אن همیشه بلند همت بوده بא خلق خویش عفو و صفح پیشه کنند و אز گویند، بאید مؤمن
دאرید که خدא هم در حق شمא مغفرت و אحسאن  هא در گذرند، آیא دوست نمی بدى

 «.فرمאید؟ که خدא بسیאر آمرزنده و مهربאن אست
شود و هم جאیگאه  אز طریق پردאخت زکאت هم همبستگی אمت אسאمی تضمین می

אقشאر ثروتمند در مقאبل . مאند حאکم و אقشאر ثروتمند جאمعه محفوظ میى  אجتمאعی طبقه
موظف هستند که جهت رهאیی אز مجאزאت אخروى ثروت خود رא به صورتی به کאر 

گونه که مאکسیم  در نتیجه، همאن. گیرند که وحدت אمت אسאمی مختل نشود
 אسאمی نقشی دهد، مسئولیت אقشאر ثروتمند برאى حفظ אمت رودینسون אدאمه می

 ١٠٣.یאبد ى ثروت به آخرت אنتقאل می گیرد زیرא مجאزאت تقسیم غیر عאدאنه אى می حאشیه
                                                 
١٠٢ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧١): ebd., S. ٤٧ ,٤٠f. 
١٠٣ vgl. ebd., S. ٥٠  

 ١٠٢
محمد نیز در تمאمی دورאن رسאلتش نه אنبאشت ثروت رא محکوم کرد و نه אنتقאدى به 

گونه که در אوאیل אین نوشته توضیح دאدم، אعرאب  همאن. نظאم طبقאتی حאکم دאشت
، "دهر"ى مفאهیمی مאنند  زندگی رא אز طریق روند طبیعی و به وسیلهنشین روند  بאدیه

پس אز شکوفאیی بאزאر تجאرى در مکه، אغلب تجאر . کردند درک می" אیאم"و " زمאن"
هאى خویش، خود  قریشی אز طریق אنبאشت ثروت و بא توجه به توאن حمل و نقل کאروאن

هא  شنאخت تجאر مکه אز توאن خویش، آن. یאفتند تر می رא در برאبر طبیعت هموאره مقتدر
محمد در برאبر אز طریق دین نوین مدعی بود . کرد طبیعی بی نیאز می رא אز رحمت فرא

شود زیرא אو   معین میهللاکه سیر زندگی אنسאن نه אز طریق روند طبیعت، بلکه אز طریق א
ر قریشی بنאبرאین محمد پی در پی به تجא. אلعאلمین خאلق طبیعت אست به عنوאن رب

کرد که سعאدت و فאکت بشر بستگی به رحمت אلهی و نه روند طبیعی و یא  گوشزد می
بیאن " אستغنא"אنتقאد محمد به تجمع ثروت که אز طریق مفهوم . هא دאرد هوشیאرى אنسאن

هא رא متکبر کرده אست  کرد که אنبאشت ثروت آن شد، فقط تجאر قریشی رא محکوم می می
. دهند  تن نمیهللاא آورند و به سرکردگی رسول אسאم אیمאن نمیو به همین دلیل به 

کرد و نه  ى طبقאتی حאکم رא نفی می بنאبرאین אنتقאد محمد به تجمع ثروت، نه نظم جאمعه
) ٩٦(ى אلعقل  برאى نمونه در سوره. سאخت مאنعی در برאبر روند אنبאشت ثروت می

 . آمده אست٧ تא ٥هאى  آیه
که به غنא و  شود چون אیستد و سرکش و مغرور می طغیאن بאز نمیאنسאن אز کفر و .. .» 

 «.بאز خوאهد گشت) پس אز مرگ(سوى پروردگאر  رسد محققًא به می) چیز دنیא نא(دאرאیی 
ى سیאسی دولت אسאمی  به אین ترتیب، تبعیض به عنوאن قدر אلهی مبدل به بنیאن فلسفه

کیل אمت אسאمی خوאست אلهی و حفظ به بیאن دیگر، تش. شود ى אمت می برאى אدאره
ى  ، سوره٢٨ى  آیه) ٣٠(ى אلروم  برאى نمونه در سوره.  אستهللاى א نظאم طبقאتی אرאده

 . آمده אست٣٢ى  آیه) ٤٣(ى אلزخرف   و سوره٢١ى  آیه) ١٧(אאسرى 
آیא هیچ یک אز ) شمא فکر کنید(خدא برאى هدאیت شمא אز عאلم خود شمא مثאلی زد »

زאن ملکی شمא در آن چه مא روزى شمא گردאندیم بא شمא شریک هستند؟ غאمאن و کنی
هא در آن چیز بی هیچ مزیت مسאوى بאشد؟ و همאن قدرى که شمא אز  تא شمא و آن



 ١٠٣ 

نفوس خود دאرید هم אز آنאن دאرید، مא چنین مفصل و روشن آیאت خود رא برאى مردم 
 «.کنیم بא عقل و هوش بیאن می

بعضی مردم رא به بعضی دیگر فضیلت و ) در دنیא(א مא چگونه بنگر ت) אى رسول مא(»
مرאتب آخرت نیز بسیאر پیش אز درجאت دنیא אست و ) تא بدאنی که(برترى بخشیدیم 

 «.تر אز حد تصور אست دیگر به مرאتب فزون برترى خאیق بر هم
אش و که مא خود مع هא بאید فضل و رحمت خدאى تو رא تقسیم کنند؟ در صورتی آیא آن»

) به مאل و جאه دنیوى(אیم و بعضی رא بر بعضی  هא رא در حیאت دنیא تقسیم کرده روزى آن
برترى دאدیم تא بعضی אز مردم بعضی دیگر رא مسخر خدمت کنند و رحمت خدא אز 

 «.کنند بهتر אست چه جمع می آن
 ى אلهی رא אرאده بא وجودى که محمد بر نظم طبقאتی אمت صحه گذאشت و تشکیل آن
אو به אسرאى . قلمدאد کرد، אمא هموאره شرאیط دورאن گسست و گذאر رא در نظر دאشت

دאد که پس אز پردאخت وجوه مطאلبه شده  آمدند، אمکאن می جنگی که به بردگی در می
 . آمده אست٣٣ى  آیه) ٢٤(ى אلنور  برאى نمونه در سوره. به آزאدى در آیند

یعنی خوאهند خود رא אز موא به مبلغی (کنند  به میکه تقאضאى مکאت אز بردگאن، آنאن.. .» 
هא رא אگر خیر و صאح در אیشאن مشאهده  تقאضאى آن) مشروط یא مطلق خریدאرى کنند

  « .کنید، بپذیرید می
אمא . ى سیאسی دولت אسאمی بر تبعیض در אمت אسאمی بنא شده אست بنאبرאین فلسفه

شود، بلکه  هאى אدیאن توحیدى نمی لیتتبعیض فقط محدود به طبقאت אجتمאعی و אق
هאى  آیه. جنسیت אز אرکאن אصولی دولت אسאمی אست. ى جنسیتی نیز دאرد جنبه

دست زنאن رא در אمت  متفאوت قرآن تأکید بر برترى مردאن بر زنאن دאرند و جאیگאه فرو
 ٢٢٣ى  آیه) ٢(ى אلبقره  برאى نمونه در سوره. کنند ى وحی אلهی شرعی می به وسیله

 .ى یאد شده آمده אست در آیه. گیرند ى مطلق جنسی مردאن قرאر می زنאن تحت سلطه
هא نزدیک شوید و هر گאه مبאشرت آنאن  زنאن کشتزאر شمאیند، برאى کشت به آن»

 «. ..پیش بفرستید) ى آخرت برאى ذخیره(خوאهید و برאى ثوאب אبد چیزى 

 ١٠٤
یא تمאیل جنسی به مرد مبدل به کشتزאر אو ى אبرאز نظر و  به אین ترتیب، زن بدون אجאزه

ى  دست زنאن، محمد به وسیله همزمאن بא تحکیم نقش فرو. شود برאى تولید مثل می
سپس نسب پدرى . אسאم چند همسرى زنאنه و نسب مאدرى معمول אعرאب رא لغو کرد

رא میرאث دورאن  و چند همسرى مردאنه جאیگزین همאن نظאمی شدند که محمد آن
 ٣ى  آیه) ٤(ى אلنسאء  ى سوره چند همسرى برאى مردאن به وسیله. نאمید یت میجאهل

 .ى یאد شده آمده אست در آیه. شود مجאز می
پس آن کس אز زنאن رא به نکאح خود در آورید که شمא رא نیکو و منאسب بא عدאلت ... »

 «. ..אست، دو یא سه یא چهאر
دهد، ذکر אعدאد  ى فوق توضیح می آیهگونه که رودى پאرت به درستی در مورد  همאن

دو، سه و چهאر نه به معنی محدود کردن تعدאد همسرאن، بلکه به معنی مجאز دאنستن 
چند همسرى برאى مردאن مسلمאن אست زیرא تعدאد تزویج کنیزאن אصوًא محدود نشده 

אو پس אز .  بهترین نمونه برאى صحت אین تز سیر زندگی خود محمد אست١٠٤.אست
به مدینه به چند همسرى روى آورد و بنא بر بررسی علی دشتی، به غیر אز هجرت 

محمد . ترین همسر אو عאیشه بود جوאن.  همسر رسمی گرفت٢٠کنیزאنش در مجموع 
 ١٠٥.همبستر شد) سאل قمرى( سאل دאشت، زمאنی که بא عאیشه در سن نه سאلگی ٥٣

ى ذلت  ر אسאم نشאنهد. گزאرى کرد محمد روאبط جنسیتی رא אز طریق قرآن אرزش
محمد در برאبر . شود بیאن می" زنאن زאنیه"אخאقی چند همسرى زنאن אست که بא مفهوم 

رא قرאر دאد که تک همسرى زنאنه رא معیאر روאبط " زنאن مؤمنه"و " زنאن محصنه"مفאهیم 
هאى אخאقی و قوאنین شرعی  سپس برאى تخلف زنאن אز معیאر. جنسیتی مسلمאنאن کند

 و در ٥ى  آیه) ٥(ى אلمאئده  برאى نمونه در سوره. אده مجאزאت در نظر گرفتخאنو
 . آمده אست٣ و ٢ هאى  آیه) ٢٤(ى אلنور  سوره

که  و نیز حאل شد نکאح زنאن پאرسאى مؤمنه و زنאن پאرسאى אهل کتאب در صورتی... »
 «...وست نگیرندکאر نبאشند و رفیق و د هא هم زنא هא رא بدهید و آن شمא אجرت و مهر آن

                                                 
١٠٤ Paret, Rudi (١٩٧١): ebd., S. ٩٠f., und  
vgl. Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠): ebd., S. ١٣٣ 
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کאر رא به صد تאزیאنه مجאزאت کنید و  بאید شمא مؤمنאن هر یک אز زنאن و مردאن زنא»
אگر بخدא در روز قیאمت . ى آنאن در دین خدא رأفت و ترحم روא مدאرید هرگز دربאره

کאر  مرد زنא(...) אیمאن دאرید و بאید عذאب آن بدکאرאن رא جمعی אز مؤمنאن مشאهده کنند 
کאر  کند و زن زאنیه هم جز بא مرد مشرک و زنא کאر و مشرک نکאح نمی א زن زنאجز ب

 «.بر مردאن مؤمن حرאم אست(...) نکאح نخوאهد کرد و אین کאر 
کرد و برאى  هאى نوین אجتمאعی رא אز طریق دین توجیه می بא وجودى که محمد אرزش

توאنست نسبت به خوى  سאخت، אمא نمی ى אلهی مشروعیت می هא تحت پوشش אرאده آن
نه زنאن אعرאب بאفאصله بא چند . אرضאع جنسی אعرאب אین دورאن بدون تفאوت بمאند

گرفتند و نه مردאن به رعאیت אین قوאنین نوین بدون چون و چرא  همسرى مردאنه خو می
بنאبرאین محمد در تنظیم روאبط جنسی مسلمאنאن نیز مאنند همیشه شرאیط . دאدند تن می

هאى  نیאز) صیغه" (אزدوאج موقت"سست و گذאر رא در نظر دאشت و אز طریق دورאن گ
ى  برאى نمونه در آیه. آنی جنسی و عرف جنسیتی אعرאب אین دورאن رא در نظر گرفت

 .در رאبطه بא صیغه آمده אست) ٤(ى אلنسאء   سوره٢٤
به آنאن هאست  هא بهرمند شوید، آن مهر معین رא که مزد آن پس چنאنچه אز آن... » 

بپردאزید، بאکی نیست بر شمא که بعد אز تعیین مهر هم به چیزى بא هم ترאضی کنید و 
 «.אلبته خدא دאنא و به حقאیق אمور آگאه אست

ى جنسیتی مردאن بر زنאن رא توجیه کرد و تشکیل  بنאبرאین محمد אز طریق אسאم سلطه
 فאعل و زن به مفعول جنسیتی در אین نظم אلهی مرد به.  خوאندهللاى א אین نظאم رא אرאده

شאن،  هא به نقش جنسیتی مخدوم و خאدم مکمل یکدیگرند و تقلیل אنسאن. شوند تبدیل می
به אین ترتیب، جنسیت . شود معیאر آدאب و معאشرت و روאبط אجتمאعی مسلمאنאن می

دست زنאن אز طریق قوאنین  گیرد و نقش فرو هא قرאر می هא فرאى אنسאنیت آن אنسאن
 و ١١ى  آیه) ٤(ى אلنسאء  برאى نمونه در سوره. شود ی در אمت אسאمی نهאدینه میشرع
 . آمده אست٢٨٢ى  آیه) ٢(ى אلبقره  سوره

 «...حکم خدא در حق فرزندאن شمא אین אست که پسرאن دو برאبر دخترאن אرث برند... »
د و دو زن دو تن مرد گوאه آرید و אگر دو مرد نیאبید یک تن مر) برאى صحت אمضאء(»

 «...هر که رא طرفین رאضی شوند گوאه گیرند

 ١٠٦
گرفتند و به پیאمبر אعترאض  زنאن אعرאب بאفאصله بא نظאم جنسیتی אسאم خو نمی

دست زنאن در אمت بود و  محمد به אجبאر موظف به توجیه دینی جאیگאه فرو. کردند می
برאى نمونه در . دست مردאن حسرت نورزند خوאست که به جאیگאه فرא هא می אز آن
 . آمده אست٣٢ى  آیه) ٤(ى אلنسאء  سوره

آرزو و توقع بیجא در فضیلت و فرאهتی که خدא به آن بعضی بر بعضی دیگر برترى »
مند شوند و هر چه  چه אکتسאب کنند بهره که هر که אز مرد و زن אز آن(...) دאده 

 «. دאنא אستکه خدא بر همه چیز(...) خوאهید אز فضل خدא در خوאست کنید 
دست زنאن در אمت  ى جنسیتی مردאن بر زنאن و تحکیم نقش فرو برאى تحقق سلطه

هא אز یک سو، אز حضور אجتمאعی منع شده و به کنج خאنه  אسאمی ضرورى بود که آن
تعلق جنسی خود رא ) کمربند عفت(ى حجאب  رאنده شوند و אز سوى دیگر، به وسیله

 آمده ٥٩ى  آیه) ٣٣(ى אאحزאب  برאى نمونه در سوره. برאى مردאنشאن محفوظ بدאرند
 .אست

بא زنאن و دخترאن و زنאن مؤمنאن بگو که خویشتن رא به چאدر ) گرאمی(אى پیغمبر »
شنאخته شوند تא אز تعرض و ) به عفت و حریت(هא  که آن بپوشאنند که אین کאر برאى אین

آمرزنده و ) در حق خلق (آزאر نکشند بسیאر بهتر אست و خدא) رאنאن هوس(جسאرت 
 «.مهربאن אست

אز طریق حمل چאدر . بنאبرאین چאدر فقط אبزאرى برאى حفظ حجאب و پوشش زن نیست
چאدر حرمسرאى متحرک مرد و . هא مאلک دאرد شود که جنسیت آن به زنאن אلقאء می

ى چאدر  به وسیله. بخشد زندאن متحرک زن אست و به نظאم جنسیتی אسאمی عینیت می
هא محدود به مکאن  دست هستند و نقش אجتمאعی آن شود که فرو  زنאن تحمیل میبه

تثبیت אین نظאم جنسیتی . هא אست کشت مردאن جهت אرضאى جنسی و حفظ بقאى آن
که محمد در نظر دאشت، وאبسته به توفیق در دگرگونی روאبط کلی אجتمאعی میאن 

 آمده ٣١ تא ٣٠هאى  آیه) ٢٤(لنور ى א برאى نمونه در سوره. مردאن و زنאن אعرאب بود
 .אست

بپوشند و فروج و אندאمشאن ) אز نگאه نאروא(هא  אى رسول مא مردאن مؤمن رא بگو تא چشم»
אصلح אست ) جسم و جאن شمא(محفوظ دאرند که אین بر پאکیزگی ) אز کאر زشت زنאن(رא 
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אز نگאه (هא  א چشمو אلبته خدא بر هر چه کنید آگאه אست، אى رسول زنאن مؤمن رא بگو ت
محفوظ دאرند و زینت و آرאیش ) אز عمل زشت(بپوشند و فروج و אندאمشאن رא ) نאروא

شود بر بیگאنه آشکאر نسאزند و بאید سینه و بر دوش خود  چه قهرًא ظאهر می خود جز آن
رא بא مقنعه بپوشאنند و زینت و جمאل خود رא آشکאر نسאزند، جز برאى شوهرאن خود و 

 پدرאن شوهر و پسرאن خود و پسرאن شوهر و برאدرאن خود و پسرאن برאدر و پدرאن و
و کنیزאن ملکی خویش و אتبאع خאنوאده که ) زنאن مسله(پیرאن خوאهرאن خود و زنאن خود 

بزنאن رغبت ندאرند، אز زن و مرد یא طفلی که هنوز بر عورت و محאرم زنאن آگאه نیستند 
طور پאى بر زمین نزنند که  و آن) אز و אحتجאب کنندو אز غیر אین אشخאص مذکور אحتر(

هאى شאن معلوم شود و אى אهل אیمאن همه به درگאه خدא توبه  خلخאل و زینت پنهאن پא
 «.کنید، بאشد که رستگאر شوید

ى نظאم طبقאتی אست، منع زنאن אز حضور אجتمאعی  دאرى نشאنه گونه که برده همאن
گونه که برده در نظאم طبقאتی قربאنی خشونت  همאن. ى نظאم جنسیتی אست نشאنه
بنאبرאین دولت صدر . شود شود، زن در نظאم جنسیتی قربאنی خشونت مرد می دאر می برده

ى طبقאتی، ضאمن تبعیض و  گذאر نظאم جنسیتی و محאفظ جאمعه אسאمی به عنوאن بنیאن
אلهی אست و به بیאن دیگر، אمت نظمی . عאمل خشونت طبقאتی، جنسیتی و دینی بود

تحقق تسلیم و تعبد، بندگی و אسאرت . ى مسلمאنאن توجیه دینی دאرد خشونت بربرאنه
هא بنیאن دکترین سیאسی אسאم אست و فرمאنروאیאن در صدر دولت אسאمی موظف  אنسאن

ى  برאى نمونه در سوره.  جنسیتی هستند-به تشکیل و تضمین تدאوم אین نظאم طبقאتی 
 . آمده אست٢٠٨ى  آیه) ٢(אلبقره 

אى אهل אیمאن همه متفقًא به אوאمر خدא در مقאم تسلیم در آیید و אز وسאوس تفرقه آور »
 «.شیطאن پیروى نکنید که אو همאنא شمא رא دشمنی آشکאر אست

شود، در وאقع   که به صورت رکوع و سجود در نمאز אنجאم میهللاى א عبאدت روزمره
نمאز در .  אستهللامؤمنאن אز طریق א"  درونیجهאن"تمرین تقبل بندگی אنسאن و אسאرت 

אنجאم ) پیشوאى دینی(فرم جمאعت آن که در אمאکن عمومی و در پشت سر فرمאنروא 
به אین . אست" جهאن بیرونی"شود، در وאقع تظאهرאتی برאى تسلط دولت אسאمی بر  می

אفتند،  ترتیب، نه تنهא مشرکאن و مؤمنאن אدیאن دیگر אز تجمع مسلمאنאن به هرאس می

 ١٠٨
 منجر به تحکیم نظאم جنسیتی و تشدید هویت هللابلکه تفکیک زنאن אز مردאن در برאبر א

 . آمده אست٥٨ى  آیه) ٢(ى אلبقره  برאى نمونه در سوره. شود مسلمאنאن می
هאى آن  شوید و אز نعمت) אلمقدس بیت(بیאد آورید وقتی که گفتیم وאرد אین قریه .. . »

ده کنאن دאخل گردید و بگویید خدאیא אز گنאهאن مא در گذر تنאول کنید و אز آن در سج
 «.تא אز خطאى شمא در گذریم و بر ثوאب نیکوکאرאن شمא بفزאییم

هر کس که אز دین . تعلق به אمت אسאمی برאى کفאر אجبאرى و دین אسאم موروثی אست
ه فرمאن ى زندگی مسلمאنאن אخאل کند و یא ب אسאم خאرج شود، در אعتقאدאت و شیوه

رسی به بهشت  شود که توאفق אمت אسאمی برאى دست رهبرאن دینی تن ندهد، متهم می
אאرض و منאفق  گونه אفرאد در אسאم محאرب، ملحد، مفسد فی אین. رא مختل کرده אست

در . شود  طرح می١٤ تא ١١هאى  آیه) ٢(ى אلبقره  شوند که جرمشאن در سوره نאمیده می
 .ه אستهאى یאد شده آمد آیه

آنאن رא گویند که در زمین فسאد نکنید، پאسخ دهند که تنهא مא کאر ) مؤمنאن(چون ...  »
دאنند و چون به  آگאه بאشید که אیشאن سخت مفسدند ولی خود نمی. کنیم به صאح می

که دیگرאن אیمאن آوردند، پאسخ دهند که چگونه مא  آنאن گویند که אیمאن آورید، چنאن
مאنند بی خردאن، آگאه بאشید که אیشאن خود سخت بی خردند ولی אیمאن آوریم به 

هאى خود  دאنند، چون به אهل אیمאن برخوردند، گویند אیمאن آوردیم و چون بא شیطאن نمی
 «.کنیم که مؤمنאن رא אستهزאء می خلوت کنند، گویند مא بאطنًא بא شمאییم جز אین
به عنوאن عوאمل تخریب نظم אلهی و אאرض  در אسאم محאربאن، منאفقאن و مفسدאن فی

هא چیزى به جز پیروى אز  شوند و کشتאر آن وحدت سیאسی دאرאאسאم قلمدאد می
.  نیستهللاא سبیل دستورאت تغییر نאپذیر خدאوند و در رאستאى تحقق رאه خدא، یعنی فی

 . آمده אست٦٢ تא ٦٠هאى  آیه) ٣٣(ى אאحزאب  برאى نمونه در سوره
هא که در  هאیشאن مرض و نאپאکی אست و هم آن ن و آنאن که در دلאگر منאفقא... » 

سאزند،  کنند و אهل אیمאن رא مضطرب و هرאسאن می تبلیغאت می) بر ضد אسאم(مدینه 
آنאن بر אنگیزیم تא אز آن پس جز ) بر قتאل(نکشند مא هم ترא ) אز אین بد کאرى(دست 

אند  کرد، אین مردم پلید به درگאه حقאندک زمאنی در مدینه و جوאر تو زیست نتوאنند 
ى  و طریقه(אین سنت خدא . بאید هر جא یאفت شوند آنאن رא گرفته جدًא به قتل رسאنید



 ١٠٩ 

ى אدوאر و אمم گذشته برقرאر بوده אست و بدאن که سنت خدא  אست که در همه) حق
 «.هرگز مبدل نخوאهد گشت

אאرض و محאربאن بא خدא و رسول   مجאزאت مفسدאن فی٣٣ى  آیه) ٥(ى אلمאئده  در سوره
 .אو معین شده אست

همאنא کیفر آنאن که بא خدא و رسول אو به جنگ برخیزند و روى زمین به فسאد کوشند، »
هא رא کشته یא به دאر کشیدند و یא دست و پאیشאن رא بخאف ببرند  جز אین نبאشد که آن

 «).یعنی دست رאست رא بא پאى چپ و بאلعکس(
یאبند  אرض و محאربאن حتא پس אز نقص عضو و هאکت نیز آرאمش نمیא مفسدאن فی

بنאبرאین مجאزאت دگرאندیشאن و مخאلفאن . زیرא برאى همیشه אز אهאلی دوزخ خوאهند بود
هא رא نیز  شود و آخرت آن  جنسیتی אمت אسאمی محدود به אین دنیא نمی-نظאم طبقאتی 
هא   در مورد آن٢٥٧ و ٣٩هאى  آیه) ٢(لبقره ى א برאى نمونه در سوره. گیرد در نظر می
 .آمده אست

هא אلبته אهل دوزخند و در آتش  آنאن که کאفر شدند و تکذیب آیאت مא کردند، آن»
 «.همیشه معذب خوאهند بود

هא رא אز جهאن  آنאن که رאه کفر گزیدند، یאر אیشאن شیطאن و دیو رهزن אست، آن»
 «.د، אین گروه אهل دوزخ در آن مخلد خوאهند بودهאى گمرאهی אفکن روشنאیی به تאریکی

אאرض و منאفقאن برאى אیجאد وحدت  گونه که شرح دאدم قتل محאربאن، مفسدאن فی همאن
در برאبر . شود سیאسی و یکپאرچگی אمت אسאمی אست که دאرאאسאم نאمیده می

در . شود میده میى جهאد قرאر دאرد که دאرאلحرب نא ى نظאمی و محوطه دאرאאسאم منطقه
حאلی که دولت אسאمی مشروعیت خود رא بא אجرאى قوאنین شرعی در אمت کسب 

به بیאن دیگر، . آورد کند، برאى ترویج قوאنین אلهی به جنگ دینی و یא جهאد رو می می
) ٧(ى אאعرאف  شمول بودن אسאم אز سوره جهאن. دین אسאم مدعی تسلط بر جهאن אست

 .ى یאد شده آمده אست در آیه. شود  نتیجه می١٥٨ى  آیه
ى شمא جنس بشر رسول خدאیم،  به خلق بگو که من بدون אستثنא بر همه) אى رسول مא(»

خدאیی که آسمאن و زمین همه ملک אوست، هیچ خدאیی جز אو نیست که אو زنده 

 ١١٠
 ، پس אى مردم به خدא אیمאن آرید و به رسول אو، پیغمبر אمی(...)میرאند  کند و می می

، پیאمبرى که به خدא و سخنאن خدא گرود و شمא )که אز هیچ کس جز خدא تعلیم نگرفته(
 «.بאید پیرو אو شوید، بאشد که هدאیت یאبید

دورאن جهאد . جهאد אبزאر و אنهدאم فتنه و شرک در جهאن، هدف دولت אسאمی אست
در אین نبرد مجאهدאن .  شوندهللاى א رسد که אدیאن همه یکسره ویژه زمאنی به پאیאن می

غنאئم دنیوى و پאدאش אخروى دست مزدى هستند . چیزى برאى אز دست دאدن ندאرند
ى  برאى نمونه در سوره. کنند  کسب میهللاא سبیل که برאى نبرد در رאه خدא، یعنی فی

 . آمده אست٣٩ى  آیه) ٨(אאنفאل 
 همه دین אى مؤمنאن بא کאفرאن جهאد کنید که در زمین فتنه و فسאدى نمאند و آئین»

 «.هא بصیر و آگאه אست که دست אز کفر کشیدند خدא بر אعمאل آن خدא گردد و چنאن
لیکن مسئولیت شکست . אنجאمد بدیهی אست که هر نبردى به پیروزى و یא شکست می

در جهאد אسאمی مسئول شکست، . گیرند  و نه فرمאنروא به عهده میهللادر جهאد رא نه א
 و هللاא. شوند ى مشرکאن می غزش در אیمאن خود عאمل غلبهمجאهدאن هستند که به دلیل ل

هא، یعنی مرگ و  فرمאنروא حتא مسئول مرگ مجאهدאن نیستند زیرא سرنوشت آن
) ٣(عمرאن  ى آل در رאبطه بא جنگ ُאُحد در سوره. شאن אز پیش معین شده אست زندگی

 .  آمده אست١٥٥ تא ١٥٤هאى  آیه
منאفقאن سست אیمאن که אز (عאلم هستی فرمאنروא אست بگو אى پیغمبر تنهא خدא بر ... » 

دאرند بא خود گویند אگر کאر مא به  خیאאت بאطل خود رא بא تو אظهאر نمی) ترس مؤمنאن
شدیم، بگو  خوردیم و گروهی در אینجא کشته نمی وحی خدא و آئین حق بود، شکست نمی

هא در قضאى  ن که سرنوشت آنبودید، بאز אز آنא هאى خود هم می אى پیغمبر אگر در خאنه
آمدند تא خدא آنچه  گאه אلبته بپאى خود بیرون می אلهی کشته شده אست אز خאنه به قتل

هא  در سینه دאرند، بیאزمאید و هر چه در دل دאرند پאک و خאلص گردאند و خدא אز درون
د که אز شمא در جنگ ُאُحد پشت به جنگ کردند و منهزم شدن آگאه אست، همאنא آنאن

هא در  هא رא به سبب نאفرمאنی و بدکردאریشאن به لغزش אفکند و خدא אز آن شیطאن آن
 «.گذشت که خدא آمرزنده و بردبאر אست



 ١١١ 

مشאرکت در جهאد برאى تمאمی مردאن مسلمאن وאجب אست و مجאهدאن بر دیگر 
 . آمده אست٩٥ى  آیه) ٤(ى אلنسאء  برאى نمونه در سوره. مسلمאنאن אرج دאرند

 مؤمنאنی که بی هیچ عذرى مאنند نאبینאیی و مرض و فقر و غیره אز کאر جهאد بאز هرگز»
یکسאن ) در مرאتب אیمאن(نشینند بא آنאن به مאل و جאن در رאه خدא کوشش کنند 

نخوאهند بود، خدא مجאهدאن فدאکאر به جאن و مאل رא بر بאزنشستگאن بلندى و برترى 
که دخول در (تر  ى نیکو אهل אیمאن رא وعدهى  بخشیده אز حیث رتبه و مقאم و همه

فرموده אست و مجאهدאن رא بر بאزنشستگאن به אجر و ثوאبی بزرگ برترى ) بهشت אست
 «.دאده אست
دאرى אولویت دאرد زیرא אصول دینی  مدאرى بر دین ى سیאسی אسאم دولت در فلسفه

گرאیی  مصلحتى  אین אصل در فلسفه. کنند حدودى برאى تصمیم سیאسی אیجאد نمی
ریزى شده برאى حفظ جאیگאه  نشینی برنאمه گرאیی فقط یک عقب مصلحت. شود پدیدאر می

אجتمאعی فرمאنروא و تجدید قوא אست، فقط وאکنشی به אوضאع تدאفعی אست که دولت 
گرאیی نه منجر به تعویض سیאست  مصلحت. אند אسאمی و یא مسلمאنאن در آن قرאر گرفته

. د و نه برאى مسلمאنאن تجدید نظر در אمور دینی رא به دنبאل دאردشو دولت אسאمی می
هא  دهد و حتא آن هאى متفאوت به مسلمאنאن هشدאر می برאى نمونه قرآن مکررًא در سوره

کند که مبאدא بא کאفرאن، منאفقאن و مؤمنאن به אدیאن دیگر دوستی کنندـ  رא تهدید می
کند که אگر אز کفאر  هא پیشنهאد می  به آن٢٨ى  آیه) ٣(عمرאن  ى آل لیکن در سوره

 .ى یאد شده آمده אست هא دوستی کنندـ در آیه ترسند بא آن می
نبאید אهل אیمאن مؤمنאن رא وא گذאشته אز کאفرאن دوست گیرند، هر کس چنین کند »

هא و خدא شمא رא אز  אش بא خدא بریده אست، مگر برאى بر حذر بودن אز شر آن رאبطه
 «...ترسאند میعقאب خود 

قرآن حتא אنکאر خدאوند رא אگر بא אجبאر صورت بگیرد و به مصلحت مؤمن بאشد، قאبل 
 . آمده אست١٠٦ى  آیه) ١٦(ى אلنحل  برאى نمونه در سوره. دאند مجאزאت نمی

که به زبאن אز روى  که به خدא אیمאن آورده بאز کאفر شد، نه آن کس بعد אز آن هر آن»
بلکه به אختیאر و بא رضא و رغبت و (...) ش در אیمאن ثאبت بאشد אجبאر کאفر شد و دل

 ١١٢
هوאى نفس دلش آکنده به ظلمت کفر گشت بر خشم و غضب خدא و عذאب سخت 

 «.دوزخ خوאهد بود
אین دو مبنא سیאست . ى سیאسی אسאم بر تعرض و مصلحت بنא شده אست بنאبرאین فلسفه

دلیل توفیق پیאمبر אسאم . کنند رب معین میدولت אسאمی رא در دאرאאسאم و در دאرאلح
دهی אمت و تشکیل دولت אسאمی رא نیز بאید در אین دو مقوله  رא در رאستאى سאزمאن

گرאیی در  رאهزنی، ترور، توحش، تجאوز و تزویر אز یک سو و مصلحت. جستجو کرد
ق پیאمبر ى خشونت אین אعمאل بربرאنه אز سوى دیگر، عوאمل توفی ى عملی و درجه شیوه

 .אسאم پس אز هجرت به مدینه بودند
دאرد که مدאم  ى سیאسی אز یک سو، دولت אسאمی رא وא می بدیهی אست که אین فلسفه

گאنگی دین و אندیشه به سرکوب روى  برאى تشکیل دאرאאسאم و جلوگیرى אز چند
אنهدאم کند که برאى ترویج دین و  אز سوى دیگر، دولت אسאمی رא موظف می. بیאورد

به بیאن دیگر، در حאلی که دولت אسאمی نسبت به . فتنه و شرک متوسل به جهאد شود
אش ذאتی  ى غیر حکومتی אش ذאتی مستبد و مرتجع و نسبت به حوزه ى حکومتی حوزه

אمیدى برאى ترویج אسאم و شکست در جهאد به  مخرب و متجאوز دאرد، لیکن در زمאن نא
ى سیאسی אسאمی هموאره منجر به  بنאبرאین تحقق فلسفه. آورد گرאیی روى می مصلحت
بسאمאنی قرآن به  سبب אین نא. شود ى אجتمאعی می بسאمאنی دאئمی و همه جאنبه یک نא
هאى آموزشی  برد آن برאى אستنتאج אرزش אست و تא زمאنی که کאر" عאمل אختאل"عنوאن 

سی یک جאمعه خنثא نشود، אین و אجتمאعی و تنظیم روאبط אخאقی، فرهنگی، حقوقی و سیא
 .بسאمאنی אدאمه دאرد نא

ى  ى فلسفه شود که محمد به وسیله بא رجوع به شوאهد تאریخی و منאبع دینی روشن می
. نشین رא به دورאن جدیدى אنتقאل دهد سیאسی אسאم توفیق یאفت که سنت عشאیر بאدیه

نکرد و אز אین رو، موفق شد ى پیش אز אسאم قطع رאبطه  אو به صورت رאدیکאل بא جאمعه
نشینی رא بא زندگی شهرى  پرستی و زندگی بאدیه پرستی رא بא جهאن یکتא که جهאن بت

אو برאى تحقق אین هدف متوسل به حکومت به عنوאن یک אبزאر شد، لیکن . پیوند دهد
 .زمאن אز אسאم یک אبزאر مبאرزאتی و یک אبزאر حکومتی سאخت هم
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کند که بא אدعאى  ى برאى مبאرزه אست زیرא هر کسی رא مجאز میאسאم אز یک سو، אبزאر
دست אمت و ضرورت تحقق عدאلت، مشروعیت هر دولتی رא  حفאظت אز منאفع אقشאر فرو

אنکאر کند و بא توسل به خشونت و אغتشאش خوאهאن אستقرאر نظم אلهی شود که مورد 
 .نظر قرآن אست

ى حאکم رא مجאز به تشکیل  ست زیرא طبقهאسאم אز سوى دیگر، אبزאرى برאى حکومت א
دستאن  کند و אز אین رو، برאى به صאبه کشیدن فرو  جنسیتی می-یک نظאم طبقאتی 

ى  در نظאم אسאمی אین אمت و یא ملت نیست که به وسیله. جאمعه بسیאر منאسب אست
که بل. سאزد دهد و قאنونمند می گرאیی دولت رא تشکیل می خرد و بא رجوع به کثرت

برعکس، אین قوאنین אلهی، یعنی شریعت אست که در وאقع منجر به تشکیل دولت 
ى  ى אین دکترین سیאسی، طبقه به وسیله. دهد شود و אمت رא سאزمאن می אسאمی می

شود و قאدر אست که بא مشروعیت دینی و  هא می حאکم مאلک جאن، مאل و نאموس אنسאن
دست جאمعه   سیאسی אسאم رא بر طبقאت فروى گونه مقبولیت دنیوى فلسفه بدون هیج
. شود  نאمیده میهللاى א در رأس دولت אسאمی فرمאنروא قرאر دאرد که خلیفه. تحمیل کند

 . آمده אست٣٠ى  آیه) ٢(ى אلبقره  برאى نمونه در سوره
بیאد آر آنگאه که پروردگאرت فرشتگאن رא فرمود، من در زمین خلیفه خوאهم گمאشت، »

هא ریزند و  אرא آیא کسאنی خوאهی گمאشت که در زمین فسאد کنند و خونگفتند پروردگ
אز אسرאر (کنیم، خدאوند فرمود من چیزى  که مא خود تو رא تسبیح و تقدیس می حאل آن

 ».دאنید دאنم که شمא نمی می) خلقت بشر
ولیکن بא رجوع به قرآن که در وאقع سندى אز تجربیאت سیאسی محمد در رאستאى 

 هللاא شود که در رأس دولت אسאمی ولی ت و دولت אسאمی אست، نیز مجאز میتشکیل אم
ى  در حאلی که خلیفه. شود تفאوت אین دو نهאد نسبت به شریعت معین می. مستقر شود

 مאنند پیאمبر فرאى هللاא  تحت پوشش شریعت قرאر دאرد و قאدر به تغییر آن نیست، ولیهللاא
کم و دولت אسאمی אیجאب کند، قאدر به ى حא شریعت مستقر אست و אگر مصلحت طبقه

به . هא אست تغییر شریعت، به تعویق אندאختن אعمאل אحکאم אلهی و حتא אنحאل کلی آن
کند که شریعت به درستی אجرא شود، در حאلی که   مرאقبت میهللاى א بیאن دیگر، خلیفه

 .کند  شریعت رא معین میهللاא ولی

 ١١٤
یعنی خאفت و وאیت אز یک سو و نقش  دینی، -نزאع میאن אین دو دکترین سیאسی 

 جنسیتی אمت و تحکیم אقتدאر دولت -قرآن برאى توجیه אلوهیت نظאم طبقאتی " אختאلی"
هאى متفאوت  ى سیאسی فرقه هאى دینی و فلسفه אسאمی אز سوى دیگر، تאریخ جنبش

 .کنند אسאمی رא مدون می
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ى سیאسی در  و تحوאت فلسفهאى  هאى فرقه تضאد طبقאتی، جنبش
 אسאم

 

در אوאخر حیאت אو .  سאلگی در گذشت٦٣ میאدى در سن ٦٣٢ یونی ٨محمد در تאریخ 
ى  محمد به وسیله. ى دولت אسאمی بود ى عربستאن ظאهرًא تحت سلطه جزیره تمאمی شبه

 אز ى بאאترى پرستی سאزمאن عشאیر אعرאب رא دگرگون سאخت و جאمعه رא در درجه یکتא
گونه  همאن. دهی کرد ى دولت مرکزى سאزمאن پیچیدگی به صورت אمت و تحت سلطه

عشאیر . گون نبود که به تفصیل شرح دאدم، אیمאن عشאیر אعرאب به אسאم به صورت هم
ى حאکم قریش به دلیل حفظ  אوس و خزرج به دلیل رقאبت بא یهودیאن مدینه و طبقه

به אسאم گرویدند، در حאلی که אغلب عشאیر جאیگאه אجتمאعی و منאفع مאدى خویش 
ى عربستאن به ظאهر و אز هرאس جאن، مאل و نאموس خویش سرکردگی پیאمبر  جزیره شبه

אز אین رو، پس אز وفאت محمد سنت אعرאب تحت . و אقتدאر دولت אسאمی رא پذیرفتند
ز مرگ هאى אلحאدى که قبل א تشدید شد و جنبش" دیאلکتیک אنقאب و بאزگشت"אصل 

ى عربستאن گسترش  پیאمبر در یمن و یمאمه آغאز شده بودند، در تمאمی شبه جزیره
 .یאفتند

. سرپیچی عشאیر אعرאب אز دین אسאم و אقتدאر دولت مرکزى دאیل متفאوت دאشت
دאنستند  دهی می رא بאج رفتند زیرא آن برخی אز پردאخت زکאت به دولت مرکزى طفره می

سرאن برخی אز عشאیر برאى دولت مرکزى پیغאم . دیدند ن نمیو منفعت مستقیمی در آ
برخی دیگر عبאدت . دهند  هستند، אمא زکאت نمیهللافرستאدند که حאضر به عبאدت א می
دאنستند و  ى خویش می  و پیروى אز אحکאم دولتی رא متضאد بא عرف و منאفع عشیرههللاא

یאن نبوت که در אوאخر همزمאن مدع. شمردند ى ذلت تאم می אعمאل شریعت رא نشאنه
برخی אز . هאى אلحאدى شدند گאه جنبش حیאت محمد دوبאره سر بر אفرאشته بودند، تکیه

پیدא אست . عشאیر به کلی به دین אسאم پشت کردند و به آیین مدعیאن نبوت گرویدند
ى دولت אسאمی قאدر نبودند،  که هویت نوین دینی، تشکل موجود אمت و سلطه

و پردאخت زکאت .אى אعرאب شوند  ین هویت سنتی و همبستگی عشیرهبאوאسطه جאیگز
 .رא به عنوאن منبع درآمد دولت مرکزى تضمین کنند

 ١١٦
چون تمאیل جאمعه به بאزگشت، رقאبت و نزאع میאن אصحאب پیאمبر برאى کسب  هم

محمد نه جאنشینی برאى خود . ریزى شده بود قدرت سیאسی قبل אز وفאت אو برنאمه
سرאن אنصאر . ى مسلمאنאن در نظر گرفت  نه نهאدى رא برאى تعیین خلیفهمشخص کرد و

پذیرفتند که مهאجرאن قریشی پس אز رحلت پیאمبر بאر دیگر  אز عشאیر אوس و خزرج نمی
هنوز جسد محمد گرم بود که سرאن אنصאر تحت رهبرى . هא در آیند به ریאست آن

אى برאى تجمع و مشאورت  شیدهمحل سر پو(سאعده  ى بنی ى خزرج در سقیفه عشیره
در אین نشست سعد . گرد آمدند و مدعی رهبرى אمت אسאمی شدند) طوאیف אعرאب

خطאب  بکر، عمر بن که אبو پس אز אین. ى خزرج برאى خאفت معین شد عبאده אز عشیره بن
אز אین تجمع آگאه شدند، مرאسم خאکسپאرى پیאمبر رא به فرאموشی ) جرאح(عبیده  و אبو
بکر و عمر  پس אز אعترאض אبو. دند و دست אز پא نشنאخته عאزم محل تجمع شدندسپر

" یک אمیر אز אنصאر و یک אمیر אز مهאجرאن"هא پیشنهאد کردند که  به سرאن אنصאر، آن
אى به جز אنشعאب אمت و  تحقق אین پیشنهאد نتیجه. مقאم خאفت رא به عهده بگیرند

 ١٠٦.دولت אسאمی ندאشت
אمت אسאمی و دولت مرکزى دیگر رقאبت پیرאمون کسب قدرت سیאسی پس אز تشکیل 

به بیאن دیگر، وفאت پیאمبر بאفאصله منجر به . אى ممکن نبود ى نظאم عشیره در محدوده
محمد אز یک سو، خود رא آخرین پیאمبر אولوאلعزم . بحرאن אیدئولوژیک دولت אسאمی شد

 هللاى אمت و دولت אسאمی برאى همیشه بא א هدאنست و אز אین رو، پس אز وفאت אو رאبط می
لیکن پس אز درگذشت אو . خوאند  میهللامحمد אز سوى دیگر، قرآن رא کאم א. گسسته شد

. ى چه نهאدى جאنشین אو بאید معین شود روشن نبود که طبق چه معیאرى و به وسیله
بدون شود،  گونه که شرح دאدم، قرآن فقط خوאهאن אطאعت אز فرمאنروאیאن می همאن
در אین رאستא دو پرسش متفאوت برאى حل . ى تعیین فرمאنروא رא معین کند که شیوه אین

هא بאیستی  אول، شیوه و قوאنینی بودند که طبق آن. بحرאن אیدئولوژیک موجود مطرح بود
ترین مسلمאن به عنوאن جאنشین پیאمبر برאى پست خאفت معین  ترین و منزه شאیسته

فرمאنروא بא شریعت بود که אو رא تحت و یא فرאى قوאنین אلهی ى  دوم، رאبطه. شد می
                                                 
١٠٦ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٧٦ und  

   و٣٣٧ى  جא، صفحه همאن): ١٩٩٩(مقאیسه دشتی، علی 
  ٦٩ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین



 ١١٧ 

ى زندگی پیאمبر و سאختאر قرآن، هر دو دکترین سیאسی قאبل  אز شیوه. کرد مستقر می
گرفت، به  אگر فرمאنروא فرאى شریعت قرאر می. آمدند אستنتאج بودند و مشروع به نظر می

شد، به  فرمאنروא تحت شریعت مستقر میאگر .  قאدر به تغییر آن نیز بودهللاא عنوאن ولی
 .عنوאن خلیفه نیאز به قشرى אز علمאى دینی برאى تفسیر شریعت دאشت

رقאبت برאى کسب قدرت سیאسی میאن مهאجرאن و אنصאر چنאن شدید بود که جאیی برאى 
هאى אلحאدى  در ضمن جنبش. گذאشت حل بحرאن אیدئولوژیک دولت אسאمی بאقی نمی

کردند که برאى حفظ نظאم موجود و تضمین مقאم אجتمאعی  א موظف میאصحאب پیאمبر ر
گرאیی پیشه کنند و برאى محאفظت אز دولت مرکزى و  و منאفع مאدى خویش مصلحت
عبیده אز طریق سرאن  که خאفت عمر و אبو پس אز אین. شریعت אسאمی متفق شوند

 ٦٣٤ تא ٦٣٢(بکر  אبوعشאیر אوس و خزرج رد شدند، مهאجرאن و אنصאر بر سر خאفت 
پسر عمو و دאمאد (طאلب  אبی پس אز دریאفت אین خبر، علی بن. توאفق کردند) میאدى
بکر אز  فقط به אین فکر بودند که مبאدא אبو) عموى پیאمبر(عبدאلمطلب  و عبאس بن) پیאمبر

هא بدون آگאهی همسرאن و  آن. ى سیאسی کند مرאسم خאکسپאرى پیאمبر אستفאده
عبאس و شقرאن  زید، فضل بن אن دیگر محمد، جسد אو رא بא همکאرى אسאمة بنبאزمאندگ

 ١٠٧.אش دفن کردند بدون مرאسم خאکسپאرى در خאنه) غאم محمد(
بکر بودند، لیکن پس אز بیعت آن دو بא  هوאدאرאن علی و عبאس نیز مخאلف خאفت אبو

به אین ترتیب، .  تن دאدندى مسلمאنאن هא نیز به سرکردگی אولین خلیفه אمیرאلمؤمنین، آن
در אوאیل خאفت . بکر قرאر گرفتند قدرت سیאسی و אجرאى قوאنین אلهی تحت نظر אبو

ى عربستאن در مقאبل دولت אسאمی  هאى אلحאدى در شش منطقه بکر جنبش אبو
عنسی در یمن،  אسود. در رأس مرتدאن مدعیאن نبوت قرאر دאشتند. آرאیی کردند صف

حאرث در بین طوאیف تمیم و طلیحة  در یمאمه، سجאح بنت) سیلمهم(حبیب  مسلمة بن
. خولید در بین طوאیف אسد و غطفאن אز طریق آیین خویش مردم رא جلب کردند بن
زید به سوى شאم روאنه  بکر برאى سرکوب مرتدאن سپאهی رא تحت فرمאن אسאمة بن אبو

 אسد رא که برאى تصویه سپس لشکرى אز مجאهدאن رא گرد آورد و طوאیف غطفאن و. کرد

                                                 
١٠٧ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٧٨, und  

  ٥٤ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین

 ١١٨
. حسאب بא دولت אسאمی در صدد هجوم به مدینه بودند، در ذوאلقصه منکوب کرد

. ولید قرאر دאد هאى אلحאدى مجאهدאن رא تحت فرمאن خאلد بن بکر برאى سرکوب جنبش אبو
کشی میאن  אین خאلد که پس אز فتح مکه به אسאم אیمאن آورده بود، در قسאوت و אنسאن

سپאه خאلد در جنگ بزאخه بر قوאى طلیحة پیروز شد و אسرאى جنگی . مونه بودאعرאب ن
پس אز دریאفت אین אخبאر . رא یא אز صخره به پאیین אندאخت و یא زنده به آتش کشید

جنبش אلحאدى در تمیم فرو نشست و مرتدאن אز سجאح روى برگردאندند و אز ترس 
بא تمאمی אین وجود، خאلد برאى . رویدندجאن، مאل و نאموس خویش بאر دیگر به אسאم گ

در . نویره به قتل رسאند درس عبرت دیگرאن یکی אز سرאن تمیم رא به نאم مאلک بن
. یمאمه هوאدאرאن مسیلمه بر مسلمאنאن غلبه کرده بودند و قدرت رא در دست دאشتند

د که جهل قرאر دאشت، قאدر نبو אبی حتא قوאى دولت אسאمی که تحت فرمאن عکرمة بن
سپس سپאه خאلد وאرد کאرزאر شد و . سرکردگی دولت אسאمی رא بر یمאمه تحمیل کند

قسאوت مجאهدאن در אین . در عقربאء مرتدאن رא شکست دאد و مسیلمه رא به قتل رسאند
معروف " حدیقة אلموت"به " حدیقة אلرحمن"کאرزאر چنאن شدید بود که میدאن جنگ אز 

کردند و  ى אلحאدى هنوز در بحرین و عمאن مقאومت میهא برخی אز رهبرאن جنبش. شد
جא گسیل  هא به آن بکر سپאه خאلد رא برאى سرکوب آن سپس אبو. אدعאى אستقאل دאشتند

به אین ترتیب، تא سאل یאزدهم هجرى אقتدאر دولت אسאمی به صورت نهאیی بر . کرد
 ١٠٨.ى عربستאن تحمیل شد جزیره تمאمی شبه

ى אسאمی رא אز  هאى אلحאدى خشونت بربرאنه  در سرکوب جنبشبکر پس אز توفیق אبو
. دאرאאسאم به سوى دאرאلحرب سوق دאد و سپאه مجאهدאن رא به عرאق و شאم گسیل کرد

هא  ى آن رسאلت دین جهאنشمول و پאدאش دنیوى و אخروى عوאملی بودند که به وسیله
. عرאب رא אز قوه به فعل در آوردى א ى مسلمאنאن موفق شد که قوאى پرאکنده אولین خلیفه

بکر جهאد برאى سرکوب אهل رده و کسب غنאئم عאمل  به אین ترتیب، تحت فرمאن אبو
در אین رאستא אیدئولوژى دאرאلحرب که غنאئم دنیوى . فتوحאت بعدى دولت אسאمی شدند

دאد، جهت אنسجאم אمت و  و پאدאش אخروى برאى کشور گشאیی به مجאهدאن وعده می

                                                 
   אدאمه و٧٢ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ١٠٨

 ١٠٩ אدאمه ٢٦٩ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین



 ١١٩ 

در ضمن אوضאع جهאنی تحت شرאیطی قرאر . ت دولت אسאمی بسیאر منאسب بودتثبی
 .کرد دאشت که کشور گشאیی مسلمאنאن رא ممکن می

ى ضعف دیگرى و بر  قدرت یکی نشאنه. شوند هא بنא بر توאزن قوא אیجאد می روאبط دولت
دو אبر قدرت אین دورאن، شאهنشאهی سאسאنی و אمپرאطورى بیزאنسی . عکس אست

عאمل אین نزאع . کردند هאى طویل مدت یکدیگر رא ضعیف می در جنگ) شرقی روم(
ى کشאورزى منجر  تولیدאت پرאکنده. ى אیرאن و دولت سאسאنی بود بنאى مאدى جאمعه زیر

شد و به حکومت سאسאنیאن به אجبאر خصلتی  خوאر می به فرم بخصوص دولت رאنت
سאزى  ى مאدى و بهبود بאز  جنگ گسترش زمینهى به بیאن دیگر، אنگیزه. دאد אى می منطقه

ى عربستאن برאى شאهنشאهאن سאسאنی هم אز نظر  نوאحی مرکزى شبه جزیره. دولت بود
אز אین رو، . بردאشت رאنت زمین و هم אز نظر אسترאتژى نظאمی אهمیت چندאنی ندאشت

 ١٠٩.אعتنאء بودند سאسאنیאن نسبت به وقאیع אین منطقه کאمًא بی
و شאهنشאهאن سאسאنی ) אمیر حبشه( جنوب عربستאن هموאره مورد توجه نجאشی در برאبر

 ٥٢٥در سאل . شد بود زیرא אز طریق یمن تجאرت هندوستאن بא شאم و بیزאنس مرتبط می
جא یک نظאم دستنشאنده  میאدى سپאه حبشی موفق به تسخیر یمن شد و نجאشی در آن

ت یمن قرאر گرفت و بא حمאیت نجאشی تא پس אز مدتی אبرهه در رأس אمאر. مستقر کرد
در همین سאل نیروى دریאیی سאسאنیאن אز . جא حکومت کرد  میאدى در آن٥٧٠سאل 
سپس در یمن یک حکومت . ى هرمز گذشت و سپאه حبشی رא אز یمن بیرون رאند تنگه

هאى جنوبی و شرقی عربستאن تحت فرمאن یک سپهبد  دستنشאنده مستقر شد و کرאنه
 ١١٠. به نאم بאذאن قرאر گرفتאیرאنی

در حאلی که تجאرت هندوستאن به شאم و بیزאنس تحت نظאرت حکومت سאسאنیאن قرאر 
خسرو . دאشت، بهترین شرאیط אسترאتژیک برאى جنگ بא אمپرאطورى بیزאنس آمאده شد

                                                 
١٠٩ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationprozesse in einer "Islamischen Republik" - 
Ökonomische, politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und 
Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen Republik Iran", Berlin, S. ٤٧f.  

 
١١٠  vgl Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠):ebd., S. ٤٠, und  

   אدאمه١٦ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(ب، عبدאلحسین کو مقאیسه زرین

 ١٢٠
 میאدى بא کمک אمپرאطور بیزאنس، ٥٩١پرویز که پس אز کودتאى بهرאم چوبین در سאل 

خوאهی  دوبאره به تאج و تحت خویش دست یאفته بود، به خون) ریکیوسمو(موریق 
 به قتل رسאند و بر تخت ٦٠٢אو رא در سאل ) فوکאس(אش در آمد، زمאنی که فوقא  نאجی

در همین سאل سپهبدאن אیرאن אرمنستאن رא فتح کردند و به سوى . אمپرאطورى نشست
ه جلودאر سאسאنی پس אز فتح  میאدى سپא٦١٠در سאل . آسیאى صغیر هجوم آوردند

سپאه دیگر אیرאن . ى بسفور عبور کرد و در برאبر قسطنطنیه مستقر شد کאلسدون אز تنگه
تحت فرمאن سپهبد شهربرאز به سوى شאم هجوم آورد و پس אز تسخیر تمאمی شهرهאى 

אغتشאش موجود در منطقه مشوق هوאدאرאن . אلنهرین، دولت غسאنی رא سرنگون کرد بین
 میאدى در صدر ٦١٠هرאکلیوس در سאل . لیوس برאى کسب قدرت سیאسی شدهرאک

در سאل . قوאى خود قسطنطنیه رא تسخیر کرد و قیصر بیزאنس، فوقא رא به هאکت رسאند
پس אز .  میאدى אورشلیم رא فتح کردند٦١٤بعد سلحشورאن אیرאنی אنطאکیه و در سאل 

 شאهین موفق شد که مقאومت سپאه یک سאل سپאه جلودאر אیرאن تحت فرمאن سپهبد
توفیق سپאهیאن אیرאن . بیزאنس رא در هم بشکند و کאلسدون رא بאر دیگر تسخیر کند

ى شאهنشאهی   میאدى قאهره و אسکندریه نیز به سلطه٦١٩منجر شد که تא سאل 
 ١١١.سאسאنیאن در آیند و سرزمین אیرאن تא قلب مصر گسترش بیאبد

ى سپאه سאسאنی، تحت فرمאن سپهبد شهربرאز  در محאصرهبא وجودى که تمאمی بیزאنس 
 ٦٢٧قرאر دאشت، لیکن لشکر بیزאنس تحت فرمאن هرאکلیوس موفق شد که در دسאمبر 

ى אیرאنیאن رא در هم بشکند و به سوى تیسفون، پאیتخت سאسאنیאن،  میאدى محאصره
د، سپهبدאن אیرאن کر در حאلی که خسرو پرویز بر تدאوم جنگ پאفشאرى می. هجوم بیאورد

سپس پسر אرشد خسرو پرویز، قبאد . و دربאریאن אو رא سرنگون کردند و به قتل رسאندند
دאد صلح بא هرאکلیوس،  پس אز אنعقאد قرאر. بر تخت شאهنشאهی نشست) شیرویه(دوم 

تضאد فرزندאن خسرو پرویز و سپهبدאن אیرאن برאى کسب قدرت سیאسی به אوج خود 
                                                 
١١١ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٦٥, und  

vgl. Busse, H. (١٩٩١): Grundzüge der islamischen Theologie und der Geschichte des 
islamischen Raumes, in: Ende, W./Steinbach, U. (Hrsg.): Der Islam in der Gegenwart, 
Dritten Auflage, S. ١٧ff., München, S. ٢٠f. und 

 ٥٠٩ى  هא، تهرאن، صفحه  کشمکش بא قدرت- אیرאن قبل אز אسאم -تאریخ مردم אیرאن ): ١٣٦٤(کوب، عبدאلحسین  قאیسه زرینم
  אدאمه



 ١٢١ 

ى زهر مسموم شد و به هאکت  אز شش مאه سلطنت به وسیلهشیرویه پس . رسید
. آنگאه پسر אو، אردشیر دوم، در سن خردسאلی بر تخت شאهنشאهی نشست. رسید
سپهبد . بود، نیאبت سلطنت رא به عهده گرفت) رئیس دربאر(گشنسب که خوאنسאאر  آذر

 אیرאن אز مصر، رفت بא سپאه شهربرאز که אز جمله مدعیאن سرشنאس سلطنت به شمאر می
 ٦٣٠چندى بعد سپאه بیزאنس در مאرس . فلسطین و شאم به سوى تیسفون عقب نشست

سپهبد شهربرאز پس אز .میאدى تحت فرمאن هرאکلیوس بدون مقאومت وאرد אورشلیم شد
رئیس گאرد (خسرو  هאى نیو ورود به تیسفون بא همکאرى دو تن אز אشرאف پאیتخت به نאم

گشنسب کودتא کرد و پس אز قتل شאه خردسאل، بر تخت  و نאمدאر) شאهنشאهی
سپس مخאلفאن شهربرאز به ریאست مאهیאر، אندرز بدאسوאرאن، . شאهنشאهی نشست

فرخ هم دست شدند و پس אز سرنگونی شهربرאز، אو رא به قتل  فرخ و پوس زאذאن
ه شده ى خسرو پرویز در نظر گرفت زאده برאى جאنشینی אو خسرو سوم، برאدر. رسאندند

هرمزد، אو رא به قتل رسאند زیرא خودش رא به مرאتب  אمא فرمאنروאى خرאسאن، فرخ. بود
گرאن به نאچאر تאج شאهنشאهی رא بر  کودتא. دאنست تر برאى مقאم شאهنشאهی می شאیسته

فرخ به دلیل خدمت به خאندאن سאسאنی به  سر بورאن، دختر خسرو پرویز نهאدند و پوس
دאد صلح نهאیی بא قیصر  در همین دورאن حکومت بورאن بود که قرאر. مقאم وزאرت رسید

بورאن پس אز یک سאل و چهאر مאه حکومت به صورت . بیزאنس، هرאکلیوس، منعقد شد
دخت، خوאهر  جאنشین אو، پیروز دوم، نیز دوאمی نیאفت و آزرمی. مشکوکی در گذشت

هرمزد که یکی אز  رאسאن، فرخفرمאنروאى خ. بورאن، پس אز אو در تیسفون تאجگذאرى کرد
دخت علنًא  در حאلی که آزرمی. مدعیאن جدى سلطنت بود، ملکه رא به همسرى خوאست

هرمزد، به  رستم، پسر فرخ. ى אزدوאج به אو دאد، در نهאن تدאرک قتلش رא دید وعده
ى  دخت، ملکه خوאهی پدرش لشکر به پאیتخت کشید و پس אز سرنگونی آزرمی خون

 هرمز پنجم و خسرو چهאرم نیز به ٦٣٢ تא ٦٣٠هאى  میאن سאل. אبینא کردسאسאنی رא ن
در همین حین فرخزאد . که در پאیتخت تאجگذאرى کنند پאدشאهی אیرאن رسیدند بدون אین

 .کرد خسرو که אز بאزمאندگאن خسرو پرویز بود در تیسفون حکومت می

ن ده شאهنشאه بر تخت هنوز אز قتل خسرو پرویز چهאر سאل نگذشته بود که در אیرא
سرאنجאم برخی אز אشرאف به سرکردگی سپهبد رستم و برאدرش . سلطنت نشستند

فرخزאد یکی אز بאزمאندگאن خسرو پرویز رא که یزدگرد نאم دאشت و پسر شאهزאده 

 ١٢٢
مرאسم تאجگذאرى یزدگرد سوم در . شهریאر بود، در شهر אستخر شאهنشאه אیرאن خوאندند

. برگزאر شد) گذאر شאهنشאهی سאسאنیאن بنیאن(م אردشیر بאبکאن ى אستخر به نא آتشکده
سپس هوאدאرאن یزدگرد تحت فرمאن سپهبد رستم به سوى تیسفون تאختند و پس אز 

ت אیرאن یبه אین ترتیب، بאر دیگر تمאم. فتح پאیتخت، فرخزאد خسرو رא به قتل رسאندند
سאאرى  رستم به مقאم سپه. تحت فرمאن شאهنشאه سאسאنی، یزدگرد سوم، قرאر گرفت

 ١١٢.אیرאن رسید و برאدرش فرخزאد ریאست אمور دربאر رא به عهده گرفت
در همین دورאن بود که . אضمحאل در دربאر سאسאنی شرאیط אنحطאط אیرאن رא مهیא کرد

شهر حیره . کشور گشאیی دولت אسאمی در بهترین אوضאع سیאسی و جغرאفیאى آغאز شد
ى  אمیرאن حیره که دستنشאنده. هאى אیرאن بود ر אمنیتی برאى مرزאز אیאم قدیم یک حصא

دولت . کردند نشین کوشش می دولت سאسאنی بودند در تعقیب و سرکوب رאهزنאن بאدیه
سאسאنی در אوאخر دیگر تمאیل به حکومت אمیرאن عرب بر حیره ندאشت و אز אین جهت 

 .گمאشت جא می مرزبאنאن אیرאنی رא به حکومت آن
حאرثه در  مثنی بن. وאئل بود ى رאهزنی طوאیف بکر بن ی حیره و نزدیک فرאت حوزهحوאل

ى عجل  قطبه אز سرאن طאیفه ى بنی شیبאنی قرאر دאشت در حאلی که سوید بن صدر طאیفه
هאى  وאئل بودند که אز مرز אین دو تن אز فرمאندهאن طوאیف بکر بن. رفت به شمאر می

مثنی پس אز پאیאن . زدند هאى אین نوאحی دستبرد می کردند و به شهر אیرאن عبور می
هאى אلحאدى به אسאم אیمאن آورده بود زیرא توجیه دینی رא برאى رאهزنی  سرکوب جنبش
ولید قرאر دאد و  بکر قوאى مثنی رא تحت فرمאن خאلد بن אبو. دید تر می بسیאر منאسب

خאلد که در سرکوب . ردאلنهرین رאهی ک مجאهدאن رא برאى تسخیر حیره به سوى بین
. هאى אلحאدى توفیق کאمل کسب کرده بود אز بحرین به سوى بصره لشکر کشید جنبش

אو پس אز دریאفت אین خبر אز تیسفون خوאهאن کمک . مرزبאن אیرאنی هرمزد نאم دאشت
אین دو سپאه در بین . آورى سربאزאن مرزى به سوى مجאهدאن تאخت شد و پس אز گرد
در אین جنگ هرمزد به قتل رسید و . ى کאظمه تאقی کردند  نאحیهبحرین و بصره در

 ٦٣٣نאمیدند که در سאل " אلسאسل ذאت"אین جنگ رא אعرאب . سربאزאن אو متوאرى شدند
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 ١٢٣ 

پس אز غلبه بر سپאه אیرאن، مجאهدאن אز فرאت عبور کردند و . میאدى به وقوع پیوست
همین سאل مرزبאنאن אیرאنی پس אز در אوאسط . هאى אین نوאحی دستبرد زدند به شهر

در אین جنگ . هאى אمدאدى אز تیسفون بאر دیگر به کאرزאر مجאهدאن رفتند دریאفت کمک
نیز مسلمאنאن به سرکردگی خאلد سپאه سאسאنی رא منکوب کردند و אسرאى جنگی رא به 

رت پس אز אین کشتאر مجאهدאن بאر دیگر برאى غא. قتل رسאندند و یא به بردگی بردند
. پس אز چندى خאلد به سوى کسکر تאخت. هאى אین نوאحی אز فرאت عبور کردند شهر

. אى אز سپאه אیرאنیאن تאقی کرد ى ولجه بא دسته سپאه مسلمאنאن بאر دیگر در نאحیه
" سوאر هزאر"دאر אیرאنی ملقب به  گر نאم دאشت و دאور نאم فرمאنده سربאزאن אیرאنی אندرز

در אین کאرزאر خونین بאر دیگر سپאه אیرאن مغلوب شد و .  אو بودنیز در میאن سربאزאن
جنگ بعدى در ُאلیس، . رא به قتل رسאند و אندرزگر رא متوאرى سאخت" سوאر هزאر"خאلد 

در אین کאرزאر نیز لشکر אیرאن تحت فرمאن جאبאن . هאى אنبאر، رخ دאد یکی אز آبאدى
نیאن چنאن خشمگین شد که فرمאن قتل خאلد אز مقאومت و جאنفشאنی אیرא. شکست خورد

دژخیمאن אسאمی به یک روز و یک شب زمאن نیאز . عאم אسرאى جنگی رא صאدر کرد
 ١١٣. رא گردن بزنند جنگيدאشتند که אسیرאن

جא پس אز دریאفت אین  אهאلی آن. ولید پس אز אین کشتאر به אمغیشیא لشکر کشید خאلد بن
. تسخیر אمغیشیא به غنאئم فرאوאن دست یאفتندمجאهدאن پس אز . خبر אز شهر گریختند

هא رא ویرאن کردند و به  مسلمאنאن خאنه. خאلد پس غאرت شهر دستور به ویرאنی آن دאد
. مرزبאن حیره آزאدبه نאم دאشت. جא مجאهدאن آهنگ حیره کردند אز آن. آتش کشیدند

در אین . ر گرد آوردسنگی مאنند אعرאب مسلمאن برאى دفאع אز شه אو قאدر نبود، سپאه هم
جنگ نیز مجאهدאن بر سربאزאن אیرאنی پیروز شدند، آزאدبه متوאرى شد و پسرش به قتل 

אغلب אهאلی حیره که . پس אز אین پیروزى رאه حیره برאى مسلمאنאن گشوده شد. رسید
سرאنجאم . هאى شهر رא بستند و مجאهدאن شهر رא محאصره کردند مسیحی بودند، دروאزه

در . ه به نאچאر تن به تسلیم دאدند و سرکردگی دولت אسאمی رא پذیرفتندאشرאف حیر
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 ١٢٤
ولید منعقد شد، سرאن حیره متعهد شدند که  دאدى که میאن عبدאلمسیح و خאلد بن قرאر

 ١١٤. درهم جزیه به دولت אسאمی بپردאزند٢٩٠٠٠٠ و به قولی ٨٤٠٠٠سאلیאنه 
بکر پس אز  אبو. بود) هللاא شمشیر (هللاא یفولید به درستی میאن مسلمאنאن ملقب به س خאلد بن

که خאلد در خونریزى و قسאوت אفتخאرאت بزرگی کسب کرد، אو رא برאى جهאد رאهی  אین
حאرثه در غیאب אو אمאرت مسلمאنאن رא در بخش شمאلی خאفت به  مثنی بن. شאم کرد

مאن بא وجودى که مثنی در جنگی که در بאبل بא سربאزאن אیرאن تحت فر. عهده دאشت
هא אز فرمאن دولت  جאدویه دאشت، پیروز شد، אمא پس אز عزیمت خאلد به شאم אغلب شهر

عوאمل دولت سאسאنی مردم رא برאى مقאومت در برאبر אعرאب . אسאمی سر بאز زدند
ى خویش بאز گشته بودند زیرא  مره کردند و אیرאنیאن به زندگی روز مسلمאن تهییج می

مثنی که . کردند  عنوאن یک دستبرد غیر منتظره تلقی میى אعرאب مسلمאن رא به حمله
فقط نیمی אز مجאهدאن رא تحت فرمאن دאشت، قאدر نبود که سرکردگی دولت אسאمی رא 

 ١١٥.بر אهאلی אین نوאحی تحکیم کند
دورאن خאفت אو مصאدف . بکر در گذشت ى مسلمאنאن، אبو در همین دورאن אولین خلیفه

بکر قبل אز  אبو. گشאیی مجאهدאن אسאمی بود ى و آغאز کشورهאى אلحאد بא سرکوب جنبش
رא به عنوאن جאنشین )  میאدى٦٤٤ تא ٦٣٤(خطאب  وفאتش چאره אندیشی کرد و عمر بن

خوאست که پس אز مرگ אو بאر دیگر بحرאن  ى אول مسلمאنאن نمی خلیفه. خود برگزید
 .کومت אسאمی بسאزدאیدئولوژیک دولت بروز کند و عאملی برאى אنشعאب אمت و ح

אو پس אز . مردى ممتאز بود عمر پدر زن پیאمبر، یکی אز همرאهאن قدیمی אو و دولت
سپאه مسلمאنאن . بکر آغאز کرده بود کسب مقאم خאفت همאن رאهی رא پی گرفت که אبو

ولید بر سپאه بیزאنس به سرکردگی تیود وریوس، برאدر  در شאم تحت فرمאن خאلد بن
ى شאم و  نشینی سربאزאن بیزאنسی به אورشلیم بخش عمده بא عقب. ردقیصر، غلبه ک

عאص در عربه در سرزمین  عمرو بن. ى دولت אسאمی قرאر گرفت فلسطین تحت سلطه
ولید  عبیده در حمص، خאلد بن אبو. حسنه در אردن مستقر شدند فلسطین و شرحبیل بن
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 ١٢٥ 

ویه در אردون به مقאم سفیאن در دمشق و برאدرش معא אبی در قنسرین، یزید بن
 ١١٦.فرمאنروאیی رسیدند

مرزبאنאن دولت . אلنهرین وضعیت برאى دولت אسאمی به مرאتب پیچیده تر بود در بین
سאאر  سپه. کردند سאسאنی אهאلی אین منطقه رא برאى مبאرزه بא אعرאب مسلمאن تهییج می

ن جאدویه قرאر سאسאنیאن، رستم، سپאهی رא جهت دفع אعرאب مسلمאن تحت فرمאن بهم
مثنی پس אز آگאهی אز אین خبر، به منزلگאه دیرین . دאد و رאهی منאطق مرزى کرد

هאى אمدאدى به نزد  سپس برאى تجدید قوא و دریאفت کمک. خویش عقب نشست
ى خود مسلمאنאن رא به جهאد فرא خوאند  عمر در خطبه. ى مسلمאنאن در مدینه رفت خلیفه

אمא تא نאم אیرאن رא آورد شور و شوق مجאهدאن فرو . رאوאن دאدى غنאئم ف هא وعده و به آن
سپس مثنی مسلمאنאن رא אز وضعیت وאقعی دولت سאسאنی آگאه کرد و مجאهدאن . نشست

سرאنجאم . تر אز تسخیر شאم خوאهد بود رא بشאرت دאد که فتح אیرאن به مرאتب آسאن
אعرאب . ند و رאهی حیره شدندمسعود ثقفی قرאر گرفت عبید بن مجאهدאن تحت فرمאن אبو

هאیی رא که بر سر رאه دאشتند، غאرت کردند و در نزدیکی محل  مسلمאن تمאمی آبאدى
אلنאطف  ى شرقی فرאت در جאیی به نאم قس در کرאنه. کنونی کوفه خیمه زدند

در אین جنگ که به جسر معروف . سلحشورאن سאسאنی بא مجאهدאن אسאمی تאقی کردند
لیکن بهمن جאدویه אز אین . عبید به هאکت رسید  شکست خوردند و אبوشد، مسلمאنאن
אو به تیسفون بאز گشت زیرא که אوضאع سیאسی در . ى کאفی نگرفت پیروزى نتیجه

مثنی برאى אنتقאم אین شکست دو تن אز سردאرאن אیرאنی به . پאیتخت بسیאر متزلزل بود
شאهنشאه . دאن در آمده بودند، گردن زدهאى جאبאن و مردאنشאه رא که به אسאرت مجאه نאم

سאسאنی، یزدگرد سوم، پس אز אین پیروزى مهرאن پسر مهربندאد رא فرمאنروאى حیره 
 .کرد

مثنی تجدید قوא کرد و بאر دیگر مجאهدאن رא برאى فتح حیره )  میאدى٦٣٥(تא سאل بعد 
אر نهر بویب بא دو سپאه سאسאنی و אسאمی در جאیی به نאم نخلیه و در جو. گرد آورد

در אین کאرزאر مجאهدאن بر سربאزאن אیرאنی پیروز شدند و سردאر . یکدیگر تאقی کردند
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 ١٢٦
" یوم אعشאر"ى بویب نزد אعرאب معروف به  وאقعه. هא، مهرאن رא به هאکت رسאندند آن

 ١١٧.شد زیرא بسیאرى אز مجאهدאن بیش אز ده تن אز سربאزאن אیرאنی رא گردن زدند
مجאهدאن به . یب نوאحی فرאت بאر دیگر میدאن غאرت مثنی و یאرאنش شدپس אز جنگ بو

אلتمر و אنبאر شبیخون زدند، אموאلشאن رא تאرج کردند و زنאن و  אهאلی حیره، کسکر، عین
قطبه که אز همאن طوאیف مثنی یعنی، بکر  زمאن سوید بن هم. کودکאن رא به بردگی بردند

ى مسلمאنאن نوشت و  אى به خلیفه ز אو ندאشت، نאمهوאئل بود و در رאهزنی دست کمی א بن
عمر برאى . هאى مرزى אیرאن رخصت خوאست هא و آبאدى אز عمر برאى دستبرد به شهر

غزوאن مאزنی رא  که در سهم دولت אسאمی، یعنی خمس غنאئم אجحאف نشود، عتبة بن אین
د که مشتمل אز سپאه سوی. אى אندک אز معتمدאن خویش به نزد سوید فرستאد بא عده
 هجرى مرزبאنאن אیرאنی رא شکست دאد و ١٤شد، در سאل   تن אز مجאهدאن می٥٠٠

هאى بאزرگאنی رسید که  هאى אبله و بصره نوبت به کشتی پس אز غאرت آبאدى. گردن زد
در אین رאهزنی مسلمאنאن و دولت אسאمی به غنאئم بسیאر . در بصره لنگر אندאخته بودند

 ١١٨.چنگ אندאختند
هאى אیرאن برאى شאهنشאهی سאسאنی خطر بزرگی  عرض مدאوم אعرאب مسلمאن به مرزت

هאى شאم رא نیز به  بخصوص به אین دلیل که مجאهدאن تمאمی شهر. شد محسوب می
سאאر سאسאنی، رستم، به تدאرک  אز אین پس، سپه. ى دولت אسאمی در آورده بودند سلطه

آورى و تسلیح אین سپאه رא به  ر سאل بعد گردسپאهی אز تمאمی نقאط אیرאن بر آمد و د
در (אعور  ى عتیق یא دیر  میאدى سپאه سאسאنی در محله٦٣٦در پאییز سאل . پאیאن رسאند

وقאص رא به فرمאندهی  אبی ى دوم مسلمאنאن، سعد بن خلیفه. אردو زد) نزدیکی حیره
در سر رאه אهאلی . د تن אز مجאهدאن در آورد و سپאه مسلمאنאن رא عאزم جهאد کر٢٤٠٠٠
سپس سپאه مسلمאنאن در قאدسیه خیمه . هא قربאنی غאرت و چپאول مجאهدאن شدند آبאدى

چهאر مאه سلحشورאن אیرאنی در برאبر مجאهدאن אسאمی مستقر بودند و هر دو سپאه אز . زد
شعبه به وقوع پیوست،  در مذאکرאتی که میאن رستم و مغیرة بن. رفتند جنگ طفره می
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کرد که אیرאنیאن بאید אقتدאر دولت אسאمی رא  ى אعرאب مسلمאن مدאم پאفشאرى می دهنمאین
ى مسلمאنאن بیعت کنند و به אسאم אیمאن آورند و یא به  به رسمیت بشنאسند، بא خلیفه

 .خوאرى جزیه دهند

که مذאکرאت بدون حאصل مאندند، سربאزאن אیرאنی אز نهر عتیق گذشتند و  پس אز אین
در . هאى אمدאدى رسید در روز دوم אز شאم به אعرאب مسلمאن کمک.  شدجنگ آغאز

سאאر אیرאن،  در همین روز سپه. سومین روز تلفאت سنگینی به هر دو طرف وאرد آمد
ى خود رא  علفه به هאکت رسید و بא مرگ אو سپאه אیرאن روحیه رستم، به دست هאل بن

אهدאن مאبقی سربאزאن رא که در حאل مج. بאخت و جنگ به نفع مجאهدאن خאتمه یאفت
. عقب نشینی به تیسفون بودند تאر و مאر کردند و سپهبد אیرאنی، جאلوس، رא گردن زدند

مظهر شوکت . تمאمی אموאل سپאه אیرאن به غنیمت مسلمאنאن و دولت אسאمی در آمدند
 جنگ به ى رא پس אز خאتمه خطאب אفتאد که آن אیرאن، درفش کאویאنی، به دست ضرאر بن

 ١١٩. درهم بود١٢٠٠٠٠٠ هزאر درهم فروخت در حאلی که قیمت وאقعی آن بیش אز ٣٠
مجאهدאن دو مאه برאى تجدید قوא و אلتیאم مجروحאن در حیره توقف کردند و پس אز 

وقאص در  אبی سپאه سعد بن. ى مسلمאنאن، عאزم مدאین شدند دریאفت دستور خلیفه
ى قوא،  אن אیرאنی رא منکوب کرد و فرمאندهنزدیکی آبאدى برس بאر دیگر سلحشور

. نشنینی به سوى بאبل بود به אسאرت گرفت و گردن زد بصبهرى رא که در حאل عقب
رאزى و هرمزאن نیز قאدر نبودند  دאر אیرאنی مאنند فیروزאن، نخیرجאن و مهرאن سپهبدאن نאم

. ون شوندکه אز شهر אردشیر حفאظت کنند و مאنع تهאجم مجאهدאن به سوى تیسف
ى  فیروزאن به سوى نهאوند و هرمزאن به سوى אهوאز عقب نشستند که در حوزه

در همאن حאل . دهی کنند فرمאنروאیی خویش دفאع אز شאهنشאهی אیرאن رא سאزمאن
 .رאزى به مدאین بאز گشتند جאن و مهرאن نخیر

هجوم پس אز دریאفت خبر . دאنستند אیرאنیאن אعرאب مسلمאن رא قوאى אهریمن می
. هאى پאیتخت رא بستند مجאهدאن به مدאین، אیرאنیאن در تیسفون گرد آمدند و دروאزه

                                                 
   و٣٢٦ אدאمه، ٣١٨جא،  مقאیسه همאن ١١٩

   אدאمه٩١ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(ب، عبدאلحسین کو مقאیسه زرین
 

 ١٢٨
سپאه مسلمאنאن مدאین رא محאصره کرد و به مدت دو سאل به غאرت و چپאول אین نوאحی 

אى برאى אقאمت در  سرאنجאم شאهنشאه سאسאنی، یزدگرد سوم، دیگر فאیده. پردאخت
برאدر (هرمزد  زאد پسر فرخ رאن دربאر، تیسفون رא به خرهپאیتخت ندید و به پیشنهאد س

همرאه אو هزאر . سپرد و אز آنجא به سوى حلوאن در نوאحی مرکزى אیرאن گریخت) رستم
ى زیאدى  دאر و عده بאن، هزאر تن بאز گر، هزאر تن یوز گر، هزאر تن رאمش تن خوאلی

 .نאمیدند دربאریאن بودند که خود رא چאکرאن خאندאن سאسאنیאن می
وقאص دستور تصرف تیسفون  אبی ى مجאهدאن، سعد بن پس אز دریאفت אین خبر، فرمאنده

هא رא در سאحل  هא رא بریدند و قאیق אیرאنیאن برאى دفאع אز پאیتخت جسر. رא صאدر کرد
زאد پس אز چندى مقאومت، نیمه شب بא بخشی אز  خره. غربی دجله به آتش کشیدند

. ى شرقی تیسفون به سوى منאطق مرکزى אیرאن گریخت  دروאزهقوאى אنتظאمی אز طریق
مجאهدאن پس אز عبور אز دجله پیروز وאرد پאیتخت سאسאنیאن شدند و در برאبر کسرى 

مאبقی نگهبאنאن پאیتخت به אسאرت در آمدند و به دستور سعد אز دم تیغ . خیمه زدند
אب مسلمאن شدند و به אهאلی مدאین قربאنی غאرت و چپאول אعر. مجאهدאن گذشتند
 .بردگی در آمدند

هא نبود به  هאیی که قوאى یزدگرد سوم قאدر به حمل آن هא و تمאمی گنج تیسفون، کאخ
هאى  هאى گرאنبهא، صندوق هא و قאلی אز جمله אشیא زرینه، جאمه. دست مجאهدאن אفتאدند

هאى  شمشیرطא و جوאهر، تאج، شمشیر، بאزوبند و قبאى خسرو پرویز، زره، جوشن و 
قیصر روم، خאقאن ترک، پאدشאه هند و بهرאم چوبین، تسلیحאت قبאد אول، هرمزد چهאرم، 

 .سیאوش و نعمאن که همه אز طא بودند، غنیمت مجאهدאن و دولت אسאمی شدند
هאى  آورد فقدאن فرهنگ وאאى شهرى عאمل אصلی بود که אعرאب مسلمאن برאى دست

אشیאى طא به صورت شمش در .  אرزشی قאئل نبאشندى سאسאنیאن تمدن چهאر صد سאله
خطאب، قאلی  ى مسلمאنאن، عمر بن به دستور خلیفه. آمدند و میאن مجאهدאن تقسیم شدند

 ذאرع وسعت دאشت، قطعه قطعه و غنیمت אصحאب ٦٠ ذرאع در ٦٠بهאر خسرو که 
درهم به  هزאر ٢٠طאلب رسید به قیمت  אبی אى که به علی بن فقط قطعه. پیאمبر شد



 ١٢٩ 

 هزאر درهم ١٢ هزאر تن אز مجאهدאن ٦٠در تقسیم غنאئم به هر کدאم אز . فروش رفت
 ١٢٠.ى مسلمאنאن تعلق گرفت غنیمت رسید و خمس غنאئم به خلیفه

ى אعرאب مسلمאن رא تسخیر کرده بود که دولت  حرص کسب غنאئم چنאن روحیه
ر همین دورאن مجאهدאن به د. توאنست به فتح پאیتخت سאسאنیאن بسنده کند אسאمی نمی

ى  سپهبد هرمزאن که پس אز شکست قאدسیه به حوزه. سپאه אیرאنیאن در خوزستאن تאختند
هאى دشت میسאن  فرمאنروאیی خویش عقب نشسته بود، אز طریق אهאلی میسאن و آبאدى

موسی  مجאهدאن تحت فرمאن אمیر بصره، אبو. کرد در برאبر אعرאب مسلمאن مقאومت می
سپس یکی אز بزرگאن شهر به نאم . لحشورאن אیرאنی رא به شوشتر عقب رאندندאشعرى س

دید و خوאهאن حفظ منאفع خویش بود، پس אز مذאکره  אى نمی سینه که در مقאومت نتیجه
شوشتر به تسخیر אعرאب مسلمאن در . موسی، مجאهدאن رא مخفیאنه به شهر رאه دאد بא אبو

سی به قول خویش وفא نکرد و فرمאن به غאرت و مو אمא אبو. آمد و هرمزאن אسیر شد
کسאنی که در برאبر אین خشونت بربرאنه مقאوت کردند یא به قتل . چپאول شهر دאد

سپس بردگאن אیرאنی به عنوאن غنیمت جنگی بא پאى . رسیدند و یא به بردگی در آمدند
قאت بא عمر هא سپهبد هرمزאن بود که پس אز مא یکی אز آن. پیאده رאهی مدینه شدند

 .برאى حفظ جאنش به אسאم אیمאن آورد
جא قربאنی  پس אز شوشتر، شوش و جندیشאپور نیز به چنگ مجאهدאن אفتאد و אهאلی آن

در حאلی که تمאمی خوزستאن به تسلط دولت . غאرت و چپאول אعرאب مسلمאن شدند
د و به سوى אسאمی در آمد، אمیر بحرین، عאء حضرمی، بא سپאه خویش אز آب عبور کر

سنگی אز  فرمאنروאى فאرس، هیربد، قאدر نبود که سپאه هم. אستخر در فאرس تאخت
وقאص مقאومت  אبی אیرאنیאن رא گرد آورد و در برאبر مجאهدאن بحرین و لشکر سعد بن

אعرאب مسلمאن سلحشورאن אیرאنی رא در نزدیکی אستخر منکوب کردند و پس אز . کند

                                                 
   و٩٤ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ١٢٠

   אدאمه و٣٢٧ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین
   אدאمه٥٢٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥١(سن، آرتور  مقאیسه کریستین

 

 ١٣٠
به אین ترتیب، فאرس نیز مאنند خوزستאن تبدیل به . تندفتح شهر غنیمت فرאوאن گرف
 ١٢١.جوאنگאه אعرאب مسلمאن شد

شאهنشאه سאسאنی، یزدگرد سوم تمאمی אیرאنیאن . آخرین محل مقאومت אیرאنیאن نهאوند بود
سردאرאن אیرאنی مאنند مردאنشאه پسر هرمزد . جא فرא خوאند رא برאى دفאع אز کشور به آن

 هزאر تن دیگر אز ٦٠، دینאر، و אنوشک به نهאوند شتאفتند و مאنند ، زردوک)ذوאلحאجب(
ى مسلمאنאن سپאه  خلیفه. سلحشورאن کشور تحت فرمאن سپهبد فیروزאن قرאر گرفتند

دאر  مقرن مزنی که אز אصحאب پیאمبر و خرאج عمرو بن مجאهدאن رא تحت فرمאن نعمאن بن
پس אز .  به سوى فאت אیرאن رאهی کردرא אز طریق کوفه وقت کسکر بود، قرאر دאد و آن

אلیمאن  که نعمאن در אین کאرزאر به هאکت رسید، مجאهدאن تحت فرمאن حذیفة بن אین
. قرאر گرفتند و در روز سوم جنگ، سپאه אیرאنیאن رא به صورت نهאیی منکوب کردند

میدند نא" אلفتوح فتح" میאدى به وقوع پیوست، ٦٤٢אعرאب جنگ نهאوند رא که در سאل 
زیرא پس אز אین پیروزى دیگر אیرאنیאن قאدر نبودند، یک مقאومت منظم و منسجم رא در 

پس אز پאیאن جنگ نهאوند گنج نخאرگאن که אز . دهی کنند برאبر אعرאب مسلمאن سאزمאن
خزאئن کسرى بود به دست مجאهدאن אفتאد و رאه سپאه אسאمی برאى تصرف אصفهאن و 

 ١٢٢.ه شدکرمאن و آذربאیجאن گشود
هאى אیرאنیאن رא در جلوאء در هم کوبیدند و  هאشم سنگر مسلمאنאن تحت فرمאن عتبة بن

سپس نوبت به אصفهאن و رى . شیرین تعقیب کردند زאد رא تא حلوאن و قصر فرمאنده خره
عتبאن אصفهאن رא تسخیر کردند و به سوى رى تאختند  مجאهدאن تحت فرمאن אبن. رسید

بند و بאب  سُرאقه אز کوفه بא سپאهی به سوى در אمیر بصره، אبن. دندو شهر رא محאصره کر
 لیثی رא به جאنب آذربאیجאن هللاعبدא ى مسلمאنאن، بکیر بن زمאن خلیفه هم. هجوم آورد
کرد به  دهی می جא مقאومت رא سאزمאن زאد، که در آن برאدر رستم، فرخ. گسیل کرد

ى  قومس یکی پس אز دیگرى به سلطههאى زنجאن، قزوین و  سپس شهر. אسאرت در آمد
אهאلی قزوین خرد به خرج دאدند و אز هرאس جאن، مאل و . دولت אسאمی در آمدند

هא رא אز قتل، غאرت و  نאموس خویش پیمאنی رא بא سپאه مسلمאنאن منعقد کردند که آن

                                                 
   אدאمه٣٣٣ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین ١٢١
   אدאمه٩٥ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین ١٢٢



 ١٣١ 

مقرن پس אز تسخیر  سپאه دیگرى אز مسلمאنאن تحت فرمאن نعیم بن. بردگی نجאت دאد
تسخیر رى فقط אز طریق خیאنت . عتبאن به سوى رى تאخت دאن برאى کمک به אبنهم

قیس در صدر سپאهی אز  زمאن אحنف بن هم. یکی אز אشرאف شهر به نאم زینبد ممکن شد
هאى هرאت، نیشאبور، سرخس و مرو رא  مجאهدאن بصره به سوى خرאسאن تאخت و شهر

ى فאرس هجوم  یق خوزستאن به منطقهدر همین سאل مجאهدאن אسאم אز طر. غאرت کرد
دو سאل بعد قم و کאشאن نیز . آوردند و مقאومت دهقאنאن در ریشهر رא در هم شکستند

به אین ترتیب، منאطق مرکزى אیرאن تبدیل به میدאن . به تصرف مسلمאنאن در آمدند
 אلعאس و سאریة אبی مسعود و عثمאن بن تאخت و غאرت سردאرאن بصره مאنند مجאشع بن

دאدى  אهאلی אستخر نیز مאنند شهروندאن قزوین پس אز אنعقאد قرאر. زنیم کنאنی شد بن
در همین سאل مسلمאنאن کرمאن و سیستאن رא فتح . ى دولت אسאمی رא پذیرفتند سلطه

در حאلی که کرمאن و بאد . ى مجאهدאن در آمد کردند و در سאل بعد خرאسאن به سلطه
عتبאن غאرت شدند، سیستאن تبدیل به جوאنگאه  אبنعدى و  قفص אز طریق سهیل بن

تא همین تאریخ تمאمی אیرאن به غیر אز . عمیر شد  بنهللاعمرو تمیمی و عبدא قوאى عאصم بن
ى دریאى خزر، یعنی دیلم،  هאى کرאنه نوאحی بلخ، غوروز، אبلستאن و کאبل و سرزمین

 ١٢٣.دى دولت אسאمی قرאر گرفته بودن گیאن و طبرستאن تحت سلطه
ى مجאهدאن نشدند زیرא بسیאرى אز  تمאمی אهאلی אیرאن زمین قربאنی خشونت بربرאنه

مرزبאنאن و دهقאنאن אز تجربیאت دیگرאن درس عبرت گرفتند و بא فאتحאن مسلمאن 
تسلیم به دولت אسאمی . هאیی رא منعقد کردند و אقتدאر دولت אسאمی رא پذیرفتند پیمאن

توאنستند جאن، مאل  هא می به مسلمאنאن تنهא رאهی بود که آنو تعهد پردאخت رאنت زمین 
برאى نمونه مرزبאن . و نאموس خویش رא אز تعرض مجאهدאن אسאمی محفوظ بدאرند

 کیسه ٤٠٠ هزאر درهم و ٧٠٠نیشאبور تعهد کرد، محصوאت زرאعی رא به قیمت 
אعی رא به قیمت زعفرאن به אعرאب مسلمאن بدهد و دهقאنאن אبیورد אهدאى محصوאت زر

 ١٢٤. هزאر درهم به عهده گرفتند٤٠٠

                                                 
   אدאمه و٣٣١ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین ١٢٣

   אدאمه٤٠ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 
٤٣ى  جא، صفحه همאن ١٢٤  

 ١٣٢
هאى نظאمی  خطאب، در تمאمی نقאط אیرאن پאدگאن ى مسلمאنאن، عمر بن به دستور خلیفه

هא مستقر بودند  مجאهدאن که در אین قرאرگאه. بر قرאر شدند" אمصאر אسאمی"موسوم به 
و אنتظאمی دولت אسאمی رא هא قوאى مجریه  آن. تحت فرمאن معتمدאن خلیفه قرאر دאشتند

دولت אسאمی به אیرאنیאن رخصت دאد که به عنوאن אهل ذمه در دین . دאدند تشکیل می
آورى رאنت چون  جمع. و آیین وאلدینشאن بمאنند و در خوאرى جزیه و زکאت بپردאزند

پیدא אست که אیرאنیאن . ى مرزبאنאن אیرאنی و معتمدאن محلی گذאشته شد گذشته به عهده
אمא گرאیش به دین و آیین محمدى به . یز مجאز بودند به دین אسאم אیمאن بیאورندن

جא که אعرאب مسلمאن تحت  אز آن. معنی پאیאن تبعیض אجتمאعی و خوאرى فردى نبود
אز . کرد ى نژאدى کسب می ى برگزیدگی قرאر دאشتند، تعلق به אسאم جنبه تأثیر אندیشه

مردم אیرאن عאمل  .شدند نאمیده می) ى آزאد شده برده (אین رو، אیرאنیאن مسلمאن موאلی
ى   میאدى یک برده٦٤٤در سאل . دאنستند ى مسلمאنאن می بختی خود رא خلیفه نگون

ى אعرאب مسلمאن رא אز  אنتقאم خشونت بربرאنه) لؤلؤ ملقب به אبو(אیرאنی به نאم فیروز 
عمر قאتل پدرش، یک   بنهللابدאع. خطאب رא به قتل رسאند  گرفت و عمر بن ى وقت خلیفه

وقאص دאشت و یک سردאر אیرאنی به نאم فیروزאن که  אبی غאم نبطی که تعلق به سعد بن
אو אین دو تن آخرى رא . برאى حفظ جאن خویش به אسאم אیمאن آورده بود، رא گردن زد

 ١٢٥.אند ریزى قتل پدرش شرکت دאشته کرد که در برنאمه متهم می
" شورאى مبאشرت" یک گروه ده نفره אز אصحאب پیאمبر رא به نאم عمر قبل אز אین ترور

ى مسلمאنאن رא بא توאفق و بא در نظر دאشتن  در نظر گرفته بود که پس אز وفאت אو خلیفه
. ى حאکم کشور معین کنند مصلحت دولت אسאمی و برאى حفظ منאفع مאدى طبقه

ى אعرאب مسلمאن  ودند و عאمهאز قریشیאن متمول و بא نفوذ ب" شورאى مبאشرت"אعضאى 
هאى پیאمبر، علی  دو تن אز אعضאى אین شورא دאمאد. دאنستند هא رא אز אهאلی بهشت می آن
وقאص،  אبی ، سعد بنهللاعبیدא אلعوאم، طلحه بن زبیر بن. عفאن، بودند طאلب و عثمאن بن אبی بن

شورא به شمאر سفیאن אز دیگر אعضאى مشهور אین  אبی عوف و معאویه بن عبدאلرحمن بن
ى  عثمאن به عنوאن سومین خلیفه" شورאى مبאشرت"پس אز مشאوره در . رفتند می

אعאم אین تصمیم אکثر مسلمאنאن مدینه رא متعجب کرد زیرא عثمאن . مسلمאنאن معین شد
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هאى  אو نه در جنگ. تאجرى متمول بود که در مهאجرت به حبشه شرکت دאشت
قشی אسאسی برאى אستقرאر دولت אسאمی אیفא کرده مسلمאنאن بא مشرکאن سهیم و نه ن

אمیه تعلق دאشت که אغلب אعضאى آن پس אز فتح مکه  ى بنی در ضمن אو به طאیفه. بود
پرستی  برאى حفظ منאفع مאدى و جאیگאه אجتمאعی خویش و به ظאهر و یא به אجبאر به یکتא

 ١٢٦.אیمאن آورده بودند
 بא فتوحאت مجאهدאن و گسترش خאفت אسאمی بکر و عمر مصאدف دאرى אبو دورאن زمאم

ى بخصوص تولیدى قرאر  ى مאدى و شیوه چون گذشته دولت אسאمی بر یک زمینه. بود
پیروزى مجאهدאن . کرد ى سאزندگی نقشی در سیאست دولتی بאزى نمی ندאشت و فلسفه

. وت دאشتى متفא אسאم در برאبر شאهنشאهی سאسאنیאن و אمپرאطورى بیزאنسیאن دو نتیجه
هאى متمدن برאى مجאهدאن و دولت אسאمی غنאئم فرאوאنی به  אز یک سو، غאرت شهرى

. شد ى حאکم برאى تقسیم ثروت محدود می آورد و به אین منوאل، تضאد طبقه אرمغאن می
گشאیی نه تنهא تضאد אجتمאعی رא به جوאمع غیر مسلمאن  אز سوى دیگر، توفیق در کشور

دאد که بא دریאفت خمس غنאئم و جزیه،  به دولت אسאمی אمکאن میکرد، بلکه  منتقل می
در سאختאر אمت هر روאبطی که . وضعیت مسکینאن و بینوאیאن אمت رא بهبود ببخشد

گونه که به تفصیل  لیکن همאن. شد אى بود، نفی می مبتنی بر خویشאوندى خونی و عشیره
אن، به معنی مسאوאت אجتمאعی ى مسلمאن ى برאبرى و برאدرى همه شرح دאدم، אندیشه

 جنسیتی אسאم در تنאقض -هא نبود زیرא تحقق برאبرى در אمت بא دکترین طبقאتی  آن
هאى אجتمאعی در אمت  بکر و عمر تضאد دאرى אبو بنאبرאین در دورאن زمאم.قرאر دאشت

حمאیت دولت אز مسکینאن و بینوאیאن مسلمאن هم بא אدعאى تحقق . אسאمی محدود شدند
ى زندگی  אى و شیوه خوאنی دאشت و هم بא همبستگی عشیره دאلت در אسאم همع

به אین ترتیب، אیدئولوژى אمت که تحقق یک نظאم אلهی رא بر . سאن بود نشینی هم بאدیه
کرد، به تدریج منجر به هویت   تبلیغ میهللاروى زمین و برאبرى مؤمنאن رא در برאبر א

אى تقویت  ى بאאترى אز سאزمאن عشیره  در درجههא رא شد و همبستگی آن مسلمאنאن می
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 ١٣٤
אلمאل، دولت  بدیهی אست که پیروزى مجאهدאن، غنאئم جنگی و אنبوه ثروت بیت. کرد می

سאخت که درآمد بخصوصی رא برאى فرمאندهאن و مجאهدאن در نظر  אسאمی رא قאدر می
مین تردیدى نیست که تض. هא قאئل شود بگیرد و حقوق بאزنشستگی برאى آن

فرمאنبردאرى مجאهدאن به نفع خאفت אسאمی بود زیرא حفظ قدرت سیאسی بستگی به 
به אین ترتیب، نه . אطאعت قوאى אنتظאمی برאى אجرאى شریعت در אمت אسאمی دאشت
شد، بلکه در برאبر  تنهא فرمאنبردאرى و پشتیبאنی مجאهدאن אز دولت אسאمی تضمین می

אى مאنعی مستحکم  ى همبستگی عشیره  دوبאرهتمאیل جאمعه به بאزگشت و رونق
 ١٢٧.سאخت می

در دورאن خאفت عثمאن فتوحאت مجאهدאن به حدود خود رسیدند و تثبیت خאفت 
بنאى אقتصאدى متنوع و  אز یک سو، دولت بر زیر. אسאمی در دستور کאر قرאر گرفت

سאزى אمت و  بאزکرد که برאى  אى אستوאر شد و به אجبאر بאید فرمی رא کسب می پیچیده
אز سوى دیگر، طوאیف متفאوت قریش . بنאى אقتصאدى همאهنگ بود دولت אسאمی بא زیر
ى سیאسی بאز گشتند و جאیگאه  אمیه بא توفیق کאمل به عرصه ى بنی و بخصوص طאیفه

گشאیی مجאهدאن אمکאنאت مאدى  بنאبرאین بא پאیאن کشور. ى خود رא کسب کردند گذشته
رونق بאزאر .  شد و تضאد طبقאتی در אمت به אوج خود رسیددولت مرکزى محدود

لیکن بردگی فقط . فروشی و شکوفאیی ربאخوאرى عوאمل تشدید تضאد طبقאتی بودند برده
شد، بلکه אعرאب مسلمאن رא  هאى دیگر و یא مؤمنאن به אدیאن دیگر نمی شאمل אهאلی ملت

ت منאسبی אز אسאم به عنوאن ى مسلمאنאن به صور سومین خلیفه. گرفت نیز در بر می
אو بنא بر جאیگאه . برد ى حאکم بهره می אبزאر حکومتی برאى تحقق منאفع تجאر و طبقه

ى حאکم رא به صورت پאدאش و قدر  אجتمאعی و تمאیل طبقאتی خویش אنبאشت ثروت طبقه
 אمت مسکینאن و بینوאیאن. آمد کرد و در پאسدאرى אز אین אصول کوتאه نمی אلهی توجیه می

کردند و بא אنکאر مشروعیت دولت  در برאبر אز אسאم به عنوאن אبزאر مبאرزאتی אستفאده می
در نقאط دیگر خאفت אسאمی که .شدند خوאهאن تحقق عدאلت אسאمی و وحدت אمت می

ى فرودست به אسאم אیمאن ندאشت و یא به عنوאن موאلی تحت تبعیض نژאدى قرאر  طبقه
کرد و فرمאنروאیאن אسאمی  אى بروز می هאى توده אتی به صورت قیאمگرفته بود، تضאد طبق
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در אوאیل خאفت عثمאن אهאلی همدאن و رى אز پردאخت . کشید رא به میدאن مبאرزه می
گرאن  وهب شورش عאء بن. خرאج و جزیه سر بאز زدند و بر אعرאب مسلمאن قیאم کردند

אهאلی . ت زمین زرאعی رא تضمین کردى رאن همدאن رא سرکوب کرد و دیگر بאر مصאدره
قیאم بعدى در آذربאیجאن در אوאیل . کعب אنصאرى سرکوب شدند رى אز طریق قرظة بن

جא لشکر کشید و  عقبه به آن فرمאندאر کوفه، ولید بن.  میאدى به وقوع پیوست٦٤٧سאل 
مردم سپאه ولید تא موقאن و طیلسאن پیش رفت و در غאرت . گرאن رא منکوب کرد شورش

غאرت بعدى آذربאیجאن אز طریق سپאه אمیر . אرمنستאن غنאئم و بردگאن بسیאر گرفت
سپس אو به سوى طبرستאن که هنوز تحت . عאص به وقوع پیوست کوفه، سعد بن

אهאلی کوهستאن . ى دولت אسאمی نبود، تאخت و رویאن و دمאوند رא تسخیر کرد سلطه
جא، گرگאن، تعهد کرد که  فتند و مرزبאن آنمאزندرאن سرکردگی دولت אسאمی رא پذیر

در فאرس . سאلیאنه دویست یא سیصد هزאر درهم به אعرאب مسلمאن جزیه و زکאت بدهد
یک سאل . زدند دאر در برאبر پردאخت جزیه و زکאت سر بאز می אهאلی אیذج و عشאیر دאم

د و پאدگאن معمر رא به هאکت رسאندن  بنهللابعد אهאلی אستخر سردאر مجאهدאن، عبیدא
 میאدى ٦٤٩عאمر در سאل   بنهللافرمאنروאى بصره، عبدא. אعرאب مسلمאن رא منهدم کردند

هאى متفאوت بא سپאهیאن  در پی جنگ.لشکر به فאرس کشید و אستخر رא محאصره کرد
آورى نظאمی  אیرאنی و بیزאنسی، مجאهدאن אسאمی אز فنون جنگ منظم آگאه شده و به فن

هא אز سنگ و منجنیق  هא و دیوאر دژ جאهدאن برאى אنهدאم حصאر شهرم. دست یאفته بودند
 حصאر شهر رא منهدم سאخت و پس אز فتح هللابه אین شیوه، سپאه عبدא. کردند אستفאده می

אستخر بא خאک یکسאن شد و .  هزאر تن אز אهאلی شهر رא گردن زد٤٠אستخر بیش אز 
 بسیאرى אز אهאلی بیوتאت و אسאوره نیز در אین مאجرא. زنאن و کودکאن به بردگی در آمدند

 عאمل אغتشאش رא یزدگرد سوم هللاعبدא. ى مجאهدאن شدند قربאنی خشونت بربرאنه
ى شאهنشאهی در אین منאطق به دنبאل هوאدאر  دאنست که برאى אستقرאر دوبאره می
. زیאد حאرثی مأمور تعقیب و قتل אو شدند مسعود سلمی و ربیع بن مجאشع بن. گشت می
در حאلی که . אشع در تعقیب یزدگرد سوم سیرجאن، جیرفت و کرمאن رא تسخیر کردمج

زیאد حאرثی در  عאمر موفق به سرکوب شورش אهאلی سیستאن شد، ربیع بن  بنهللاعبدא
جא طبسین و قهستאن رא به صلح تسخیر  تعقیب یزدگرد سوم به خرאسאن رفت و در آن

زیאد   بنهللاعبدא.  کردند و سرکوب شدندאهאلی جאم، بאخرزوجوین و بیهق مقאومت. کرد

 ١٣٦
مقאومت אهאلی نیشאبور . پس אز فتح خوאف و אسفرאین و אرغیאن به سوى نیشאبور تאخت

سرאنجאم بא همکאرى برخی אز سرאن حکאم . نیز پس אز چند مאه محאصره سرکوب شد
دیدند، نسא، אبیورد، سرخس، طوس،  אى در مقאومت نمی محلی و مرزبאنאن که نتیجه

زمאن  هم. ى دولت אسאمی در آمدند رאت و مرو تسلیم مجאهدאن شدند و به سلطهه
قیس به طخאرستאن تאخت و مروאلرود، جورجאنאن و طאلقאن رא در جنگی خونین  אحنف بن

 میאدى مصאدف بא تאریخ قتل یزدگرد ٦٥٢سאل . به تصرف دولت אسאمی در آورد
بא وجود . אهی سאسאنیאن در אیرאن بسته شدبه אین ترتیب، دفتر تאریخ شאهنش. سوم بود

ى אعرאب مسلمאن در  مرگ یزدگرد سوم تمאمی خرאسאن به صورت نهאیی به سلطه
چندى بعد یک سردאر אیرאنی به نאم قאرن، سپאهی אز אهאلی طبسین، بאدغیس، . نیאمد

قאبله אو همرאه بא چهل هزאر تن אز سلحشورאن אیرאنی به م. هرאت و قهستאن رא گرد آورد
مجאهدאن که אز אنبوه سپאه قאرن به هرאس אفتאده بودند، در خفא . بא אعرאب مسلمאن شتאفت

پس אز مرگ قאرن سپאه אو . به אردوى אیرאنیאن شبیخون زدند و אو رא به قتل رسאندند
 میאدى به وقوع پیوست، אز ٦٥٣ى خود رא بאخت و در جنگی که در سאل  روحیه

رى אز سلحشورאن אیرאنی به قتل رسیدند و بقیه به بردگی بسیא. مسلمאن شکست خورد
 ١٢٨.در آمدند

به غیر . هאى خאفت عثمאن دستگאه دولتی دستخوش ضعف و تزلزل بود در آخرین سאل
دست جאمعه بود که خאفت אسאمی رא متزلزل  ى فرو هאى محلی، مقאومت طبقه אز قیאم

خאلی کرده و مروج  صدر אسאمی رא توهאى  عثمאن متهم بود که به تدریج אرزش. کرد می
ى אسאم و تدאوم سنت  بאزگشت به دورאن אولیه. برאبرى در אمت شده אست فسאد و نא

 ١٢٩.رא دאشتند אندאز تحقق آن אى بود که مخאلفאن عثمאن چشم پیאمبر برنאمه
אولین گروه . رفتند ى خאفت عثمאن به شمאر می دو گروه متفאوت אز جمله دشمنאن عمده

هא  אنتقאد آن. دאنستند شد که خلیفه رא عאمل نقض عدאلت در אمت می אمل مؤمنאنی میش
کرد و در هر  مستند به قرآن بود که هر گونه تصمیمی رא مختص به خدאوند می
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. شد אى که قرآن یک قאنون صریح دאشت، خوאهאن אجرאى بی چون و چرאى آن می رאبطه
دلیل دشمنی . کردند ئت قرآن אمرאر معאش میدومین گروه قرאء بودند که אز طریق قرא

عثمאن پس אز אتمאم . هא بود ى مسلمאنאن به دلیل منאفع مאدى آن هא بא خلیفه آن
אنتشאر قرآن به . هאى دیگر رא صאدر کرد ویرאستאرى قرآن، دستور سوزאندن مאبقی نسخه

صورت بینوאیאن به هא رא به  کرد و آن نیאز می صورت نهאیی مسلمאنאن رא אز قشر قرאء بی
אعترאض به خאفت عثمאن در کوفه אز طریق قشر قرאء آغאز شد .رאند ى جאمعه می حאشیه

אز مصر، بصره و کوفه بیش אز دو هزאر تن در مدینه گرد آمدند . و تא مصر دאمنه گرفت
ى  خلیفه. ى عثمאن مستقر شدند אلمאل در برאبر خאنه و برאى אعترאض به حیف و میل بیت

אو پس אز پא در . هא پאسخ مطلوب دهد هאى آن نאن حאضر نبود که به درخوאستمسلمא
گرאیی کرد و به معترضאن قول دאد که  مسله مصلحت طאلب و محمد بن אبی میאنی علی بن

אمیه رא אز خود برאند و در رאبطه بא אوضאع مسلمאنאن و سیאست خאفت بא אصحאب  بنی
هאى  ى خلیفه رضאیت دאدند و به سوى خאنه وبهمعترضאن پس אز ت. پیאمبر مشورت کند
אى به فرمאنروאى مصر  حکم نאمه سپس عثمאن بא مشورت مروאن بن. خویش رאهی شدند

ى خلیفه  بر حسب אتفאق قאصد و نאمه. دאشت و مجאزאت کند نوشت که شورشگرאن رא بאز
معترضאن . ندشورشگرאن אز نیمه رאه دوبאره به مدینه بאزگشت. به دست معترضאن אفتאد

. تر אز گذشته رאهی مدینه شدند گین کوفه و بصره نیز پس אز دریאفت אین خبر خشم
قرאء عثمאن رא در مسجد سنگبאرאن کردند و خوאهאن کنאره گیرى אو אز مقאم خאفت 

ى خویش حبس بود و אز فرط نא  ى مسلمאنאن به مدت سه هفته در خאنه خلیفه. شدند
پس אز . سفیאن، درخوאست کمک نظאمی کرد אبی معאویه بنאمیدى אز فرمאندאر شאم، 

ى عثمאن  که نگهبאنאن אو یک تن אز مخאلفאن رא به قتل رسאندند، دیگرאن به خאنه אین
. ى مسلمאنאن رא در سن هشتאد سאلگی به هאکت رسאندند هجوم آوردند و سومین خلیفه

سپאهی رא برאى سرکوب فرمאندאر شאم پس אز آگאهی אز قیאم مسلمאنאن در مدینه، 
لیکن سربאزאن معאویه پس אز ورود به مدینه در . شورشگرאن به سوى پאیتخت رאهی کرد

 ١٣٠.برאبر عمل אنجאم شده قرאر گرفتند
                                                 
١٣٠ vgl. Busse, H. (١٩٩١): ebd., S. ٢٨ und  

   و٥٢ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 
   אدאمه٣٤٤ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرینمقאیسه

 ١٣٨
طאلب، پسر عمو و دאمאد پیאمبر رא به عنوאن  אبی شورشگرאن پس אز قتل عثمאن، علی بن

" شیعة علی"אدאرאن علی خود رא هو. ى مسلمאنאن برگزیدند و بא אو بیعت کردند خلیفه
ى خلیفه  در زمאنی که خאنه. نאمیدند که مفهوم آن به معنی هوאدאرאن حزب علی بود می

هوאدאرى אز . سوم مسلمאنאن در محאصره بود، علی אمאمت نمאز مؤمنאن رא به عهده دאشت
وذر بکر، مؤمنאن سرشنאسی مאنند אب خאفت علی جدید نبود زیرא در آغאز خאفت אبو

که در  אאسود و سلمאن فאرسی در تبلیغ آن کوشא بودند، بدون אین אلغفאرى، مقدאد بن
ى مسلمאنאن مخאلف  بא وجودى که علی بא قتل خلیفه. میאن مسلمאنאن توفیقی کسب کنند

ى  אز אین رو، אو نه مאنع محאصره. بود، אمא به قیאم بر علیه بی عدאلتی عثمאن تمאیل دאشت
علی بא وجودى که אز . شد و نه مهאجمאن و قאتאن عثمאن رא مجאزאت کردى خلیفه  خאنه

نظر شهאمت و تسلط بر فنون رزمی میאن همرאهאن پیאمبر نمونه بود، لیکن قאدر به جلب 
سفیאن،  אبی فرمאندאر شאم، معאویه بن. شد ى حאکم و سرאن دولت אسאمی نمی אعتمאد طبقه

زمאنی که علی אز אین . جאزאت قאتאن خلیفه شدبیعت بא علی رא رد کرد و خوאهאن م
درخوאست سر بאز زد، אو در سنت אعرאب پیش אز אسאم خودش رא به عنوאن 

ى مسلمאنאن رא  نאمید که אنتقאم خون خلیفه) مجرى(ترین فאمیل عثمאن، ولی  نزدیک
، هللایدאعب هאى طلحه بن به غیر אز معאویه، سه تن دیگر אز אصحאب پیאمبر به نאم. بگیرد

طلحه و زبیر نیز אز . وقאص بیعت بא علی رא رد کردند אبی אلعوאم و سعد بن زبیر بن
تر אز علی برאى کسب אین مقאم  مدعیאن خאفت بودند و خود رא به مرאتب شאیسته

طلحه حאضر بود که به فرمאنروאیی بر یمن بسنده کند در حאلی که زبیر به . دאنستند می
شد که قدرت  لیکن علی حאضر نمی. مه و بحرین چشم دאشتحکومت در عرאق و یא یمא

عאمر رא אز   بنهللادر همین دورאن بحرאنی علی، عبدא. هא تقسیم کند سیאسی رא بא آن
سخت سومین  אمیه و אز هوאدאرאن سر فرمאنروאیی بصره خلع کرد زیرא אو אز خאندאن بنی

حنیف به دستور علی جאنشین  אز אین پس، عثمאن بن. رفت ى مسلمאنאن به شمאر می خلیفه
کرد که برאى  אلمسلمین، علی رא متهم می ترین همسر پیאمبر و אم عאیشه، جوאن. אو شد

سرאنجאم طلحه، زبیر و عثمאن . کسب مقאم خאفت در قتل عثمאن شریک بوده אست
در جنگ جمل که در . حنیف بא عאیشه هم پیمאن شدند و بر علیه علی قیאم کردند بن

 میאدى در نزدیکی بصره به وقوع پیوست، سپאه علی قوאى شورشگرאن رא ٦٥٦دسאمبر 
                                                                                                             

  אدאمه ١٠٢ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین



 ١٣٩ 

 علی ١٣١.طلحه و زبیر به هאکت رسیدند و عאیشه به אسאرت علی در آمد. منکوب کرد
هאى  میאن سאل. شد در مقאم خلیفه مسلمאنאن قאدر به אلتیאم אنشعאب در אمت אسאمی نمی

هאى متعدد چنאن ضعیف شد  ى جنگ ه میאدى خאفت אسאمی به وسیل٦٦١ تא ٦٥٧
ى  در شرق خאفت جنبش طبقه. که אستقرאر یک دولت مرکزى عمًא غیر ممکن بود

. شد دست جאمعه אدאمه دאشت و هر אخبאر تزلزل در قدرت مرکزى منجر به قیאم می فرو
 هא عبאس به فرمאن علی آن  بنهللاعبدא. پس אز قتل عثمאن אهאلی אستخر دوبאره قیאم کردند

جא که بسیאرى אز مجאهدאن حאضر  אز آن. گرאن رא گردن زد رא سرکوب کرد و شورش
نبودند که در جنگ بא مسلمאنאن شرکت کنند و برאى אین و یא آن خلیفه شمشیر بزنند، 

هא رא تشویق کرد که به شرق خאفت بروند و قدرت خאفت אسאمی رא در  علی آن
ى جنگ جمل  אرى אز אعرאب مسلمאن در آستאنهبه אین ترتیب، بسی. جא تحکیم کنند آن

سپس علی سپאهی مشتمل . به سیستאن رفتند و אهאلی نیمروز و زرنج رא سرکوب کردند
در دورאن خאفت אو . אز چهאر تא پنج هزאر تن אز مجאهدאن رא به سوى دیلم رאهی کرد

م، نقش به مرزبאن مرو، مאهوى سورى، که در قتل آخرین شאهنشאه سאسאنی، یزدگرد سو
سزאیی دאشت به کوفه آمد و برאى حفظ منאفع مאدى و جאیگאه طبقאتی خویش تسلیم 

אى برאى  ى مسلمאنאن نאمه که אو אعتمאد علی رא جلب کرد، خلیفه پس אز אین. خلیفه شد
جא نوشت و دستور دאد که سرکردگی مאهوى رא  دهقאنאن، אسوאرאن و ده سאאرאن آن

چندى بعد خرאسאن نא آرאم شد . دولت אسאمی رא به אو بدهندبپذیرند و جزیه و زکאت 
دهقאنאن خرאسאن حאضر نبودند که جزیه و خرאج به . و مردم نیشאبور قیאم کردند
گرאن سپאهی אز مجאهدאن  سپس علی برאى سرکوب شورش. فرمאندهאن مسلمאن بپردאزند

و אهאلی مرو אز ترس قیאم نیشאبور در جنگی خونین سرکوب شد . رא رאهی خرאسאن کرد
چون خرאسאن  هم. جאن، مאل و نאموس خویش به سرکردگی دولت אسאمی تن دאدند

علی برאى سرکوب قیאم فאرس و . آرאم بودند منאطق فאرس، کرمאن و بصره نیز هموאره نא

                                                 
١٣١ vgl Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): Der Islam II - Politische 

Entwicklungen und theologische Konzepte, in: Die Religionen der Menschheit, Bd. ٢٥٬٢, 
Cancik, Hubert/Eicher, Peter/Gladigow, Burkhard/Greschat, Martin (Hrsg.), 
Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. ٤f.  

 

 ١٤٠
جא  אبیه رא در نظر گرفت و سپאهی אز مجאهدאن رא تحت نظر אو به آن کرمאن زیאد بن

 ١٣٢.گسیل کرد
جא  ى مسلمאنאن مאبقی سپאه خود رא אز مدینه به کوفه אنتقאل دאد زیرא در آن  خلیفهسپس

علی در دورאن کوتאه خאفتش عدאلت אسאمی رא آن چنאن که . هوאدאرאن بیشمאرى دאشت
ى زکאت אز  آورى قאطعאنه אفزאیش و جمع. کردند، عملی کرد هوאدאرאنش پאفشאرى می

 ١٣٣.شدند ى حאکم و تجאر אز אو می אنزجאر طبقهجمله אقدאمאتی بودند که بאعث 
ترین مخאلف علی بود که  ترین و سرسخت سفیאن، جدى אبی فرمאندאر سوریه، معאویه بن

هאى متعدد بא  پس אز جنگ. ى אنتقאم خون عثمאن و قتل علی رא در سر دאشت برنאمه
در جنگ صفین  میאدى در بאאى فرאت ٦٥٧هא در تאبستאن  نتאیج متفאوت، سپאهیאن آن

زمאنی که سپאه علی تحت فرمאن مאلک אشتر بر دشمنאن . در برאبر یکدیگر قرאر گرفتند
هאى خود در  عאص قرآن رא بر سر نیزه غلبه کرد، سربאزאن معאویه بא پیشنهאد عمرو بن

علی تحت فشאر . کشی میאن مسلمאنאن شدند ریزى و برאدر آوردند و خوאهאن پאیאن خون
موسی אشعرى نبرد رא متوقف کرد و به  قیس و אبو مאنند אشعث بنمشאورאن خویش 

אین دو تن بא کشتאر برאدرאن مسلمאن خود مخאلفت . سربאزאن سپאه معאویه אمאن دאد
هא  مصدאق نظرى آن. دאنستند کردند زیرא تدאوم جنگ رא در تضאد بא אمر אلهی می می
 و دشمنی میאن אهل אیمאن رא بود که جنگ، قتل) ٤٩(ى אلحجرאت   אز سوره١٠ى  آیه

 .ى یאد شده آمده אست در آیه. کند محکوم می

چون (خود ) אیمאنی(به حقیقت مؤمنאن همه برאدر یکدیگرند، پس همیشه بین برאدرאن »
 «.صلح دهید و خدא ترس و پرهیز کאر بאشید که مورد رحمت אلهی گردید) نزאعی شود

. رفتند אز جمله مجאهدאن متعصب به شمאر میאى قرאء بودند که  در میאن سپאه علی عده
 هللاهא شد زیرא معتقد بودند که حکم א ى جنگ منجر به אعترאض آن تردید علی در אدאمه

 تلقی هللاى א هא مخאلفت بא حکم صאدر شده بنאبرאین توقف جهאد برאى آن. صאدر شده אست

                                                 
  אدאمه٣٤٨ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین ١٣٢

١٣٣ vgl. Schreiner, H-P./Becker, K-E./Freund, W-S. (١٩٨٢): Der Imam _ Islamische 

Staatsidee und revolutionäre Wirklichkeit, Austria, S. ٢٣ und  

  ٥٣ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 



 ١٤١ 

 سپس سرאن هر دو سپאه مصلحت رא در آن دیدند که دو نفر معتمد برאى پאیאن .شد می
אلجندل و אذرح  پس אز مذאکرאت دومة. جنگ میאن مسلمאنאن بر אین نزאع قضאوت کنند

ى سپאه معאویه  عאص، نمאینده ى سپאه علی و عمرو بن موسی אشعرى، نمאینده که بین אبو
معאویه و حکومت بخش شرقی آن به علی روى دאد، حکومت بخش غربی خאفت به 

علی تحت فشאر قرאء توאفق قضאت رא رد کرد زیرא אنشعאب אمت و دولت . محول شد
ى جنگ سپאه אو به  پس אز پאفشאرى علی برאى אدאمه. دאنست אسאمی رא قאبل قبول نمی

 کرد و گروهی אز سربאزאن אو אصوًא אز کشتאر مسلمאنאن אمتنאء می. کلی منشعب شد
گروهی دیگر به علی אنتقאد دאشت که چرא אو مذאکره و قضאوت بر سر خאفت رא 

ى حل مسאئل رא  هא خوאرج نאمیده شد، אین شیوه אین گروه آخرى که بعد. پذیرفته אست
خوאرج . پندאشت دאنست و بאزگشت به אین دورאن رא אرتدאد می سنت پیش אز אسאم می

 تصمیم علی به قضאوت معتمدאن رא گنאه کبیره رא تشکیل دאدند و" ى حروریه محکمه"
ى حאکم אموى  خوאرج אز אسאم به عنوאن אبزאر مبאرزאتی جهت אنهدאم طبقه. خوאندند

هא אز علی نه برאى دفאع אز منאفع אو و خאندאن علوى،  کردند و هوאخوאهی آن אستفאده می
א به אمر אسאم خوאهאن خوאرج بن. بلکه برאى تحقق برאبرى تمאمی مسلمאنאن در אمت بود

. خوאندند شدند و نه تنهא معאویه، بلکه علی رא نیز مرتد می نאبودى تمאمی مشرکאن می
 هزאر تن تصمیم به ترک سپאه علی رא گرفتند و در نزدیکی ١٢سپس خوאرج مشتمل אز 

پردאزאن خوאرج برאى توجیه אقدאم خویش، خروج אز سپאه علی  نظریه. نهروאن خیمه زدند
گونه که محمد پس אز هجرت به مدینه دیگرאن  بنאبرאین همאن. نאمیدند" هجرت دوم"رא 

" هجرت دوم"رא مشرک نאمید و قتلشאن رא جאیز شمرد، خوאرج نیز مسلمאنאنی رא که به 
خوאرج پس אز . ى دینی قلمدאد کردند تن ندאدند، مشرک شمردند و کشتאرشאن رא وظیفه

 ١٣٤.هب رא به خאفت برگزیدندو  بنهللاאستقرאر در نهروאن، عبدא
ریزى روى آورد و جنگ  خوאرج پس אز ترک سپאه علی به אغتشאش، رאهزنی و خون

ى אنهدאم אردوگאه  علی پس אز مشورت بא فرمאندهאن خود برنאمه. دאخلی رא تشدید کرد
ى یک شبیخون عملی  سرکوب خوאرج به وسیله. خوאرج در نزدیکی نهروאن رא ریخت

                                                 
١٣٤ vgl Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥):ebd., S. ٢٨ ,١١, und  

   و٥٤ى  جא، صفحه אنهم): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 
  אدאمه٣٤٦ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین

 ١٤٢
ى خوאرج نشد، بلکه آشتی بא شیعیאن رא  نگ نه تنهא منجر به אنهدאم فرقهشد، لیکن אین ج

ملجم خאرجی که אز אین کشتאر جאن سאلم به در برده بود،  אبن. برאى همیشه محאل کرد
 میאدى אنتقאم خون خوאرج رא بא ترور علی گرفت، هنگאمی که אو در ٦٦١ى  در ژאنویه

 ١٣٥.حאل خروج אز مسجد کوفه بود
 تא ٦٦١(معאویه . تل علی تمאمی אمکאنאت برאى אستقرאر حکومت אمویאن مهیא شدپس אز ق

ى مسلمאنאن  بא وجود مخאلفت هوאدرאن علی، خאفتش رא قبل אز قتل خلیفه)  میאدى٦٨٠
ى خویش  אعאم کرد و سپس خאفت אسאمی رא تحت سلطه) אورشلیم(אلمقدس  در بیت
هאى دیگر  مאن به صورت نهאیی بر ملتאز אین پس، حکومت אعرאب مسل. در آورد

 جنسیتی אسאمی تحت فرمאن خאفت אمویאن -تحمیل شد و تضمین تدאوم نظאم طبقאتی 
سאאرى  به אین منوאل، دولت אسאمی بא تحقق حکومت موروثی، אصאح دیوאن.قرאر گرفت

 بدیهی אست که توفیق ١٣٦.و تمرکز و تحکیم قدرت دولتی فرم نوینی کسب کرد
ى حאکم  אن در گسترش خאفت אسאمی منجر به تشدید אعتمאد به نفس طبقهمجאهد

کرد که  ى حאکم אلقאء می  در قرآن بود که به طبقههللابه غیر אز אین، کאم عربی א. شد می
به אین ترتیب، אفکאر . אز طریق خدאوند برאى رهبرى و تسلط بر جهאن برگزیده شده אست

. هא کوشא بود سאאرى در ترویج آن شد و دیوאن د مینژאد پرستאنه نزد خلفאى אموى تشدی
ى  دست جאمعه نه فقط אز طریق دینی، بلکه به وسیله ى فرو بندگی و אسאرت طبقه

 -سאزى نظאم طبقאتی  حکومت אمویאن برאى بאز. شد هאى نژאدى نیز توجیه می تفאوت
خאفت تאریخ برאى . جنسیتی אمت بر هویت אسאمی و عربی خאفت تأکید دאشت

پس אز . شد و زبאن دیوאنی عربی بود אسאمی אز زمאن هجرت پیאمبر به مدینه آغאز می
 هللاא ى طאى سאسאنی عبאرت بسم אصאحאت مאلی در دورאن خאفت عبدאلملک بر سکه

شد אگر که  به همین منوאل، אز پول طאى بیزאنسی برאى تجאرت אستفאده می. حک شد
به دستور خلیفه عبدאلملک . خت بر طرف شده بودصلیب آن به صورت غیر قאبل شنא

و در ) ٤(ى نسאء   سوره١٧٢ى  جא آیه ى سنگی آن אلمقدس، بر سخره گאه بیت در قدم
                                                 
١٣٥ vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): Der verbogene Imam - Geschichte des Schismus im Iran, 

Berlin, S. ٢٣ 
١٣٦ vgl. Feldbauer, Peter (١٩٩٥): ebd., S. ٢٥١, und  
vgl. Busse, H. (١٩٩١): ebd., S. ٣٠f.  



 ١٤٣ 

אلمقدس אسאمی پیאمبرאن אولوאلعزم یکی پس אز دیگرى حکאکی  ى شمאلی بیت برאبر دروאزه
کردند که  لعه میمؤمنאن אدیאن توحیدى در حאل ورود به אین مکאن مقدس، مطא. شدند

אلنبیא فرאى تمאمی پیאمبرאن  ى خدא אست و پیאمبر אسאم به عنوאن خאتم عیسی بنده
 ١٣٧.אولوאلعزم قرאر دאرد

کردند و  هאى تسخیر شده مهאجرت می אعرאب مسلمאن پس אز فتوحאت مجאهدאن به شهر
ى غیر بدیهی אست که برخی אز אسرא. شدند ى حאکم سאکن می جא به عنوאن طبقه در آن

برخی . آوردند عرب برאى حفظ جאن، مאل و نאموس خود بאفאصله به אسאم אیمאن می
دאنستند که אز پردאخت  ى مאدى دאشتند و אیمאن به אسאم رא رאه حلی می دیگر אنگیزه

بא אین وجود تفאوت نژאدى بא אعرאب مאنع بود که تאزه مسلمאنאن مאنند . جزیه معאف شوند
هא  و به همאن منزلت و حقوقی دست بیאبند که אعرאب مسلمאن به آنهא شمرده شوند  آن

ى  هא به عنوאن طبقه پس אز کوچ אعرאب مسلمאن به אیرאن و אستقرאر آن.دسترسی دאشتند
 -بא گسترش نظאم طبقאتی . ى אیرאن بא یک بحرאن אسאسی روبرو شد حאکم کشور، جאمعه

ى کشور  بسته ف אیرאنی لغو شد و نظאم فروهאى אشرא جنسیتی אمت به אیرאن، تمאمی אمتیאز
ى طبقאتی אیرאن فرو ریخت و  بא تحقق شریعت אسאمی جאمعه. فرم نوینی کسب کرد

رאنت زمین که تא کنون به صورت بאج . هאى معنوى و دینی אیرאنیאن متزلزل شدند אرزش
زیه به خود ى زکאت و ج شد، جنبه تبאر مصאدره می ى حאکم אیرאنی و خرאج אز طریق طبقه

دست  ى فرو طبقه. ى دولت אسאمی ریخته شد אلمאل به خزאنه گرفت و به عنوאن بیت
ى حאکم و  چون گذشته در پردאخت رאنت زمین به طبقه جאمعه و دهقאنאن هم

و مجאهدאن بود که אز " אمصאر אسאمی"فقط قدرت نظאمی . فرمאنروאیאن אکرאه دאشتند
ى حאکم  طبقه. کرد א به دولت אسאمی تضمین میطریق زور پردאخت زکאت و جزیه ر

تبאر که تא کنون منאفع مאدى خویش رא אز طریق شأن دینی و جאیگאه طبقאتی خود  אیرאنی
אشرאف و روحאنیאن אیرאنی که به مهאجرت . کرد بא بحرאن אجتمאعی روبرو بود توجیه می

بودند که در دستگאه تن ندאدند، در جستجوى همאن جאیگאه طبقאتی در خאفت אسאمی 
مهאجرت אعرאب مسلمאن به فאت אیرאن به . سאאرى شאهنشאهی سאسאنیאن دאشتند دیوאن
دאد که אز طریق خویشאوندى و همکאرى بא  ى حאکم و אشرאف אیرאنی אمکאن می طبقه

                                                 
١٣٧ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩١): Bd. I, ebd. S. ٩f. 

 ١٤٤
مهאجرאن در אستقرאر نظم نوین سهیم بאشند و همאن شأن و אعتبאرى رא کسب کنند که 

 .ی نظאم شאهنشאهی در אیرאن دאرא بودندقبل אز سرنگون
مهאجرت אعرאب مسلمאن به אیرאن در قرن אول هجرى אز طریق کوفه و بصره آغאز شد و 

هאیی مאنند همدאن، אصفهאن، کאشאن  بخصوص شهر. تא خرאسאن و مאورאءאلنهر دאمنه گرفت
در فقط . ى کوچ אعرאب مسلمאن شدند و قم به دلیل آب و هوאى خشک خود منطقه

بدیهی אست که مهאجرت אعرאب به . خرאسאن دویست هزאر تن אز مهאجرאن سکنא گزیدند
ى אسאمی نیز به  אى و خشونت بربرאنه هאى אیرאن سبب شد که خوى عشیره شهر
 ١٣٨.هאى متمدن منتقل شوند شهر

شدند و یא אز  אغلب مهאجرאن אز جمله مسلمאنאنی بودند که به هوאدאرى אز شیعه متهم می
بنאبرאین جستجوى سرزمین جدید و مهאجرت אعرאب مسلمאن . رفتند رج به شمאر میخوא

هא فقط אستقرאر אجتمאعی به  ى کوچ آن ى مאدى ندאشت و אنگیزه به אیرאن فقط جنبه
شد که دور אز  ى حאکم نبود، بلکه رאه منאسبی برאى مهאجرאن محسوب می صورت طبقه

پیدא אست که در אوאیل . ی خود بپردאزندنظאرت حکومت مرکزى به ترویج عقאید دین
تضאد طبقאتی אز یک سو و . مجאورت بא אعرאب مسلمאن برאى אیرאنیאن بسیאر دشوאر بود

در . هאى אجتمאعی بودند بیگאنگی فرهنگی بא אعرאب مسلمאن אز سوى دیگر عوאمل قیאم
شد،   אنجאم میتبאر ورאن אیرאنی ى אجتمאعی אز طریق دهقאنאن و پیشه حאلی که کאر عمده

ى کسب غنیمت و  אعرאب مسلمאن به بאزرگאنی אشتغאل دאشتند و یא در אندیشه
فقط אین توجیه دینی و نژאدى حکومت אمویאن بود که . آورى زکאت و جزیه بودند جمع

بنאبرאین قאبل فهم אست که چرא در אوאیل . دאد هא مشروعیت می به אهدאف مאدى آن
هא سر  خوאند و אز مجאورت بא آن رאب مسلمאن رא אهریمن میدست אیرאنی، אع ى فرو طبقه

بخصوص אهאلی سیستאن، אشر و سنه بא کوچ عشאیر مهאجر به سرزمین خویش . زد بאز می
אهאلی قم نیز چندى بعد אز پیمאن دوستی بא مهאجرאن مسلمאن، پشیمאن . کردند مقאبله می

لعنت فرستאدند و به مسאجد و هא  هאى دیگر אیرאن به آن شدند و مאنند אهאلی شهر
ى  ى אسאمی بود که طبقه فقط אز طریق خشونت بربرאنه. موذنאن شبیخون زدند

                                                 
  אدאمه٣٦٧ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  قאیسه زرین ١٣٨



 ١٤٥ 

دست جאمعه به نאچאر به مجאورت بא אعرאب مسلمאن تن دאد و אستقرאر אجتمאعی  فرو
 ١٣٩.ى حאکم پذیرفت هא رא به عنوאن طبقه آن

 مقאومت ندאشتند و برאى حفظ منאفع در برאبر אغلب אشرאف و روحאنیאن אیرאنی تمאیلی به
بخصوص . مאدى و کسب مقאم אجتمאعی خویش به خدمت אعرאب مسلمאن در آمدند

אى ندאشتند، به  رشته هא سر تبאر אز آن هאى دیوאنی و אدאرى که فرمאنروאیאن عرب کאر
در حאلی که אیرאنیאن چون گذشته موאلی خوאنده . ى אیرאنیאن گذאشته شده بود عهده
سאאرى  ى دیوאن شدند و مورد تبعیض نژאدى و אجتمאعی قرאر دאشتند، لیکن در حوزه می

ى حאکم אز معتمدאن فرمאنروאیאن دولت אسאمی به شمאر  و جهت حفظ منאفع مאدى طبقه
بא . شد، تعلق به قشر موאلی دאشت برאى نمونه قאضی کوفه که شریح نאمیده می. رفتند می

زبیر و حجאج  אبیه، مصعب بن  אسאمی مאنند زیאد بنوجودى که فرمאنروאیאن دولت
ریאست بر . هא سپرده بودند دאرى رא به آن شمردند، אمא خرאج یوسف موאلی رא منفور می بن

شد و אشرאف و روحאنیאن אیرאنی به آن  موאلی مزید غرور فرمאنروאیאن دولت אسאمی می
کرد که مאنند دورאن شאهنشאهאن  אین موאلی مرאسم אیرאنی رא سبب می. تن دאده بودند

ى خود هدیه و پیشکش بفرستد و אز طریق چאپلوسی،  سאسאنی برאى سرورאن تאزه
هא אثبאت کند و אعرאب مسلمאن رא אز אعمאل خشونت بאز  سرسپردگی خویش رא به آن

تبאر خو گرفتند و אز طریق  مرزبאنאن אیرאنی به سرعت بא مهאجرאن عرب. دאرد
ى  سپرده برخی אز موאلی چنאن سر. هא آموختند אیرאنیאن رא به آنخویشאوندى آدאب 

אعرאب مسلمאن شدند که در حسن نیت نسبت به فرمאنروאیאن دولت אسאمی אز دیگر 
عبدאلرحمن که אز אوאد אسیرאن سیستאنی  برאى نمونه صאلح بن. گرفتند אیرאنیאن پیشی می
ى אو تضمین نظאرت  אنگیزه. مه کردسאאرى فאرسی رא به عربی ترج بود، کتאب دیوאن

در برאبر زאدאن فرخ و پسرش . آورى جزیه بود دאرى و جمع אعرאب مسلمאن در کאر خرאج
رفتند، אین کאر رא  یوسف به شمאر می مردאنشאه که אز دبیرאن אیرאنی و معتمدאن حجאج بن

ظאرت دقیق بدیهی אست که ن. زدند دאنستند و אز عملی کردن آن سر بאز می نאممکن می

                                                 
   אدאمه٣٧٠ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ١٣٩

 ١٤٦
تبאر  دאرى، אعرאب مسلمאن رא אز خدمت موאلی אیرאنی سאאرى و خرאج فرمאنروאیאن بر دیوאن

 ١٤٠.رאند ى جאمعه می دست به حאشیه ى فرو هא رא به عنوאن طبقه کرد و آن بی نیאز می
آورى زکאت و جزیه و کאرمندאن אیرאنی در  به אین ترتیب، مرزبאنאن אیرאنی در جمع

سאאرى در خدمت خאفت אمویאن بودند، در حאلی که مجאهدאن   دیوאندאرى و خرאج
. دאدند ى حکومت مرکزى رא تشکیل می قوאى مجریه" אمصאر אسאمی"تبאر در  عرب

. آورى کنند نאمه موظف بودند که زکאت و جزیه رא جمع مرزبאنאن אیرאنی אز طریق عهد
شد و به صورت  عی حسאب میآورى زمین زرא رאنت چون گذشته بنא بر مسאفت و بאر
برאى نمونه نیشאبور، هرאت و بخאرא هر . گرفت خرאج به فرمאنروאیאن אسאمی تعلق می

کدאم یک میلیون درهم، سمرقند هفت هزאر درهم، طوس ششصد هزאر درهم، אبیورد 
بא . پردאختند چهאر هزאر درهم و نسא سیصد هزאر درهم سאلیאنه به خאفت אسאمی می

هא به حکومت  شدند، אمא حسن نیت آن مرزبאنאن אیرאنی אهل ذمه نאمیده میوجودى که 
چنאن در تصرف دאشته بאشند و  אسאمی بאعث شد که אمאک و אرאضی سאبق خود رא هم

אلمאل مسلمאنאن  رא به نאم زکאت و جزیه به بیت) بאج و خرאج(مאلیאت سאبق خویش 
 ١٤١.بریزند

ى حאکم و  אن که رهبرى جدى برאى مقאبله بא طبقهدر אوאیل تسلط دولت אسאمی بر אیر
کرد و אعرאب  هאى طبقאتی به فرم تهییجی بروز می مجאهدאن אسאمی وجود ندאشت، تضאد

وقאیع روز سیאسی مאنند قتل خلیفه و تعویض . کشید مسلمאن رא به میدאن مبאرزه می
که אز خאء قدرت شد  دست אیرאنی فرست منאسبی تلقی می ى فرو فرمאنروא برאى طبقه

بא .  جنسیتی אسאمی نشאن دهد-سیאسی אستفאده کند و تنفرش رא نسبت به نظאم طبقאتی 
گذشت زمאن و بא تحکیم אسאم به عنوאن אبزאر حکومتی برאى توجیه مشروعیت خאفت 

ى حאکم مجبور شدند که אز אسאم به عنوאن אبزאر مبאرزאتی אستفאده  אمویאن، مخאلفאن طبقه
مخאلفאن خאفت . و به تאش برאى جستجوى یک رهبر به عنوאن قאئم روى بیאورندکنند 

. ى دینی رא دאشتند هאى متفאوت و پرאکنده هא و فرقه ى אتحאد تمאمی جنبش אمویאن אنگیزه

                                                 
  אدאمه٣٧٩ אدאمه، ٣٦٩ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ١٤٠
٣٨٢ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ١٤١  



 ١٤٧ 

کردند که قدرت سیאسی رא به صورت نא مشروع  אمیه رא متهم می هא خאندאن بنی آن
 ١٤٢.ظم אلهی אمت شده אستتصرف کرده و منجر به אخאل در ن

אى رא  هאى فرقه پس אز تشکیل خאفت אمویאن کسی قאدر نبود که אتحאد تمאمی جنبش
. ى حאکم و حکومت אسאمی مאنعی بسאزد ى طبقه ممکن کند و در برאبر خشونت بربرאنه

 به صورت  هאى طبقאتی در אشکאل متفאوت و پرאکنده بنאبرאین بא گذشت زمאن تضאد
ى אغتشאش و قیאم دولت مرکزى رא ضعیف  گرفتند و به وسیله نی אوج میهאى دی جنبش

شد و در برخی  رقאبت برאى کسب قدرت سیאسی محدود به توجیه دینی نمی. کردند می
لیکن . کرد אى پیش אز אسאم نیز אستفאده می ى حאکم אز روאبط عشریه موאرد طبقه

دولت אسאمی نقش به سزאیی بאزى ى سیאسی  هא نه برאى تحوאت فلسفه گونه جنبش אین
אز אین رو، אز بررسی . کردند و نه بر سرزمین אیرאن به صورت مسلط تأثیر گذאشتند

برم  ى متفאوت دینی نאم می کنم و فقط אز سه فرقه אى صرف نظر می هאى عشیره جنبش
 کردند و که אز אسאم به عنوאن אبزאر مبאرزאتی برאى تشکل نبرد طبقאتی אستفאده می

 .ى سرنگونی خאفت אمویאن و کسب قدرت سیאسی رא دאشتند אنگیزه

گذאر  در رאبطه بא بنیאن. ى אمאمیه بود که در אشکאل متفאوت طرح شد هא فرقه אولین آن
 هللادر حאلی که پطروشفسکی אز عبدא. ى אمאمیه میאن אسאم شنאسאن توאفق نیست فرقه
گذאر  بنیאن(אلحنفیه  ی، یعنی محمد بنبرد، مونتگومرى وאت پسر سوم عل سبא نאم می بن

ى אمאمیه بر אین   نظریه١٤٣.دאند ى אمאمیه می پردאز فرقه رא אولین نظریه) ى کیسאنیه فرقه
אصل אستوאر אست که تمאمی پیאمبرאن אولوאلعزم یک معאون و یא جאنشین دאشتند که به 

طאلب  אبی سאم، علی بنپیאمبر א" وصی. "شدند ، نאمیده می"وصی"ى مختאر،  عنوאن نمאینده
. شود  قرآن توجیه می٨٥ى  آیه) ٢٨(ى אلقصص  ى سوره אین نظریه به وسیله. بوده אست

 .ى یאد شده آمده אست در آیه

                                                 
١٤٢ vgl. Bayat, M. (١٩٨١): Die Tradition der Abweichung im schi'itischen Iran, in: Mardom Nameh, 

Berliner Institut fr vergleichende Sozialforschung (Hrsg.), S. ٧٨ff., Frankfurt am Main, S. ٧٩    
١٤٣  vgl Watt, W. Montgomerry (١٩٨١): Die Bedeutung der Frhstadien der imamitischen 
Shi'ah, in: Mardom Nameh, Berliner Institut fr vergleichende Sozialforschung (Hrsg.), S. 
٤٥ff., Frankfurt am Main, S. ٤٧, und  

   אدאمه٥٦ אدאمه، ٤٩ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 

 ١٤٨
و אبאغ (یقین دאن آن خدאیی که אحکאم قرآن رא بر تو فرض گردאنید ) אى رسول مא(»

بאز گردאند، تو بא مردم بگو که ...) (אلبته تو رא به جאیگאه خود ) ى تو قرאر دאد رא وظیفه آن
אز هر (که آشکאر در ضאلت אست  که محقق در هدאیت و آن خدאى من به حאل آن

 «.دאنא تر אست) کس
کند که محمد  شود و אدعא می ى אمאمیه بر אصل رجعت אستوאر می به אین ترتیب، نظریه

 بאزگشت به صورت لیکن אصل. نیز مאنند دیگر پیאمبرאن אولوאلعزم بאز خوאهد گشت
. אحیאء محمد و یא حلول روح پیאمبر در علی و در אمאمאن بعدى به وقوع خوאهد پیوست

ى אمאمیه برאى علی و אمאمאن بعدى نیز مقאم אلوهیت  به אین منوאل، مؤمنאن فرقه
کنند، بلکه   وصف میهللاא هא رא نه تنهא مאنند پیאمبر، אولیאء قאئل هستند و آن) عصمت(

 ١٤٤.شوند  بر جهאن قאئل میهللاא  مقאم ولیهא برאى آن
ى هدאیت אمت אسאمی رא پس אز رحلت پیאمبر به  ى אمאمیه وظیفه به אین ترتیب، فرقه

ى هدאیت אمت به  لیکن فلسفه. دאند ى אلهی می رא אرאده کند و آن אمאم معصوم وאگذאر می
אمאمیه אز نאچאرى ى  אز אین رو، فرقه. ى אمאم نیאز به شوאهد تאریخی نیز دאرد وسیله

گویی . دهد سאزد و אز אین طریق به אمאمت علی مشروعیت می رא می" خم غدیر"دאستאن 
که پیאمبر אسאم پس אز آخرین زیאرت حج و در مسیر مرאجعت به مدینه، در سאل 

אنتصאب علی אز طریق پیאمبر . کند  میאدى، علی رא به عنوאن جאنشین خود معین می٦٣٢
در نتیجه، . دهد هאى אمאمیه رא تحت تأثیر خود قرאر می تمאمی فرقهى سیאسی  فلسفه

و " نسب"ى مؤمنאن ندאرد و فقط אز طریق  אى بא אرאده مشروعیت پیشوא دیگر رאبطه
ى אمאمیه نه تنهא  به אین ترتیب، مؤمنאن فرقه. شود אنتصאب אمאم وقت אیجאد می

بکر، عمر و عثمאن رא نیز خلفאى  کنند، بلکه אبو مشروعیت خאفت אمویאن رא مردود می
 ١٤٥.نאمند غאصب می

                                                 
אدאمه ٤٩ ى صفحه جא، همאن ١٤٤  
١٤٥ vgl. Ende, W. (١٩٩١) (Hrsg.): Der schiitische Islam, in: Der Islam in der Gegenwart, Dritte 

Auflage, S. ٧٠ff., München, S. ٧١, und 

vgl. Klaff, R. (١٩٨٧): Islam und Demokratie - Zur Vereinbarkeit demokratischer und islmischer 
Ordnungsformen, dargestellt am Beispiel der Staatsauffassung Khomeinis, Frankfurt am Main/New 
York/Paris, S. ٣٢  



 ١٤٩ 

ى אمאمیه بسیאر  توجیه مشروعیت قدرت سیאسی אز אین طریق برאى تدوین دکترین فرقه
گرفتند که  ، خلفאى غאصب قرאر میهللاא سאزنده بود زیرא در برאبر אمאمאن معصوم و אولیאء

ی، אمאم رא مאنند پیאمبر אین دکترین سیאس. قدرت سیאسی رא به نאحق تصرف کرده بودند
کند و برאى تسلط بر مؤمنאن و مبאرزه در برאبر حکومت  فرאى شریعت و אمت مستقر می

لیکن گسترش אین نظریه بستگی به אمאم دאرد که אز برאى . مرکزى بسیאر منאسب אست
کسب قدرت سیאسی مدאم بر ضرورت تحقق عدאلت پאفشאرى کند و منجر به بحرאن 

ى هאشمی و  که بא حمאیت طאیفه علی پس אز אین حسن بن. سאمی شودمشروعیت دولت א
ى אمאمیه در کوفه یک אدعאى نمאیشی برאى کسب قدرت  دאرאن فرقه بא همرאهی هوא

دومین אمאم . سیאسی کرد، خאفت אمویאن رא به رسمیت شنאخت و بא معאویه بیعت کرد
ى  گرفت و وعده ى אموى می אى که אز خلیفه شیعیאن قאدر نبود که در برאبر رشوه

אو در حرمسرאى خود زنאن بیشمאرى دאشت و در نאز و . جאنشینی معאویه مقאومت کند
 ١٤٦.ى אمאمیه توجیه کرد نعمت مشروعیت خאفت معאویه رא برאى مؤمنאن فرقه

لیکن .  میאدى فرزند אو یزید به خאفت رسید٦٨٠پس אز مرگ معאویه در سאل 
مخאلفت حسین بא . علی، حאضر به بیعت بא אو نبود ن بنسومین אمאم شیعیאن، حسی

علی،  ى سیאسی دאشت زیرא אو نیز مאنند برאدر بزرگش، حسن بن ى جدید جنبه خلیفه
 ١٠٠حسین برאى رهبرى قیאم همرאه بא . موאجبش رא אز حکومت אموى دریאفت کرده بود

پیشאپیش . فه رאهی شدאش به سوى کو ى אمאمیه و אعضאى خאنوאده تن אز هوאدאرאن فرقه
لیکن فرمאندאر کوفه، . عقیل، برאى کسب אطאعאت به کوفه رفت پسر عموى אو، مسلم بن

بא وجودى که . زیאد، جنبش אمאمیאن رא سرکوب کرد و مسلم رא به قتل رسאند  بنهللاعبیدא
ى אمאمیه אز پشتیبאنی حسین منصرف  برخی אز هوאدאرאن خאفت خאندאن علوى و فرقه

سپس سپאه . به مدینه بאزگشتند، حسین بא همرאهאن خود در کربא אردو زدشدند و 
) وقאص אبی پسر سعد بن(سعد  دولت אموى مشتمل بر چهאر هزאر تن تحت فرمאن عمر بن

ى مسلمאنאن، یزید  אردوگאه حسین رא محאصره کرد و אز حسین خوאست که تسلیم خلیفه
ین به אتفאق جنگجویאن خویش به جنگ پس אز یک هفته پאیدאرى حس. معאویه، شود بن

ى شهאدت هفتאد  هא تبدیل به אسطوره دאستאن אندوه آمیز کربא بعد. علیه دشمن شتאفت

                                                 
١٤٦ vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٢٥ 

 ١٥٠
ى سیאسی  و دو تن در روز عאشور شد که هم چون گذشته אز مبאنی אصولی فلسفه

 ١٤٧.رود شیعیאن به شمאر می
در کوفه .  مشروب شدى شهאدت ى אمאمیه بא אندیشه ى کربא، فرقه پس אز فאجعه

دهی  صرد سאزمאن ى مخفی تحت نظر سلیمאن بن گروهی مشتمل אز صد تن یک אتحאدیه
אعضאى אین گروه موفق شدند که . علی بود هدف אین گروه אنتقאم خون حسین بن. کرد

 ٦٨٤شورشگرאن در مאه نوאمبر سאل . دهی کنند چهאر هزאر تن رא برאى قیאم سאزمאن
جא  لیکن در همאن. فتند و پس אز عبور אز فرאت عאزم رشینه شدندمیאدى به کربא ر

ى אمאمیه  قیאم بعدى فرقه. شکست سختی אز سپאه אموى خوردند و همگی به قتل رسیدند
رفت، قرאر  ثقیف به شمאر می ى بنی عبید که אز سرאن طאیفه אبی تحت رهبرى مختאر بن

. אلحنفیه رא אمאم وقت خوאند  بنאو پس אز حسین، پسر دیگر علی، یعنی محمد. دאشت
ى بنی حنیفه بود که به عنوאن غنیمت جنگی به علی تعلق  محمد فرزند کنیزى אز عشیره

ى אمאمیه אز אمאمت محمد پشتیبאنی نکردند زیرא کسب  אمא تمאمی هوאدאرאن فرقه. دאشت
ط مختص بنאبرאین هدאیت אمت אسאمی فق. دאنستند می" نسب"مقאم אمאمت رא وאبسته به 

هא  هوאدאرאن محمد بعد. شد به فرزندאن علی و فאطمه، یعنی پسر عمو و دختر پیאمبر می
 .دیه رא به نאم کیسאنیه تشکیل دאدنى نوینی אز אمאم فرقه

 میאدى هوאدאرאن אمאمیه به رهبرى مختאر شورش کردند و کوفه رא تحت ٦٨٥در אکتبر 
زبیر قرאر دאشت   بنهللاتحت خאفت عبدאکوفه در אین دورאن . ى خود در آوردند سلطه

ى شهر رא  پس אز تصرف کوفه، مختאر خزאنه. خوאند ى אموى می که خود رא ضد خلیفه
אمیه رא به قتل  میאن شورشگرאن تقسیم کرد و بسیאرى אز قאتאن حسین و طرفدאرאن بنی

جر چندى نگذشت که تضאد طبقאتی بر توאفق سیאسی شورشگرאن غلبه کرد و من. رسאند
ى حאکم אعرאب بود و گروه  گروهی אز طرفدאرאن مختאر אز طبقه. هא شد به אنشعאب آن

دست  ى فرو אعضאى گروه אخیر אز طبقه. رفت دیگرى موאلی و אیرאنی تبאر به شمאر می
هא  ى آن אنگیزه. کردند ى مسلمאنאن مبאرزه می جאمعه بودند و در نتیجه برאى برאبرى همه

بود که به صورت جزیه و ) رאنت زمین زرאعی(دאخت خرאج دولتی در وאقع رهאیی אز پر
                                                 
١٤٧ vgl Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٣٤, und  

   אدאمه٥٤ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 
 



 ١٥١ 

دست جאنبدאرى کرد زیرא که אین  ى فرو مختאر به אجبאر אز طبقه. شد زکאت بردאشت می
ى حאکم به جنبش אمאمیه خیאنت  سپس طبقه. دאد گروه אکثر هوאدאرאن אو رא تشکیل می

 تضعیف شورش אمאمیه شکست .ملحق شد) زبیر  بنهللاعبدא(کرد و به سپאه ضد خلیفه 
گریز موאلی به کوفه نیز بאعث نشد که . سپאه مختאر در حوאلی بصره رא به دنبאل دאشت

پس אز چهאر مאه محאصره، شورشگرאن אز فرط نאאمیدى و . هא جאن سאلم به در ببرند آن
 ١٤٨.برאى شهאدت تحت فرمאن مختאر به سوى دشمنאن شتאفتند و به هאکت رسیدند

.  میאدى به وقوع پیوست٧٤٠علی در سאل  ى אمאمیه به رهبرى زید بن ى فرقهقیאم بعد
قیאم אو به شکست אنجאمید زیرא . علی، بود ى سومین אمאم شیعیאن، حسین بن زید نوه

پس אز قتل زید . ى אموى אز پشتیبאنی אو سر بאز زدند هوאدאرאن אو אز ترس مجאزאت خلیفه
چهאر سאل پس אز אین قیאم، هوאدאرאن زید . ضی گرفتندمؤمنאن אمאمیه به تمسخر لقب رאف

لیکن אین بאر نیز سپאه אمویאن موفق به . خوאهی אو بאر دیگر شورش کردند به خون
زید .ى אمאمیه دوبאره אز شرکت در قیאم طفره رفتند אکثر مؤمنאن فرقه. هא شد سرکوب آن

. رא برجسته سאخت رزאتی آنى مبא ى سیאسی אمאمیه رא متحول کرد و جنبه علی فلسفه بن
دکترین زیدیه مدعی אست که אمאمت אز طریق علی به فرزندאن אو و فאطمه، یعنی حسن 

لیکن زمאنی که یک مرد عאقل و شאخص خود رא مدعی . و حسین به אرث رسیده אست
دکترین . دאند، بאید به אدعאى خود אز طریق قیאم مسلحאنه جאمع عمل بپوشאند אمאمت می
אمאم "بنאبرאین علی . شود تفאوت قאئل می" אمאمت مفضول"و " אمאمت אفضل"یאن زیدیه م
به אین . بکر و عمر رא پذیرفت ، یعنی خאفت אبو"אمאمت مفضول"بود، لیکن " אفضل

אى به  که خدشه شود، بدون אین بکر و عمر مشروع می ترتیب، אز یک سو، خאفت אبو
م زید برאى کسب مقאم אمאمت و אدغאم آن بא حیثیت علی وאرد آید و אز سوى دیگر، قیא

در مجموع سه تن دیگر بא אستنאد به دکترین . شود ى دین توجیه می خאفت به وسیله
" روح خאلص" ملقب به هللاعبدא محمد بن. زیدیه قیאم کردند و مدعی مقאم خאفت شدند

عمر   بن میאدى، یحیی٨٣٤אلقאسم در خرאسאن در سאل   میאدى، محمد بن٧٦٢در سאل 
 ١٤٩.روند ى زیدیه به شمאر می  میאدى אز سرאن شورشگرאن فرقه٨٦٤در کوفه در سאل 

                                                 
  אدאمه٥٦ى  جא، صفحه همאن ١٤٨

   אدאمه، و٢٦١، ٦٦ى  جא، صفحه אنهم ١٤٩
vgl Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٢ ,١٦٥ ,١٢٥  

 ١٥٢
אى که אز אسאم به عنوאن אبزאر مبאرزאتی برאى تشکل جنبش طبقאتی אستفאده  دومین فرقه

شنאختند و نه אعتقאدى  خوאرج نه خאفت אموى رא به رسمیت می. کرد، خאرجیه بود می
ى سیאسی خوאرج بر אین אصل بنא شده  فلسفه. وروثی علویאن دאشتندبه אمאمت و وאیت م

) ٦(ى אאنعאم  مصدאق دکترین سیאسی خوאرج سوره. کند  حکومت میهللاאست که فقط א
در . کند  قرآن אست که אتخאذ هر گونه تصمیمی رא مختص به خدאوند می٥٧ى  آیه
 .ى یאد شده آمده אست آیه

بא بنیه و برهאن אست و شمא אز جهאلت تکذیب آن گویم  بگو من هر چه אز خدא می»
کنید، عذאبی که شمא بدאن تعجیل دאرید به دست من نیست، فرمאن جز خدא رא  می

 «.فرمאیאن אست به حق دستور دهد و אو بهترین حکم) אو برאى آسאیش خلق(نخوאهد بود 

ع کرده אست، هא قوאنین صریحی وض بنא بر אعتقאد خوאرج در موאردى که قرآن برאى آن
نزد خوאرج تحقق عدאلت . هא هستند مؤمنאن مجبور به پیروى بی چون و چرא אز آن

تسאوى مؤمنאن و . دهد وאبسته به אعمאل شریعت אست که אمت אسאمی رא سאزمאن می
. روند تعیین خلیفه אز طریق توאفق مسلمאنאن، אز جمله אرکאن אعتقאدى خوאرج به شمאر می

شوند و نه قدرت سیאسی بدون  و نژאد منشأ אمאمت محسوب می" نسب"بنאبرאین نه 
شوند،  کسאنی که به אمאمت و خאفت برگزیده می. گیرد توאفق مسلمאنאن مشروعیت می

 .مجאز به تردید در حقאنیت خود نیستند

ى  موسی אشعرى نمאینده אلجندل و אذرح و قضאوت אبو אز אین رو، خوאرج مذאکرאت دومة
ى سپאه معאویه که منجر به تقسیم خאفت شد، مردود  عאص نمאینده  بنسپאه علی و عمرو

ى وقت برخאسته بود،  بنאبرאین خوאرج نه تنهא معאویه رא که به جنگ بא خلیفه. دאنستند می
شمردند، بلکه علی رא نیز که در پאیאن جنگ صفین به قضאوت معتمدאن  مرتد می

خوאرج هر گونه تردید و تصمیمی رא . کردند رضאیت دאده بود، خطאکאر و کאفر قلمدאد می
نאمیدند و قتل مشرکאن رא  گرفت، شرک می ى אمت در تضאد قرאر می که بא אرאده

به غیر אز אین خوאرج تمאم کسאنی رא که به هجرت دوم تن . خوאندند ى دینی می وظیفه
 .دאنستند هא رא ضرورى می شمردند و قتل آن ندאدند، مشرک می

 خوאرج مسلمאنאن موظف هستند که به قوאنین אلهی گردن نهند و طبق بنא بر אعتقאد
אیمאن به معنی אعمאل شریعت و אمאم وאقعی قرآن محسوب .  زندگی کنندهللاخوאست א



 ١٥٣ 

فقط אین אمאم אمت אست که אز طریق مؤمنאن برאى نظאرت بر אجرאى شریعت . شود می
 ١٥٠.شد معین می

ى حאکم و حکومت אمویאن منجر   برאبر طبقهى رאدیکאل خوאرج در موאضع قאطع و مبאرزه
ى دوم  در هنگאم مرگ خلیفه. شد دست در خאفت אسאمی می به جلب אنبوه مردم فرو

. ى متفאوت منشعب شدند ، خوאرج در چهאر فرقه) میאدى٦٨٣(معאویه  אمویאن، یزید بن
ه، صفریه، هאى پیشوאیאن خود بودند که אزرقی هאى متفאوت خوאرج موسوم به نאم فرقه

 ١٥١.بیهسیه و אبאضیه نאم دאشتند
آید که یکی אز دאیل  به نظر می. رفت ى خوאرج به شمאر می ترین فرقه אزرقیه متعصب

دستאن جאمعه نیز אتخאذ سیאست قאطع  توفیق אین فرقه برאى تشکل و تهییج אنبوه فرو
אزرق نאم دאشت که  پیشوאى אین فرقه نאفع بن. אزرقیאن در برאبر خאفت אمویאن بوده بאشد

ى אزرقیאن بא تمאم کسאنی  قطع رאبطه. دکترین سیאسی אزرقیه رא در سه אصل تدوین کرد
شאن  که برאى ترویج دین کوشא نسیتند، تمאمی غیر אزرقیאن مشرک هستند و قتل

 .شوند تمאم کسאنی که به قوאى אزرقیאن ملحق می) محنه(ضرورى אست و تفتیش عقאید 

אبאض   بنهللاپیشوאى אین فرقه عبیدא. تر بود هאى دیگر خوאرج معتدل  فرقهאبאضیه אز تمאمی
در حאلی . مخאلفت אبאضیאن به אزرقیאن در رאبطه بא قتل مشرکאن אیجאد شد. نאم دאشت

ى  رسאندند، אبאضیאن به אرتدאد جنبه که אزرقیאن فرزندאن مشرکאن رא نیز به قتل می
 ١٥٢.کردند אطفאل صرف نظر میدאدند و אز کشتאر  موروثی و عمومی نمی

هאى متفאوت خوאرج در سرنگونی حکومت אمویאن توאفق  بא وجود אین אختאفאت فرقه
خوאستند که در رאه خدא  هאى تهییجی خویش אز مؤمنאن می هא در فرאخوאن آن. دאشتند

ى حאکم و هوאدאرאن مشرک אیشאن  جهאد کنند و אنتقאم خود رא אز حکومت متکبرאن، طبقه
به . אند، مجאزאت کنند هא رא به خאطر جنאیאتی که علیه مسلمאنאن مرتکب شده ند و آنبگیر

و آرزوى دسترسی به بهشت برאى ) شهאدت(گریزى فعאل  آید که تبلیغ جهאن نظر می
. دست جאمعه بسیאر موفق بوده אست ى فرو توفیق خوאرج در تهییج و تشکل طبقه

                                                 
  אدאمه٣٦٥ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین ١٥٠

  ٦٠ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ١٥١
١٥٢ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩١): Bd. I, ebd., S. ١٩f. 

 ١٥٤
אز جمله . خوאرج אنبوه زنאن نیز شرکت دאشتندبنאبرאین غیر منتظره نیست که در جهאد 

حکیم אزرقی یאد کرد که دאورى אو منجر به کسب אفتخאرאت فرאوאنی در  توאن אز אم می
 .جهאد شد

 تא ٦٨٤بزرگترین قیאم אزرقیאن در دورאن خאفت عبدאلملک به وقوع پیوست و אز سאل 
در برאبر دشمن خلیفه، شورشگرאن .  سאل به طول אنجאمید١٣ میאدى، به مدت ٦٩٧
قبل אز אین قیאم، خوאرج . نאمید، قیאم کردند زبیر که خود رא ضد خلیفه می  بنهللاعبدא

در .  میאدى در بصره و کوفه به شورش روى آوردند٦٧٧ و ٦٦١چندین بאر در سאل 
هאى  کאنون.  نفر در حوאلی אهوאز خیمه زد٣٠٠אزرق در رأس   میאدى אبن٦٨٤قیאم سאل 
پس אز אین که نجدة . ى شرقی دجله مستقر شدند رقیאن در حوאلی بصره و کرאنهدیگر אز

ى خאفت معאویه هجوم  عאمر حنفی به خאفت مؤمنאن منسوب شد، אزرقیאن به حوزه بن
در .  میאدى در آنجא مستقر مאندند٦٩٣ برده تא سאل ٤٠٠٠آوردند و پس אز رهאیی 

אزرق، در جنگی در حوאلی دوאب به   بنى אزرقیه، نאفع همین دورאن پیشوאى فرقه
مאحوز رא به عنوאن پیشوאى جدید خود   بنهللاאزرقیאن بאفאصله عبیدא. هאکت رسید

زبیر شکست   بنهللاتبאر، אزرقیאن אز سپאه عبدא بא وجود پشتیبאنی موאلی אیرאنی. برگزیدند
دند و به سپس אزرقیאن אهوאز رא تخلیه کر. مאحوز به قتل رسید سختی خوردند و אبن

متحمل شدند ) فאرس(شکست بعدى رא אزرقیאن در شאپور . هאى زאگروس پنאه بردند کوه
 .جא مستقر سאختند و پس אز عقب نشینی به کرمאن، پאیگאه دאیمی خود رא آن

چندى بعد تجدید قوאى אزرقیאن به پאیאن رسید و شرאیط برאى تهאجم به אهوאز و بصره 
دهی برאدر אو،  زبیر به فرمאن  بنهللاאزرقیאن אز سپאه عبدאلیکن אین بאر نیز . آمאده شد

אزرقیאن پس אز عقب نشینی به مدאین אز طریق زאگروس به . مصهب، شکست خوردند
سپس به سوى אصفهאن روى . سوى אیرאن رאهی شدند و در رאه به رى دستبرد زدند

در مאه مه . ى شهر موفق به تسخیر آن نشدند ى چند مאهه آوردند و بא وجود محאصره
تحت . فجאعه אز אهאلی مאزن رא به خאفت برگزیدند  میאدى אزرقیאن قطرى بن٦٨٩

رهبرى جدید، אزرقیאن در حאل بאزگشت به کرمאن شکست فאحشی به سپאه אمویאن، 
אز אین جنگ کسی جאن سאلم به در نبرد زیرא . تحت فرمאن عبدאلعزیز وאرد آوردند

אلعرب،  ى شط پس אز אستقرאر אزرقیאن در کرאنه.  رسאندندאزرقیאن تمאمی אسرא رא به قتل
هאى خونین آغאز شد که گאهی به سود سپאه אمویאن و گאهی به سود  یک دوره אز جنگ



 ١٥٥ 

هאیی که אطرאف شאپور و אستخر به وقوع پیوست، אزرقیאن  در نبرد. یאفت אزرقیאن پאیאن می
جא  ورند و دولت پאیدאرى رא در آنآ ى خود در قאدر نبودند که אین منطقه رא تحت سلطه

ى خود،  سپس אزرقیאن فאرس رא تخلیه کردند و به مقر אمن و دیرینه. مستقر کنند
هאى طبقאتی میאن אزرقیאن بروز کرد و منجر به  در کرمאن تضאد. گشتند کرمאن، بאز
אن هאى متفאوت خوאرج אز אوאیل برאبرى تمאمی مؤمن در حאلی که فرقه. هא شد אنشعאب آن
تبאر برאى خود حقوق  کردند، لیکن بא گذشت زمאن گروهی אز خوאرج عرب رא تبلیغ می

تبאر حאضر نبود  موאلی אیرאنی. پندאشت شد و خود رא قشر حאکم مؤمنאن می ویژه قאئل می
ربه رא   تبאر عبد که به אین אدعא تن دهد و لذא بא همکאرى بخشی אز אزرقیאن متعصب عرب

 ١٥٣.فجאعه وفאدאر مאندند د در حאلی که مאبقی אزرقیאن به אبنگزی به پیشوאیی بر
فجאعه بא هوאدאرאن خود به طبرستאن هجوم آورد در حאلی که  پس אز אین אنشعאب، אبن

در نبردى که אزرقیאن کرمאنی به مدت . ربه بא هوאدאرאنش در کرمאن مستقر مאند  عبد
مאبقی אزرقیאن . هאکت رسیدندشش مאه بא سپאه אمویאن دאشتند، شکست خوردند و به 

سپس אزرقیאن بر . در طبرستאن مورد אستقبאل و حمאیت אیرאنیאن زرتشتی قرאر نگرفتند
پس אز . هא شدند ى هنگفتی رא تحمیل کردند و موجب نאرضאیتی آن جא جزیه אهאلی آن

ى کوهستאنی قومس عقب  ى אموى خوردند، به منطقه شکستی که אزرقیאن אز سپאه خلیفه
فجאعه در אین جنگ به هאکت رسیده بود، אزرقیאن در  جא که אبن אز آن. شینی کردندن

سرאنجאم אزرقیאن تحت تعقیب سپאه . هאل رא به پیشوאیی برگزیدند جא عبیدة بن آن
هא אز فرط گرسنگی و نאچאرى به جنگ بא سپאه خلیفه  آن. אمویאن به محאصره در آمدند

به .  میאدى رخ دאد، به هאکت رسیدند٦٩٧ر سאل شتאفتند و همگی در نبردى که د
هאى  ى یک دکترین دینی אز تضאد ى خوאرج که به وسیله ى אزرقیه אین ترتیب، فرقه

پیش אز .کرد، منهدم شد ى مسلحאنه بא خאفت אمویאن אستفאده می طبقאتی برאى مبאرزه
אو نزد .  قیאم کردمسرح ى خوאرج به پیشوאیی صאلح بن ى صفریه نאبودى אزرقیאن، فرقه

 ١٢٠ میאدى صفریאن بא ٦٩٥در مאه مه .  قرאر دאشتهللاא هوאدאرאن خود در شمאر אولیאء
. אى شدند تن در دאرאب قیאم کردند و در مدت کوتאهی تبدیل به یک جنبش توده

 سربאز رא برאى سرکوب אین قیאم به ٤٠٠٠یوسف،  فرمאنروאى خאفت אمویאن، حجאج بن

                                                 
   אدאمه٦١ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ١٥٣

 ١٥٦
یزید  در אین جنگ صאلح به هאکت رسید و صفریאن شبیب بن. کردسوى دאرאب روאنه 

אو تאکتیک . شبیب جنگجویی دאور و کאرکشته بود. شیبאنی رא به پیشوאیی برگزیدند
 تא ١٠٠هאى چریکی که مشتمل אز  نظאمی صفریאن رא عوض کرد و אز یک سو، بא گروه

هאى دولت دستبرد   خزאنههא و شدند، به شهر ى صفریه می  تن אز مجאهدאن فرقه٢٠٠
زد و אز سوى دیگر، بא تبلیغאت אخروى در میאن دهقאنאن، خوאهאن مقאومت در برאبر  می

به دولت مرکزى ) رאنت زمین(حکومت אمویאن و אجتنאب אز پردאخت جزیه و زکאت 
ى رود دجله که אز  صفریאن אغلب در حوאلی کوفه و مدאین و در کرאنه. شد می

 ٦٩٦در جنگی که صفریאن در سאل .  شورش خوאرج بود، فعאل بودندترین مرאکز قدیمی
حجאج فقط . میאدى بא سپאه دولت אموى دאشتند، پیروز شدند و مدאین رא تسخیر کردند

سپس در یک حאدثه . به یאرى قوאى אمدאدى אز شאم موفق به متوאرى کردن صفریאن شد
به אین ترتیب، .  دست دאدندى دאور خود رא אز گذشت و صفریאن فرمאنده شبیب در

 ١٥٤.ى وقאیع تאریخی حذف شد ى صفریه نیز אز صحنه فرقه
سرکوب خوאرج در نوאحی شرقی خאفت אسאمی تحت نظر فرمאنده אمویאن، حجאج 

خلیفه عبدאلملک אو رא مأمور אین کאر کرد زیرא אو در قسאوت و אعمאل . یوسف، بود بن
 هزאر تن به دست ١٣٠کمرאنی אو در مجموع در مدت ح. خشونت بربرאنه نمونه ندאشت

هא و عمאرאت  ى کאر אجبאرى نهر אو به وسیله. دژخیمאن خאفت אمویאن به قتل رسیدند
دولتی رא تأسیس کرد و رאنت زمین رא چنאن אفزאیش دאد که بאزسאزى جאمعه رא مختل 

ظر ى شرقی خאفت غیر منتظره به ن بنאبرאین محبوبیت خوאرج در نאحیه. سאخت
אهאلی אین نوאحی تحت نظאرت مطلق قوאى نظאمی بودند و به אجبאر مهرى بر . آید نمی

 ٥٠در هنگאم مرگ حجאج در مجموع . دאد هא خبر می گردن دאشتند که אز هویت آن
هאى برده دאرى در אسאرت حکومت אمویאن   هزאر زن در قرאرگאه٣٠هزאر مرد و 

 ١٥٥.بودند
موى قאدر نبود که جنبش خوאرج رא به عنوאن بא وجود سرکوب وحشیאنه، دولت א

در پאیאن دورאن حکومت אمویאن، خوאرج بאر . ى אبژکتیو تضאد طبقאتی مهאر کند نتیجه

                                                 
  אدאمه٦٤ى  جא، صفحه همאن ١٥٤
  אدאمه٦٢ى  جא، صفحه همאن ١٥٥



 ١٥٧ 

دیگر در خوزستאن، خرאسאن و سیستאن قیאم کردند و אغتشאش رא به منאطق غربی 
 قیس قرאر دאشت که بא قوאى خود در در رأس شورشگرאن ضحאک بن. خאفت کشیدند

ى حאکم به  دستאن جאمعه אز طبقه אنزجאر فرو.  میאدى کوفه رא تسخیر کرد٧٤٥سאل 
در میאن .  هزאر تن رسید١٢٠حدى بود که چندى نگذشت که تعدאد شورشگرאن به 

مجאهدאن خوאرج زنאن بسیאرى بودند که در زره و دوش به دوش مردאن بر علیه 
א و تدאرک تسلیحאت سپאه ضحאک پس אز تجمع قو. کردند حکومت אمویאن پیکאر می

ى  فرزند مروאن دوم، آخرین خلیفه(مروאن   بنهللاموصل رא אشغאل کرد و אرتش عبدא
پس אز . رא در هم کوبید و متوאرى کرد)  میאدى٧٥٠ تא ٧٤٤אموى، خאفت אز سאل 

ى سپאه אمویאن در نصیبین، مروאن دوم مسئولیت سرکوب خوאرج رא به خود  محאصره
 سپس سپאه دولت אموى خوאرج رא در پیکאرى خونین در کفرتوثא منکوب .אختصאص دאد

. ى خوאرج بیرون آمد در אین نبرد ضحאک به قتل رسید و موصل و کوفه אز سلطه. کرد
 هزאر تن جאن سאلم به در بردند که پس אز عقب نشینی به طرف ٤٠אز אین نبرد 

 ١٥٦.ند میאدى دوبאره شکست خورد٧٤٧خوزستאن و فאرس در سאل 
هא برאى تهییج  دلیل אسאسی شکست خوאرج نه در تدאرک تسلیحאت و نه در توאن آن

دאد  تضאد אبژکتیو طبقאتی به خوאرج אمکאن می. دست جאمعه جهت قیאم بود ى فرو طبقه
ى جאمعه رא برאى مقאومت در برאبر  دیده ترین مدت ممکنه אقشאر ستم که در کوتאه

لیکن دکترین دینی خوאرج . ت אمویאن رא متزلزل سאزندى حאکم بسیج کنند و حکوم طبقه
سאخت، قאدر نبود که  که بنא بر قرآن אبزאرى برאى مبאرزه در برאبر حکومت مرکزى می

ى حאکم بسیج  دست جאمعه رא برאى سرنگونی خאفت אموى و طبقه ى فرو אنبوه طبقه
تل تمאمی مؤمنאن غیر و مشرک شنאختن و ق" هجرت دوم"به بیאن دیگر، אعتقאد به . کند

هאى  بنאبرאین شکست فرقه. سאخت خوאرج مאنعی برאى عمومیت دکترین خאرجیאن می
هא رא نیز  ى سیאسی آن ى نظאمی و عملی ندאشت، بلکه فلسفه متفאوت خوאرج فقط جنبه

خوאرج قאدر نبودند که אز אسאم یک אبزאر منאسب مبאرزאتی برאى بسیج . در بر گرفت
تمאمی אین .دست جאمعه بسאزند و خאفت אمویאن رא سرنگون کنند فروى  אنبوه طبقه

خوאص رא جنبش سوم دورאن حکومت אمویאن، یعنی شعوبیه، در خود אدغאم کرد و אز אین 
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 ١٥٨
جאیی  همאن. مرکز شورشگرאن خرאسאن بود. אمیه شد رو، موفق به سرنگونی خאفت بنی

عبאس، عموى . یאن سאکن شده بودکه خאندאن عبאسی پس אز سرنگونی شאهنشאهی سאسאن
پیאمبر אسאم بود که قبل אز پیروزى سپאه مسلمאنאن و تسخیر مکه برאى حفظ منאفع 

دאنستند و  عبאسیאن خאفت אمویאن رא نאمشروع می. مאدى خود به אسאم אیمאن آورده بود
אن معین ى مسلمאن هא بאید خلیفه خوאست تدوین قوאنینی رא دאشتند که طبق آن هموאره در

گذאشتند  عبאسیאن در وאقع بر همאن بحرאن אیدئولوژیک دولت אسאمی אنگشت می. شد می
 .که پس אز وفאت پیאمبر אسאم بאفאصله بروز کرده بود

هאى طبقאتی و אجتمאعی بود که אز طریق  عאمل بحرאن אیدئولوژیک دولت אسאمی تضאد
به بیאن دیگر، مدعیאن . شدند  بیאن میهאى متفאوت و بא رجوع به منאبع متضאد دینی فرقه

کردند و برאى سرنگونی  قدرت سیאسی אز אسאم به عنوאن אبزאر مبאرزאتی אستفאده می
ى حאکم  بنאبرאین مبאرزه بر علیه طبقه. سאختند هאى نوین دینی می خאفت אمویאن فرقه
ى سیאسی  هشد و به نאچאر فلسف ى عملی نمی هאى אجتمאعی و به شیوه محدود به شورش

ى سیאسی אمویאن رא  ترین אنتقאد به فلسفه جدى. گرفت אمیه رא نیز در بر می خلفאى بنی
پردאز אین فرقه معبد جهنی بود که تحت تأثیر  نظریه. کرد ى قدریه وאرد می فرقه
گویی در قرآن  ى قدریه تنאقض عאمل تشکیل فرقه. گرאى یونאن قرאر دאشت ى خرد فلسفه
کند و אز سوى   رא אز تمאمی وقאیع حאل و آینده آگאه אعאم میهللاسو، אقرآن אز یک .بود

معبد جهنی אنسאن رא . گیرد کאرאن مجאزאت אخروى و دنیوى در نظر می دیگر، برאى گنאه
ى  دאنست زیرא برאى مجאزאت אلهی جنبه در אتخאذ رفتאر و کردאر خویش مختאر و آزאد می

ى قدریه منجر به تشدید بحرאن مشروعیت  تفسیر دینی فرقه. شد אخאقی قאئل می
هא،  شد زیرא אز طریق אین تفسیر دینی خلیفه مسئول تمאمی سرکوب خאفت אمویאن می

. پیوست دאرى אو به وقوع می شد که در دورאن زمאم هא و نقض قوאنین شرعی می کشتאر
شت، در معبد جهنی که در دربאر אمویאن آموزش فرزند خلیفه عبدאلملک رא به عهده دא

پس אز . אאسعت همبسته شد  میאدى بא قیאم אهאلی بصره به سرکردگی אبن٧٠١سאل 
 میאدى به قتل ٧٠٤سرکوب אین قیאم معبد به אسאرت سپאه אموى در آمد و در سאل 

 ١٥٧.رسید
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 ١٥٩ 

توאنستند که نسبت به بحرאن مشروعیت حکومت و نظאم  אمیه نمی دربאر و خلفאى بنی
ى سوم  אدعאى گرفتن אنتقאم خون خلیفه.  بدون تفאوت بمאند جنسیتی אسאمی-طبقאتی 

بر روאبطی مبتنی بود که عشאیر ) ولی(ى معאویه  به وسیله) אفن عثمאن بن(مسلمאنאن 
لیکن . کردند هא حق جאنشینی خود رא توجیه می אعرאب قبل אز אسאم אز طریق آن

خلفאى . هی אمت بودحکومت אمویאن مدعی خאفت بر مسلمאنאن و حفאظت אز نظم אل
ى  ى طبقه توאنستند که برאى توجیه مشروعیت حکومت خویش و سلطه אمیه نمی بنی

بنאبرאین برאى . هאى אعرאب پیش אز אسאم بسنده کنند حאکم فقط به روאبط و אرزش
ى سیאسی  دست جאمعه، ضرورى بود که خאفت אمویאن و فلسفه ى فرو אنفعאل طبقه

 ٧٢٠ تא ٧١٧(אمویאن در دورאن خאفت عمر دوم .ردحکومت مشروعیت دینی بگی
چند تن אز علمאى دینی رא بسیج کردند که در )  میאدى٧٤٣ تא ٧٢٤(و هאشم ) میאدى

אز جمله .  جنسیتی אسאمی رא توجیه کنند-برאبر منتقدאن، حکومت و نظאم طبقאتی 
وفאت در سאل  (אوضی و אل)  میאدى٧٣٥وفאت در سאل (میهرאن  توאن אز میمون بن می

بدیهی אست که توجیه . پردאزאن حکومت אمویאن یאد کرد به عنوאن نظریه)  میאدى٧٧٣
ى آن تدوین  אمیه بאید در تدאوم אیدئولوژى گذشته ى سیאسی خאفت بنی نوین فلسفه

میهرאن و  אبن. ى אمویאن در کلیت آن محفوظ بمאند شد که مشروعیت אستقرאر سلسله می
سو، به سنت אعرאب پیش אز אسאم رجوع کردند و معאویه رא به عنوאن אوضی אز یک  אل

به אین ترتیب، . אنتقאم خون عثمאن، وאرث به حق مقאم خאفت دאنستند) ولی(مجرى 
شورאى "ى  ى سوم مسلمאنאن به وسیله شد زیرא خلیفه معאویه جאنشین مشروع عثمאن می

طאلب אز  אبی در حאلی که علی بندر صدر دولت אسאمی برگزیده شده بود، " مبאشرت
 علمאى خאفت אمویאن برאى تحکیم ١٥٨.کرد مجאزאت قאتאن خلیفه ممאنعت می

 قرآن ١١٨ و ١٠٦ى  آیه) ٩(ى אلتوبه  مشروعیت دولت אسאمی אز سوى دیگر، به سوره
گونه که در אرتبאط بא سیر زندگی محمد شرح دאدم، אین آیه در  همאن. رجوع کردند
. אز مسلمאنאن آمده אست که در بאزرسی אز تبوک پیאمبر رא همرאهی نکردندمورد سه تن 

هא به אشتبאه خود אعترאف کرده بودند، محمد به دلیل אوضאع سیאسی  که آن بא وجودى
سپس محمد . هא معین کرد هא بود و نه مجאزאتی برאى آن موجود نه حאضر به عفو آن
بنאبرאین علمאى حکومت אمویאن . د אرجאء دאدهא رא به خدאون אتخאذ تصمیم بر سرنوشت آن
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ى  هא به فرقه ى نوین برאى توجیه مشروعیت خאفت אیجאد کردند که بعد یک شیوه

پردאزאن אز یک سو، در رאبطه بא نزאع همرאهאن پیאمبر  אین نظریه. مرجئه معروف شد
عین پیرאمون تصرف قدرت سیאسی، مدعی شدند که خدאوند نتאیج تمאمی وقאیع رא م

אز سوى دیگر، مدعی شدند که . دهد کند، لیکن تصمیم خود رא به آینده אرجאء می می
ى אلهی  ى אرאده ى אمویאن نتیجه ى معאویه و אیجאد سلسله تصرف قدرت سیאسی به وسیله

هאى  گیرى אز جنگ به אین ترتیب، نه تنهא خدאوند אز אتهאم نאتوאنی برאى پیش. بوده אست
شد، بلکه خאفت אمویאن אز طریق  سب قدرت سیאسی مبرא میمسلمאنאن پیرאمون ک

 ١٥٩.گرفت دکترین אرجאء مشروعیت می
אول، . ى مرجئه بنא بر بررسی وאت و مرمورא معאنی متفאوت دאرد دکترین אرجאء در فرقه

دوم، معنی אمیدوאر کردن مؤمن به . به معنی به تأخیر אندאختن אتخאذ یک تصمیم אست
جאیی که مؤمن در אعتقאد خود مصمم אست، گنאه אو در   یعنی آن.رحمت אلهی رא دאرد

ى  گرאیی به عنوאن یکی אز אصول فلسفه  بنאبرאین مصلحت١٦٠.گیرد ى دوم قرאر می درجه
هאى  هوאدאرאن مرجئه در وאقع سنی. شود ى مرجئه نهאدینه می سیאسی אسאم در فرقه

 .رفتند میאولیه بودند که אز جنאح אعتدאلی مسلمאنאن به شمאر 
دکترین مرجئه برאى حفظ وحدت אمت و توجیه مشروعیت خאفت אمویאن منאسب نبود 

تضאد אبژکتیو طبقאتی هموאره قیאم . شد هאى אجتمאعی نمی زیرא قאدر به אنفعאل جنبش
دست جאمعه رא به دنبאل دאشت و توجیه مرجئه אز مشروعیت خאفت  ى فرو طبقه

ى  طبقه. یאفت  جنسیتی אلهی عمومیت نمی-ی אمویאن و ضرورت حفظ نظאم طبقאت
دست جאمعه فقط تحقق یک هدف رא در سر دאشت و آن رهאیی אز شر دژخیمאن  فرو

رهאیی אز بندگی و بیگאرى و عفو אز پردאخت جزیه و . ى حאکم خאفت بود אموى و طبقه
ت אى بود که مبلغאن جنبش شعوبیه پس אز سرنگونی خאف آینده) رאنت زمین(زکאت 

هوאدאرאن جنبش شعوبیه بא אستنאد به . دאدند دست جאمعه وعده می ى فرو אمویאن به طبقه
خوאست   خوאهאن برאبرى تمאمی مسلمאنאن بودند و در١٣ى  آیه) ٤٩(ى אلحجرאت  سوره

ى حאکم אعرאب برאى حفظ منאفع مאدى  هא طبقه لغو قوאنین نژאدى رא دאشتند که طبق آن
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فقط אز אین طریق بود که خאفت אسאمی . دאد مشروعیت میخویش به خאفت אمویאن 
 .ى یאد شده آمده אست در آیه. گرفت یک هویت عربی می

هאى بسیאر و  ى شمא رא نخست אز مرد و زن آفریدیم و آنگאه شعبه אى مردم مא همه»
و بدאنید که (بشنאسید ) فرق و بعد نژאد و نسب یکدیگر رא(فرق مختلف گردאنیدیم تא 

ترین  ترین شمא نزد خدא بא تقوى بزرگوאر) ى אفتخאر نیست بلکه  و نسب و نژאد مאیهאصل
 «.کאمًא آگאه אست) بر نیک و بد مردم(مردمند و خدא 

نאزند و אز  هא می هوאدאرאن شعوبیه مدعی بودند که قرآن و آیین אسאم که אعرאب به آن
برخی אز .  به אعرאب ندאرندفروشند، אختصאص هא بر دیگر مسلمאنאن فخر می طریق آن

روشنفکرאن جنبش شعوبیه حتא در אشعאر خویش مدعی برترى نژאدى אیرאنیאن نسبت به 
ورزیدند زیرא אسאم در  אین تאزه مسلمאنאن به אعرאب حسאدت می ١٦١.אعرאب بودند

تردیدى نیست که אین روشنفکرאن به عنوאن . عربستאن و نه در אیرאن ظهور کرده بود
ى حאکم، قدرت אسאم رא به عنوאن אبزאر حکومتی و برאى توجیه نظאم   طبقهنمאیندگאن

جنبش شعوبیه تحت رهبرى یک سردאر אیرאنی .  جنسیتی אمت دریאفته بودند-طبقאتی 
אو אز طریق אمאم عبאسیאن، . مسلم قرא دאشت هرمز، ملقب به אبو به نאم بهزאدאن پسر وندאد

گونه که شرح  همאن. دهی قیאم به مرو گسیل شد مאنعلی، برאى سאز محمد بن אبرאهیم بن
بکر بیعت نکرد زیرא خودش رא  بא אبو) عموى پیאمبر(عبدאلمطلب  دאدم، در אوאیل عبאس بن

پیאمبر قبل אز وفאتش אو رא به عنوאن . دאنست شאیسته تر אز אو برאى مقאم خאفت می
پس אز " وصی"ز אسאم، بنא بر عرف אعرאب پیش א. ، وکیل تقسیم אموאلش کرد"وصی"

بنאبرאین نوאدگאن عبאس به אدعאى خאفت خود . آمد وفאت موکلش به جאنشینی אو در می
بکر،  אمیه، بلکه אبو دאدند و نه تنهא خلفאى بنی بא رجوع به تصمیم پیאمبر مشروعیت می

 ١٦٢.نאمیدند عمر، عثمאن و علی رא نیز غאصب می
خאلفאن حکومت אمویאن در کوفه یک سאزمאن در אوאیل قرن هشتم میאدى گروهی אز م

در رأس אین کمیته یک . مخفی تشکیل دאد و به تبلیغ برאى خאفت عبאسیאن پردאخت
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مאهאن قرאر دאشت که אز طرف אمאم وقت عبאسیאن، محمد  فرد אیرאنی به نאم بکیر بن

هدف אین کمیته تشکل و همאهنگی تمאمی . علی، به אین سمت منسوب شده بود بن
کثیر نאم دאشت که  یکی אز دאعیאن دیگر عبאسی سلیمאن بن. خאلفאن حکومت אمویאن بودم

به صورت " محمد אلرضא من آل"مسلم در خرאسאن مسلمאنאن رא تحت آرمאن  قبل אز אبو
هאى متفאوت אمאمیه  هوאدאرن فرقه. کرد ى אموى دعوت می سرى به قیאم بر علیه خلیفه

هא پیوستند، در حאلی که بیعت بא جنبش شعوبیه رא   آنبه" محمد آل"نیز در دفאع אز 
در همین دورאن فرمאنروאى . برאى אستقرאر حکومت علویאن و نه عبאسیאن در نظر دאشتند

سریچ رא سرکوب کرده و یحیی  سیאر، قیאم شیعیאن به رهبرى حאرث بن خرאسאن، نصر بن
هאى אمאمیه אز خאفت  رאن فرقهى هوאدא بنאبرאین کینه. زید رא به هאکت رسאنده بود بن

ى  مسلم پس אز عضیمت به خرאسאن به صورت عریאن طبقه אبو.شد אمویאن دو چندאن می
ى אصلی אو  مسئله. کرد ى خאفت אمویאن تهییج می دست جאمعه رא به قیאم بر علیه فرو

ی אز אمیه و خאفت یک ى بنی تحقق عدאلت بود که به אعتقאد אو بستگی به سرنگونی خلیفه
ى אستقرאر  אمא אو نیز مאنند دאعیאن دیگر عبאسیאن אنگیزه. نوאدگאن نزدیک پیאمبر دאشت

 ١٦٣.خאفت علویאن رא ندאشت
ورאن،  دאدند و پیشه ى אصلی جنبش شعوبیه رא تشکیل می تبאر توده روستאییאن אیرאنی

شمردند،  یאعرאب که حرفه رא پست م. هא بودند ورאن و دستفروشאن نیز در میאن آن پیله
دست جאمعه  ى فرو نفرت طبقه. نאمیدند می" زאدگאن سرאج"هא رא  به خوאرى و دشنאم آن

تبאر آسאیش مאدى ندאشت به  אز حکومت אمویאن که بر خאف مرزبאنאن و אشرאف אیرאنی
هא  به نبאل رهبرى بودند که آن" محمد آل"دستאن در پیروى אز  فرو. تر بود مرאتب شدید
مخאلفאن دیگر خلفאى אموى مאنند خوאرج که در . شאن نجאت دهد ختیب رא אز نگون

در همאن حین . سیستאن مستقر بودند و אنبوه زرتشتیאن نیز به شورشگرאن پیوستند
همبستگی خود رא بא جنبش شعوبیه אعאم ) یمن(ى عربستאن  عشאیر جنوب شبه جزیره

ى کیسאنیه به  ى شیعه אمאمאن فرقهکه یکی אز ) אلحنفیه فرزند محمد بن(هאشم  אبو. کردند
אو قبل אز وفאتش وصیت کرد که אمאمت . رفت، به هوאدאرאن عبאسیאن پیوست شمאر می

بא " محمد אلرضא من آل"تאزه وאردאن אز طریق عدאى . رسد به نوאدگאن عبאس به אرث می
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 ١٦٣ 

ع به אین ترتیب، هوאدאرאن خאفت علویאن نیز به جم. کردند جنبش شعوبیه بیعت می
ى خونخوאهی و  مجאهدאن جنبش شعوبیه رنگ سیאه رא به نشאنه. شورشگرאن پیوستند

 .سوگوאرى در عزאى خאندאن پیאمبر برگزیدند

برخی אز فعאאن جنبش شعوبیه در وאقع אفکאر مزدکیאن رא برאى برאبرى אجتمאعی و 
אم خدאش אز جمله بאید אز فردى به ن. کردند مאلکیت عمومی بر زمین زرאعی تبلیغ می
فرمאنروאى خرאسאن אو . هאى مزدک کوشא بود یאد کرد که در خرאسאن در ترویج אندیشه

مسلم به אسאم אیمאن  در برאبر אبو. رא به אسאرت گرفت و پس אز شکنجه، گردن زد
خوאست   جنسیتی אسאمی رא نمی-دست و لغو نظאم طبقאتی  ى فرو אو رهאیی طبقه. دאشت

 ١٦٤.ى مسلمאنאن بود ى حאکم و خلیفه قهو فقط در فکر تعویض طب
هאى مجאور  چندى نگذشت که אز تمאمی روستא. نج آغאز شد ى سفید قیאم شعوبیه در قریه

هאى سیאه بودند که  هא مسلح به گرز آن. دستאن جאمعه به شورشگرאن پیوستند אنبوه فرو
ت سلیمאن بیش אز دو هزאر تن אز مجאهدאن شعوبیه به אمאم. نאمیدند کאفر کوب می

. کثیر نمאز گذאشتند و بאر دیگر برאى سرنگونی خאفت אمویאن بא جنبش بیعت کردند بن
پس אز אین پیروزى . چندى بعد سپאه شعوبیه لشکر فرمאنروאى خرאسאن رא منکوب کرد

رود، طאلقאن، نیشאبور، سرخس، بلخ، چغאنیאن، طخאرستאن،  אهאلی هرאت، پوشنگ، مرو، مرو
. ب قیאم کردند و سربאزאن جدیدى به سیאه جאمگאن پیوستندختאن، کش و نخش

مسلم سپאهی مشتمل אز چهאر هزאر تن אز مجאهدאن شعوبیه رא گرد آورد و به سوى  אبو
سرشنאس . ى حאکم رא گردن زد  تن אز سرאن طبقه٢٤אو پس אز فتح شهر . مرو تאخت
مسلم به بیش אز هفت  ه אبودر אین دورאن سپא. אحوز تمیمی نאم دאشت هא سلم بن ترین آن

شدند،  جאمگאن فتح می هאیی که אز طریق سیאه مسلم برאى شهر אبو. رسید هزאر تن می
ى حאکم رא که برאى جنبش  کرد و تمאمی سرאن عرب و طبقه فرمאنروאى جدید معین می

سیאر،  فرمאنروאى خرאسאن، نصر بن. زد شدند، گردن می شعوبیه موجب خطر محسوب می
ى אموى در  سپאه خلیفه. ى حאکم شهر به عرאق گریخت جא همرאه بא طبقه  אز آنبه رى و

                                                 
  دאمه و א٦٨ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ١٦٤

  ٣٩١، ٣٨٨ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین

 ١٦٤
هאى رى،  هאى طوس، گرگאن و نهאوند یکی پس אز دیگرى شکست خورد و شهر جنگ

 .جאمگאن در آمدند همدאن، قم، אصفهאن، کرمאنشאه، حلوאن و خאنقین به تسخیر سیאه

جאمگאن تحت فرمאن قحطبه אز  ی אز سیאهبخش. אلنهرین شد مسلم رאهی بین سپس سپאه אبو
پس . قحطبه به سوى کوفه تאخت دجله عبور کرد و بخش دیگرى تحت فرمאن حسن بن

. هبیره، אز ترس جאن خویش به دمشق گریخت אز دریאفت אین خبر فرمאنده کوفه، אبن
 ٧٥٤ تא ٧٥٠(אلعبאس   میאدى، خאفت אبو٧٥٠ى سאل  پس אز تسخیر کوفه در ژאنویه

אلعبאس برאدر אمאم عبאسیאن، אبرאهیم   אین אبو١٦٥.در مسجد شهر אعאم شد) אدىمی
ى אموى، مروאن دوم به قتل  محمد بود که چندى قبل אز فتح کوفه به دستور خلیفه بن

ى عبאسیאن پس אز کسب قدرت سیאسی ملقب به سفאح  אولین خلیفه. رسیده بود
 .مونه ندאشتشد زیرא در کشتאر مخאلفאن خویش ن) ریز خون(

ى رود زאب عقب نشسته بود، אز طریق مجאهدאن شعوبیه  سپאه אمویאن که به کرאنه
جאمگאن رحم رא جאیز  جא که سیאه אز آن. محאصره و به صورت نهאیی منهدم شد

مروאن دوم و دیگر . دאنستند بسیאرى אز אسرאى جنگی رא به هאکت رسאندند نمی
جאمگאن دمشق رא تسخیر و  سیאه. شق گریختنددربאریאن برאى حفظ جאن خویش אز دم

مجאهدאن شعوبیه زبאن آخرین . אى به نאم بوصیر دستگیر کردند مروאن دوم رא در قریه
بא قتل مروאن دوم حکومت . אمیه رא אز حلقش بیرون کشیدند و بریدند ى بنی خلیفه

 אوج پس אز אین پیروزى خشونت אبعאد جدیدى گرفت و توحش به.אمویאن منقرض شد
دیده در شאم و عرאق به معאبد אمویאن هجوم آوردند و אجسאد  مردم ستم. خود رسید

مאبقی אمویאن به אسאرאت در آمدند . אمیه رא אز گور بیرون کشیدند و به آتش אفکندند بنی
علی، در فلسطین نود تن אز   بنهللاى عبאسی، عبدא برאدر خلیفه. و همگی אز دم تیغ گذشتند

سپس . هא سفره אندאخت و به خورאک نشست زد و بر روى אجسאد آنאمویאن رא گردن 
هאى دیگر مאنند بصره،  خشونت در شهر. ى אمویאن رא طعאم حیونאت درنده کرد نعشه

تر  جویی رحیم حجאز و کوفه نیز دست کمی אز وقאیع فلسطین ندאشت و شیعیאن در אنتقאم
 .אز عبאسیאن نبودند

                                                 
   אدאمه، و٧٥ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ١٦٥

vgl. Busse, H. (١٩٩١): ebd., S. ٣٣  



 ١٦٥ 

هאى אمאمیه رא که برאى خאفت علویאن بא جنبش  אن فرقهאستقرאر حکومت عبאسیאن هوאدאر
 هزאر تن אز بیدאد عبאسیאن به ٣٠در مאوאءאلنهر . شعوبیه بیعت کرده بودند به خشم آورد

تبאر بخאرא و خوאرزم نیز همبستگی  حکאم عرب. אلمهرى پیوستند شیخ نهضت شریک بن
رא بود و زنאن نیز بא אطفאل مرکز قیאم شهر بخא. خویش رא بא نهضت شیخ אعאم کردند

مسلم برאى سرکوب אین قیאم ده هزאر تن سوאر نظאم رא  אبو. خویش در آن شرکت دאشتند
در אین جنگ אهאلی بخאرא به خאک و خون . صאلح رאهی بخאرא کرد تحت فرمאن زیאد بن

سرאن جنبش به هאکت . کشیده شدند و شهر به مدت سه روز در آتش سوخت
ى شهر آویخته   قربאنیאن برאى درس عبرت دیگرאن بر دروאزهرسیدند و אجسאد

 ١٦٦.شدند
که در صدر حکومت אسאمی قرאر گرفت،  אلعبאس، پس אز آن ى عبאسیאن، אبو אولین خلیفه

به تزویر روى آورد و برאى אنحرאف شیعیאن به ظאهر در جستجوى یکی אز نوאدگאن علی 
هא رא  אزمאندگאن علی پیאم فرستאد و آنאو برאى ب. ى مسلمאنאن شود بر آمد که خلیفه

אمא در אین אوضאع نא آرאم کسی אز علویאن حאضر نبود که אدعאى . دعوت به خאفت کرد
 ١٦٧.خאفت خویش رא بروز دهد

مسلم پس אز אین که حسن نیتش رא به حکومت عبאسیאن אثبאت کرد، فرمאنروאى  אبو
شدند بא  طر محسوب میکسאنی که برאى خאفت عبאسیאن موجب خ. خرאسאن شد

ى  سلمه و אبو) دאعی عبאسیאن(کثیر  سلیمאن بن. رسیدند همکאرى و تأیید אو به قتل می
אمא . אز جمله אولین قربאنیאن ترور خאفت عبאسیאن بودند) ى علویאن نمאینده(خאل 

مسلم אمکאن پذیر  אستقرאر حکومت عبאسی بא وجود فرمאندهی دאور و محبوب مאنند אبو
مسلم پس אز پیروزى بر سپאه אمویאن، تبدیل به یک אسطوره برאى هوאدאرن  אبو. دنبو

سرنگونی خאفت אمویאن برאبر بא لغو جאیگאه موאلی برאى . جنبش شعوبیه شده بود
. شد مسلم نزد אیرאنیאن دو چندאن می مسلمאنאن אیرאنی بود و אز אین رو، محبوبیت אبو

ؤمنאن אز برאى بאزگشت مهدى که بخصوص نزد گیرى دکترین رجعت و אنتظאر م فرא
مسلم رא تبدیل به خطرى جدى برאى  هאى کیسאنیه و رאوندیه عمومیت دאشت، אبو فرقه

                                                 
  אدאمه٣٩٣ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین ١٦٦
١٦٧ vgl Watt, W. Montgomerry (١٩٨١): ebd., S. ١٥٢, und  

   אدאمه٢٦٠ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 

 ١٦٦
مسلم در جنگ بא سپאه چین به مردم  رشאدت אبو. کرد ى عبאسیאن می אستقرאر سلسله

پאه چین در تعرضی که س. مאند دאد که تحت فرمאن אو دאرאאسאم محفوظ می אیمنی می
مسلم به فرمאن زیאد  چیه به مאورאءאلنهر کرد، در برאبر قوאى אبو تحت فرمאن کאئوهسین

در אین کאرزאر אکثر سربאزאن سپאه چین به قتل . صאلح قرאر گرفت و منکوب شد بن
مسلم به  אلعبאس بא وجود تعهد אبو بنאبرאین قאبل درک אست که چرא خلیفه אبو. رسیدند

 ١٦٨.نعمאن رא بر אو شورאند صאلح و سبאع بن یאد بنحکومت عبאسیאن، ز
مسلم رא نیز مאنند خאفت  אلعبאس پس אز چهאر سאل حکومت درگذشت و مشکل אبو אبو

 میאدى ٧٥٤אلعبאس در سאل  ولیعهد אبو. جعفر به אرث گذאشت برאى جאنشینش، אبو
در همزمאن برא. بر تخت خאفت نشست)  میאدى٧٧٥ تא ٧٥٤(تحت نאم منصور 

پس אز دریאفت אین خبر، منصور . علی، در شאم مدعی خאفت شد  بنهللاאلعبאس، عبدא אبو
مسلم تمאیلی به درگیرى بא عبאسیאن  بא وجودى که אبو. مسلم رא به جنگ אو فرستאد אبو

مسلم   به خوبی אز شأن و حیثیت אبوهللاجא که عبدא אز آن. ندאشت به سوى شאم تאخت
 هزאر تن אز سربאزאن خود رא که אز אهאلی خرאسאن بودند، به ١٧میאن אیرאنیאن آگאه بود، 

 میאدى شورشگرאن رא در حوאلی ٧٥٥مسلم در אوאیل سאل  سرאنجאم سپאه אبو. قتل رسאند
 پس אز אین شکست هللاعبدא.  رא متوאرى سאختهللانصیبین محאصره و منکوب کرد و عبدא

در . ، گریخت و پنאهنده شدعلی که فرمאنروאى بصره بود به نزد برאدرش، سلیمאن بن
مسلم אز تعقیب و مجאزאت אو چشم پوشی   بود، אبوهللاحאلی که منصور خوאهאن قتل عبدא

. ى خلیفه در رאبطه بא تقسیم غنאئم در گرفت مسلم و نمאینده سپس نزאیی میאن אبو. کرد
אو رא אمא خلیفه . مسلم بدون توقف و אبرאز אحترאم به منصور אز شאم رאهی خرאسאن شد אبو

 .بא تزویر به دربאر کشید و به هאکت رسאند

مسلم، سنبאد، که بא غنאئم جنگی شאم در رאه  پس אز دریאفت אین خبر، سردאر زرتشتی אبو
زرتشتیאن رى و . بאزگشت به خرאسאن بود، برאى خونخوאهی فرمאنده خویش قیאم کرد

همبستگی خویش رא بא אو طبرستאن به یאرى אو شتאفتند و شیعیאن، خرمدینאن و مزدکیאن 
سپאه سنبאد پس אز تسخیر نیشאبور، رى، قزوین و قومش آهنگ سرنگونی . אعאم کردند

خلیفه منصور ده هزאر سربאز رא تحت فرمאن . ى عبאسی و אنهدאم کعبه رא کرد خلیفه
                                                 

   אدאمه٣٩٣ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین ١٦٨



 ١٦٧ 

אین دو سپאه در . مرאر عجلی قرאر دאد و אو رא مأمور سرکوب شورشگرאن کرد جهور بن
در אین کאرزאر سپאه سنبאد شکست خورد و . אن همدאن و رى بא هم تאقی کردندنوאحی می

سنبאد که אز אین جنگ جאن سאلم به در برده بود، به . אغلب یאرאن אو به قتل رسیدند
אمא یکی אز . ى طبرستאن، پنאه خوאست طبرستאن گریخت و אز אسپهبد خورشید، شאهزאده

 رא در رאه به قتل رسאند و سر אو رא برאى אثبאت سردאرאن شאهزאده به نאم طوس، سنبאد
 ١٦٩.حسن نیتش به خאفت عبאسیאن برאى منصور فرستאد

شد و  فرد دیگرى که אدعאى خونخوאهی אبومسلم رא دאشت، هאشم و یא عطאء نאمیده می
گذشت که نهضت مقنع  مسلم می بیش אز ده سאل אز قتل אبو. لقب دאشت) نقאبدאر(مقنع 

 سאل در حوאلی بخאرא، کش، نخشب موجب وحشت مسلمאنאن ١٤ه مدت אو ب. آغאز شد
رسאندند و  هوאدאرن مقنع که سفید جאمگאن نאم دאشتند، مسلمאنאن رא به قتل می. بود

אو אعتقאد به تنאسخ روح دאشت و مدعی بود که روح . کشیدند مسאجد رא به آتش می
אز אین رو، مقنع برאى خود . یده אستمسلم و سرאنجאم در کאلبد אو دم پیאمبر در کאلبد אبو

مقنع دیدرא طلعت אلهی رא برאى . نقאب אو توجیه دینی دאشت. شد مقאم אلهویت قאئل می
سرאنجאم مقنع אز طریق אمیر هرאت، سعید حرشی، در دژ سنאم . دאنست مؤمنאن مجאز نمی

 אمא .کشی گرفت مقنع אز فرط نא אمیدى تصمیم به خود. در نزدیکی کش محאصره شد
قبل אز אین کאر تمאمی زنאنش رא که بیش אز صد تن بودند بא زهر مسموم کرد و به 

سعید حرشی پس אز تسخیر دژ سر مقنع رא אز تن جدא سאخت و برאى . هאک رسאند
 ١٧٠.خلیفه فرستאد

مسلم و سرکوب  بא سرنگونی خאفت אمویאن، سرکوب جنبش شیعیאن، قتل אبو
تحت خאفت عبאسیאن . אر حکومت عبאسیאن هموאر شدخونخوאهאن אو رאه برאى אستقر

 جنسیتی אسאمی دوبאره אستقرאر یאفت که در دورאن خאفت אمویאن -همאن نظאم طبقאتی 
אسאم بאر دیگر אز אبزאر مبאرزאتی تبدیل به אبزאر حکومتی برאى فریب و . حאکم بود

אنאن رא مهیא دست جאمعه شد و توجیه بندگی و אسאرت مسلم ى فرو سرکوب طبقه

                                                 
  אدאمه٤٠٥ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ١٦٩
  אدאمه٤٠٦ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ١٧٠

 ١٦٨
هאى محروم نه تنهא حאصلی ندאشت،  ى אمویאن برאى אنبوه تود سرنگونی خلیفه. سאخت

 .אفزאیش یאفت و بیگאرى به אوج خود رسید) رאنت زمین(بلکه خرאج دهقאنאن 

بغدאد آبאدى کوچکی بود . در دورאن حکومت منصور بغدאد پאیتخت خאفت عبאسیאن شد
در جوאر بغدאد قصر . هאى خرאسאن و شאم قرאر دאشت وאنکه در جوאر دجله و معبر کאر

هאى پאیتخت سאسאنیאن، تیسفون، و قصر کسرى  شאپور بنא شده بود و در نزدیکی آن آوאر
سאخت  بغدאد אز یک سو، هویت אسאمی خאفت عبאسیאن رא برجسته می. شد مشאهده می

ر مرکز کشور قرאر و אز سوى دیگر مאنند مدאین در دورאن شאهنشאهی سאسאنیאن د
ى پאیتخت رא شخصًא طرאحی کرد و بنאى شهر پس אز هفت سאل به  منصور نقشه. دאشت

در אین دورאن بیش אز . در مرکز بغدאد قصر خلیفه و مسجد شهر بنא شد. پאیאن رسید
صد هزאر کאرگر و مزدور در بنאى پאیتخت شرکت دאشتند و منصور بیش אز چهאر 

 ١٧١.ت بغدאد کردمیلیون درهم خرج مستقא
در . ى حאکم به دربאر رאه یאفتند بא אستقرאر خאفت عبאسیאن، אقشאر جدیدى אز طبقه

هא رא به عنوאن  گسترش خאفت אسאمی אستقرאر آن. ى نخست، علمאى دینی بودند وهله
هאى  کرد زیرא قوאنین אلهی بאید برאى ملت ى حאکم אجتنאب نאپذیر می قشرى אز طبقه

هאى  به بیאن دیگر، معیאر. شدند هאى متنوع همאهنگ می و بא فرهنگمتفאوت تدوین 
حقوقی و قوאنین جزאیی برאى تمאمی روאبط אجتمאعی و אخאقی مسلمאنאن بאیستی بא منאبع 

شدند و تدوین  می) אحאدیث(منאبع دینی شאمل قرآن و سنت پیאمبر . سאن بودند دینی هم
אولین فقیه که אز אین شیوه برאى تدوین . شد ممکن می" رأى"و " قیאس"قوאنین אز طریق 

هא  علمאى دینی که بعد. ى حنفی بود گذאر فرقه حنیفه، بنیאن قوאنین אلهی אستفאده کرد אبو
قشر دیگرى אز علمאى دینی که .لقب گرفتند" אصحאب אلرأى"אین אسلوب رא پذیرفتند، 

کرد زیرא تفسیر  ت میشد، در אوאیل بא אین شیوه مخאلف نאمیده می" אصحאب אلحدیث"
هא نیز به محدودیت منאبع  پس אز چندى آن. پندאشت عقلی منאبع دینی رא شرک می

رא " رأى"و " قیאس"ى  دینی برאى تدوین قوאنین دنیوى אقرאر کردند و به אجبאر شیوه
لیکن برאى تفسیر عقلی منאبع دینی حدودى در نظر گرفتند و بر تفهم . پذیرفتند

گیرى אز אختאف  به אین ترتیب، برאى پیش. هא אصرאر ورزیدند هرى آنאللفظی و ظא تحت
                                                 

  ٤١٤ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ١٧١



 ١٦٩ 

قشرى אز " אجمאع"محدود به " رأى"و " قیאس"هא אستفאده אز  نظر و تفرقه در میאن فقه
کسאنی که אستفאده אز منאبع دینی رא به אین شیوه نمאیندگی . אلکلمه شد علمאى نאفذ

در وאقع تشکل قشرى אز علمאى دینی به . شدند کنند، علمאى ظאهریه نאمیده می می
ى אستقرאر یک حکومت دینی بود که یک سیستم אز قوאنین  ى حאکم نتیجه عنوאن طبقه

آورى، تنظیم و تفسیر منאبع دینی  אلهی و فعאلیت قشرى אز کאرشنאسאن رא جهت جمع
 ١٧٢.کرد برאى مؤمنאن ضرورى می

 یאفتند و تبدیل به قشرى אز رجאل ى بعدى، אیرאنیאن بودند که به دربאر رאه در وهله
ى سیאسی  دلیل تعویض אوضאع تغییر فلسفه. حکومتی در خאفت عبאسیאن شدند

در . هאى نژאدى و ملی میאن مسلمאنאن شد حکومت אسאمی بود که منجر به لغو تبعیض
אشرאف و روحאنیאن אیرאنی که به . ى جهאنی گرفت وאقع אز אین پس بود که אسאم جنبه

ى مجریه دאشتند که جאیگאه طبقאتی خود  ت به هندوستאن تن ندאدند، نیאز به قوهمهאجر
سאزى منאفع مאدى خویش به  هא برאى حفظ و بאز אز אین رو، אغلب آن. رא محفوظ بدאرند

رهאیی אز پردאخت جزیه و אمکאن אرتقאء در دستگאه دولتی برאى . אسאم אیمאن آوردند
که در برאبر قدرت مرکزى אز אدیאن  تر بودند تא אین  جذאبنمאیندگאن אمور אلهی به مرאتب
אى وאرد نیאمد  هא خدشه بدیهی אست که به אصول کאر آن. بאستאنی אیرאنیאن حفאظت کنند

هא برאى مشروعیت دאدن به نظאم  فریبی، لبאس روحאنی و منאبع آن ى عوאم و فقط شیوه
در صدر אین فرصت طلبאن خאندאن .ى حאکم تغییر کرد دست طبقه طبقאتی و جאیگאه فرא
אو در . ، معبد مشهور بودאییאن در بلخ بود"بهאر نو"برمک متولی . برمکی قرאر دאشت

ى دوم قرن هفتم میאدى  دورאن خאفت אمویאن و پس אز فتح خرאسאن، یعنی در نیمه
ت אوست نאم دאش" بهאر نو"گنبد . برאى حفظ جאیگאه طبقאتی خویش به אسאم אیمאن آورد
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 ١٧٠
 حجره در ٣٦٠در אیوאن معبد . رسید که دور و אرتفאع آن هر کدאم به صد ذرאع می

هאى متفאوت אز  אختیאر رאهبאن بود و در حوאلی آن هفت فرسنگ مربع زمین زرאعی و دژ
در خאندאن برمکی کهאنت موروثی بود و . شدند محسوب می" بهאر نو"אموאل متولیאن 

. رفتند می" بهאر نو"بلستאن و مאورאءאلنهر به زیאرت سאطین هند، چین، کאبل، سند، زא
ى  ى حאکم אرج بسیאر دאشت و تمאمی سאکنאن אین نوאحی بنده کאهن معبد نزد طبقه
هאى زאئرאن  برمکیאن אز طریق تصرف رאنت زمین و پیشکش. رفتند برمکیאن به شمאر می

 ١٧٣.شدند ى حאکم محسوب می ترین قشر طبقه אز متمول
ن خאندאن، جعفر برمکی، در زمאن خאفت عبدאلملک، یعنی در אوאخر قرن ى אی سرکرده

سאאرى نفوذ بسیאرى  هفتم میאدى به دربאر אمویאن در دمشق رאه یאفت و در دیوאن
ى אمویאن،  ى אو، خאلد برمکی، مورد אعتمאد آخرین خلیفه در حאلی که نوאده. کسب کرد

رفت، به אمویאن خیאنت  خلیفه به شمאر میمروאن دوم، بود و یکی אز فرمאندهאن سپאه 
ى אو بא  رאبطه. کرد و پس אز پیوند بא جنبش شعوبیه در سرنگونی آنאن شرکت دאشت

 میאدى אز ٧٤٧אین دو تن در سאل . شبیب אلطאئی אیجאد شد عبאسیאن אز طریق قحطبة بن
ودند که بر هبیره، ب عمر بن طریق مروאن دوم مأمور سرکوب فرمאنروאى عرאق، یزید بن

مروאن دوم برאى سرکوب אین قیאم، خאلد رא به فرمאندهی . علیه خلیفه قیאم کرده بود
حفאظت غنאئم جنگی نیز به אو سپرده شده . بیست هزאر تن אز سربאزאن خویش در آورد

که قحطبة به جنبش شعوبیه ملحق شد، خאلد نیز که دیگر منאفعی  لیکن پس אز آن. بود
جא که خאلد برאى  אز آن. مسلم پیوست دید به سپאه אبو אمویאن نمیدر دفאع אز خאفت 

אلعبאس  پیشرفت عبאسیאن ثروت و نفوذ خود رא در אختیאر آنאن گذאشت، مورد توجه אبو
دאر  سلمه خאل، خرאج خאلد چندى بعد אز قتل وزیر عبאسیאن، אبو. سفאح قرאر گرفت

אن چنאن بود که אو در دورאن حسن نیت אو به حکومت عبאسی. ى عبאسی شد خلیفه
خאفت منصور به مقאم وزאرت رسید و فرمאنروאیی طبرستאن و موصل رא نیز به عهده 

پسر خאلد برمکی، یحیی نאم دאشت که مאنند پدرش در دربאر نفوذ زیאدى دאشت . گرفت
به غیر אز وزאرت و . کرد و در عصر عبאسیאن بر אرمنستאن و آذربאیجאن فرمאنروאیی می
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 ١٧١ 

אرت، برمکیאن در دربאر به عنوאن کאتب، ندیم و مربی אشتغאل دאشتند و سیאست אم
 ١٧٤.کردند خאفت عبאسیאن رא معین قאطعאنه می

ى  مسلم و سرکوب خونخوאهאن אو پرده אز چهره پس אز دخول אیرאنیאن به دربאر، قتل אبو
א در ه دستאن جאمعه به زودى در یאفتند که شرکت آن فرو. جنبش شعوبیه אفتאد

ى حאکم بوده  سرنگونی خאفت אمویאن فقط جهت تضمین منאفع مאدى قشرى אز طبقه
. بنאبرאین تضאد אبژکتیو طبقאتی برאى تحقق אهدאف אجتمאعی نمאیندگאن نوینی یאفت. אست

در حאلی . هאى متفאوت و متنوعی همرאه بود אز אین رو، دورאن خאفت عبאسیאن نیز بא قیאم
دست جאمعه برאى  ى فرو فید و אمאمیه بא پرچم سبز به تهییج طبقهکه خوאرج بא پرچم س

هאى فرهنگی تأکید  تحقق عدאلت אسאمی فعאل بودند، پیروאن مאنی و زندیکאن بر تفאوت
ى حאکم و حکومت אسאمی در نظر  کردند و رهאیی دهقאنאن رא אز אسאرت طبقه می

قدرت سیאسی و تضمین و تدوאم ى عبאسیאن برאى حفظ  در برאبر قوאى مجریه. دאشتند
هאى אلحאدى و کشتאر   جنسیتی אسאمی در تعقیب و سرکوب جنبش-روאبط طبقאتی 

 ١٧٥.هא بسیאر کوشא بود پردאزאن آن نظریه
رא برאبر  دאنستند و آن دستאن جאمعه عאمل نگون بختی خویش رא خאفت אسאمی می فرو

بنאبرאین قیאم אیرאنیאن אغلب موجب . کردند بא حکومت אعرאب مسلمאن بر خویش تلقی می
برאى نمونه در دورאن خאفت منصور مردم طبرستאن . شد تبאر می قتل مهאجرאن عرب

خشم شورشگرאن نسبت به אعرאب مسلمאن چنאن . تحت فرمאن خرمدینאن قیאم کردند
تبאر خویش رא برאى هאکت تسلیم  شدید بود که حتא زنאن אیرאنی شوهرאن عرب

در אین روز طبرستאن، گیאن و تمشیه אز وجود אعرאب و سپאه خلیفه . نددژخیمאن کرد
 میאدى بر علیه ٧٩٨ و ٧٧٠هאى  هא و بخصوص در سאل علمאن بאر אین سرخ. خאلی شد

 جنسیتی بود -ى خرمدینאن رهאیی אز نظאم طبقאتی  אنگیزه. خאفت عبאسیאن قیאم کردند
علمאن آیین مزدک رא אحیאء و אصאح  سرخ. کرد هא تحمیل می که خאفت אسאمی بر آن

مخאلفאن حکومت . کردند کرده بودند و برאى אستقرאر نظمی نوین مسلحאنه مبאرزه می
در دورאن خאفت . مسلم نیز به אین نهضت پیوسته بودند عبאسیאن و خونخوאهאن אبو
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 ١٧٢
مرکز شورشگرאن . تر אز گذشته قیאم کردند مهدى مردم طبرستאن به مرאتب شدید

فرمאنده سپאه عبאسیאن، . هאى گرگאن، دیلمאن، آذربאیجאن، אرمنستאن و אصفهאن بود شهر
 ١٧٦.عאء نאم دאشت که قیאم خرمدینאن رא به خאک و خون کشید عمرو بن

ى جنبش طبقאتی و قتل دگرאندیشאن قאبل درک אست که چرא  بא وجود سرکوب وحشیאنه
کردند و یא  برאى تحقق عدאلت فعאلیت میى אسאم و  پردאزאن یא در محدوده אغلب نظریه

هאى شאخص אین  یکی אز نمونه. رفتند אز طرح مسאئل سیאسی و אجتمאعی به کلی طفره می
אو یکی אز . אست)  میאدى٧٦٥وفאت در سאل (دورאن ششمین אمאم شیعیאن، جعفر صאدق 

 نسبت دאده رود و تدوین دکترین تقیه به אو ى سیאسی تشیع به شمאر می متفکرאن فلسفه
جعفر صאدق مدعی بود که خدאوند چنאن بزرگوאر אست که بندگאن אو قאدر به . شود می

در نتیجه אین پروردگאر אست که خودش رא به بندگאنش . شوند شنאختش نمی
لیکن خدאوند برאى شنאسאیی خویش، نیאز به یک رאبط دאرد و אز אین رو، . شنאسאند می

ى אمאم جعفر صאدق نه شنאخت  بنא بر نظریه. گزیند  مینخست پیאمبر و بعد אمאم رא بر
پروردگאر אز طریق خرد بشرى אمکאن دאرد و نه پیאمبر و אمאم نیאزمند به تأیید و توאفق 

به بیאن دیگر، אمאم جعفر صאدق دکترین אمאمیه رא نه بر تعقل مسلمאنאن، . مؤمنאن هستند
ى سیאسی אمאمیه پس אز پیאمبر، علی  سفه در فل١٧٧.هא אز אمאم بنא گذאشت بلکه بر تعبد آن

سپس مقאم אمאمت به فرزند مشترک אو بא فאطمه به . جאنشین אو و אولین אمאم אمت אست
אست و " نسب"אولی . شود ى دو אصل אیجאد می سرکردگی אمאم به وسیله. رسد אرث می

سلط بر אست که در אرتبאط بא ت" علم"دومی . کند אمאم وقت وאرث אمאمت رא معین می
ى אمאم رא برאى وحدت אمت  لیکن جعفر صאدق وظیفه. شود منאبع و متون دینی אیجאد می

ى قیאم مسلحאنه  ى زیدیه بאید به وسیله ى فرقه و تشکیل دولت אسאمی که طبق نظریه
بنאبرאین אمאم جعفر صאدق אز . متحقق شود به تאریخ نאمعلومی به تعویق אندאخت) جهאد(

خوאست که אقتدאر حکومت عبאسیאن رא مستقیم مورد پرسش  אمאمیه میى  هوאدאرאن فرقه
אو بא تدوین دکترین تقیه אز یک سو، بא . قرאر ندهند و אعتقאد وאقعی خود رא کتمאن کنند
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אز سوى . هאى אجتمאعی بود، قطع رאبطه کرد ى رאدیکאل زیدیه که عאمل شورش فرقه
یאن אمאمت و خאفت رא غیر قאبل دیگر، منکر مشروعیت خאفت وقت شد زیرא عبאس

به אین ترتیب، جعفر صאدق در مقאم אمאمت خود تأکید دאشت، . کردند دאد می تجزیه قلم
 ١٧٨.که ضرورتی برאى قیאم ببیند بدون אین

ى حאکم و  אز אین رو، طبقه. دکترین تقیه برאى אنفعאل جنبش אمאمیه بسیאر سאزنده بود
به همین منوאل، . هאى אجتمאعی خאص شدند شخאفت عبאسیאن تא حدى אز فشאر شور

هאى نژאدى و ملی میאن مسلمאنאن نتیجه دאد زیرא یکی אز عوאمل אصلی  لغو تبعیض
هאى حقوقی و مאلیאتی میאن אعرאب و موאلی به شمאر  אغتشאش در خאفت אسאمی تفאوت

بאسیאن، نزאع تبאر به دربאر و אستعجאم حکومت ع لیکن بא ورود برمکیאن אیرאنی. رفت می
دو قشر متفאوت بא . ى حאکم شکل گرفت دهی خאفت אسאمی در طبقه پیرאمون سאزمאن

قشر אول، . کردند تمאمی אمکאنאت دیوאنی برאى אفزאیش نفوذ سیאسی بא یکدیگر رقאبت می
تبאر دولت بودند که در سنت شאهنشאهאن سאسאنی تمאیل به אستقرאر نظאمی  رجאل אیرאنی

شد و جאیگאه  بنאبرאین فرمאنروא مאنند پیאمبر فرאى شریعت مستقر می. ندخودکאمه دאشت
قشر دوم، علمאى ظאهریه بودند که برאى حفظ نفوذ سیאسی و . کرد وאیت کسب می

در نتیجه در سنت . دאنستند جאیگאه אجتمאعی خود فرمאنروא رא تحت شریعت مستقر می
به אین  ١٧٩.شد אسאن علوم دینی میعشאیر אعرאب قدرت سیאسی محدود به אجمאع کאرشن

ترتیب، دربאر خلفאى عبאسی تبدیل به محل رقאبت نمאیندگאن دکترین سیאسی وאیت 
حکومت אسאمی .شده بود) مشروعه(بא نمאیندگאن دکترین سیאسی خאفت ) کאمگی خود(

توאنست نسبت به بحرאن مشروعیت نظאم بی تفאوت بאشد و خلفאى عبאسی دیگر  نمی
پیאمبر، خאفت خאندאن خویش رא " وصی"تند بא אستنאد به عبאس به عنوאن خوאس نمی

تر אز بهرאن مشروعیت خאفت عبאسیאن، אقتدאرى بود که خאندאن  فرא. مشروع سאزند
در حאلی که به אعتقאد برمکیאن فرمאنروא فرאى شریعت . برمکی در دربאر کسب کرده بود

هא  אسی در حقیقت تحت نظر مستقیم آنکرد، لیکن قدرت سی قرאر دאشت و وאیت می
کرد و برمکیאن  אلرشید، خلیفه به ظאهر فرمאنروאیی می بخصوص در دورאن هאرون. بود

 .تمאمی אمور دولتی رא در دست دאشتند
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 ١٧٤
אلرشید در سنین جوאنی به خאفت رسید و قאدر به حکمرאنی نبود،  جא که هאرون אز آن

. دא אشترאکی אختیאر خאفت رא در دست گرفتندخאلد در אبت مאدرش خیزرאن و یحیی بن
و هم رئیس ) قوאى مجریه" (دیوאن جیش" میאدى یحیی هم مبאشر ٧٧٩در سאل 

برمک، لشکر عبאسیאن رא  بود در حאلی که پدرش، خאلد بن) قوאى مقننه" (دیوאن رسאلت"
 ٧٨٩پس אز وفאت خیزرאن در سאل . در جنگ بא سپאه بیزאنس تحت فرمאن خود دאشت

میאدى یحیی به تنهאیی و یא بא نیאبت پسرאنش، فضل و جعفر، אمور خאفت رא در دست 
هאى مهم دیوאنی و  برمکیאن چنאن بر دربאر عبאسیאن تسلط یאفتند که تمאم مقאم. گرفت

پنج تن אز . هא قرאر دאشتند پروردگאن آن سپאهی تحت نظאرت خویشאوندאن و یא دست
هא به مرאتب  رفتند و ثروت و شوکت آن فت به شمאر میبرمکیאن معتبرترین رجאل خא

هאى  پیدא אست که אعتبאر و אحترאم برمکیאن نزد سאطین کشور. بیشتر אز خلیفه بود
 ١٨٠.شد ى حאکم می همسאیه منجر به حسאدت خلیفه و אقشאر دیگر طبقه

لعربی، محمد א ، زرאرة بن)אلرشید حאجب هאرون(ربیع  در صدر دشمنאن برمکیאن فضل بن
هא برمکیאن رא متهم به عصیאن بر  آن. قرאر دאشتند) אمیر خرאسאن(مאهאن  عیسی بن علی بن

یکی . کردند ى אیرאنیאن می אلمאل و هوאدאرى אز کیش گذشته علیه خلیفه، دستبرد به بیت
لیث که در رقאبت بא برمکیאن برאى نفوذ  אبی ربیه محمد بن هאى سرشنאس به نאم אبو אز فقه
 ١٨١.کرد نאمید و تکفیر می نشنאس و زندیک می هא رא خدא نی بود، آندیوא

دریאفت خبر .  میאدى به فکر אنهدאم خאندאن برمکی در آمد٨٠٢אلرشید در سאل  هאرون
ى عبאسی برאى  خلیفه. همبسترى جعفر بא خوאهرش، عبאسه، تصمیم אو رא قطعی کرد

 نخست بא برمکیאن برאى אو. تحقق هدف شوم خویش به تزویر אسאمی روى آورد
زیאرت کعبه رאهی مکه شد و در אین سفر چنאن به برمکیאن و بخصوص به جعفر محبت 

خلیفه پس אز بאزگشت אز مرאسم . ى آخر کسی אز شوم אو بא خبر نشد کرد که تא لحظه
شیخ، دאد و پس  אبی  میאدى نخست فرمאن به قتل دبیر جعفر، אنس بن٨٠٣حج در سאل 
אوسط نصب شد در حאلی که نیمی אز  سر جعفر بر جسر. رא به جאد سپردאز אو جعفر 

אلرشید  سپس هאرون. אسفل آویزאن بود אعلی و نیمی دیگر بر جسر جسدش بر جسر

                                                 
  אدאمه٥٧ אدאمه، ١٠٥ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٢(وא، لوسین مقאیسه بو ١٨٠

  ١١٤، ١١٢، ١٠٧ى  جא، صفحه همאن ١٨١



 ١٧٥ 

نشאندگאن برمکیאن دאد و تمאمی  ى کثیرى אز خویشאوندאن و دست فرمאن به قتل عده
چאل  دאشت شدند و به سیאه  بאزیحیی و فضل. هא رא به אسم خویش مصאدره کرد אموאل آن
 ١٨٢.جא جאن سپردند אین دو تن پس אز تحمل چند سאل شکنجه در همאن. אفتאدند

. بא אنهدאم خאندאن برمکی نزאع پیرאمون قدرت سیאسی به نفع علمאى ظאهریه پאیאن گرفت
ربیع که در سقوط برمکیאن سهم به سزאیی دאشت به جאى یحیی برمکی به مقאم  فضل بن
بر نمאیندگאن دکترین ) مشروعه( رسید و نمאیندگאن دکترین سیאسی خאفت وزאرت

אلرشید علمאى ظאهریه  در אوאخر خאفت هאرون. پیروز شدند) کאمگی خود(سیאسی وאیت 
 .هאى دولتی رא به عهده گرفتند به دربאر رאه یאفتند و نظאرت بر قوאنین و تصمیم

مین، رא به سمت ولیعهدى برگزید و پسر אلرشید قبل אز وفאتش پسر אرشدش، א هאرون
אلرشید אمین به خאفت  پس אز مرگ هאرون. دیگرش، مأمون، رא جאنشین وى نאمید
تبאر و مאدر אمین  جא که مאدر مأمون אیرאنی אز آن. رسید و مأمون فرمאنروאى خرאسאن شد

ت در نظر אلرشید אصل و نژאد فرزندאنش رא نیز برאى تقسیم قدر تبאر بود، هאرون عرب
אلنهرین، حجאز، شאم و منאطق شرقی خאفت تحت نظאرت  در حאلی که بین. گرفته بود

אمین در سאختאر . مستقیم אمین قرאر دאشت، سرزمین شرقی کشور به فرمאن مأمون بود
دربאر تغییرى אیجאد نکرد زیرא مאنند دورאن אوאخر خאفت پدرش، مشروعه رא برאى 

هאى  بنאبرאین אمین قبل אز אتخאذ تصمیم. دאنست تر می توجیه حکومت אسאمی منאسب
 .کرد سیאسی و حقوقی بא علمאى ظאهریه مشورت می

بیش אز یک سאل אز خאفت אمین نگذشته بود که אو نאم مأمون رא به عنوאن جאنشین 
אو سپس سپאهی אز سربאزאن خאفت رא تحت فرمאن علی . خویش אز خطبه حذف کرد

مأمون که در אین دورאن بא قیאم دهقאنאن .  به جنگ مأمون فرستאدعیسی قرאر دאد و بن
در مאورאءאلنهر، طخאرستאن و غرجستאن روبرو بود، سپאه خویش رא به فرمאن طאهر 

زאده بود بא دو دست  אین طאهر که אیرאنی. حسین در آورد و به دفع سپאه خلیفه فرستאد بن
هאى متفאوت بر خوאرج به فرمאندهی  جنگאو در . زد و لقب ذوאلیمینین دאشت شمشیر می

                                                 
   و١٢٢ אدאمه، ٣ى  جא، صفحه همאن ١٨٢

   אدאمه٤٤٢ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین

 ١٧٦
قسאوت אو אندאزه . ى زیאدى رא به هאکت رسאنده بود آذرک پیروز شده و عده حمزة بن

 ١٨٣.بردند ندאشت و حتא אسیرאن جنگی אز مجאزאت جאن سאلم به در نمی
در אین کאرزאر .  میאدى در حوאلی رى אین دو سپאه بא یکدیگر تאقی کردند٨٠٧در سאل 

طאهر برאى . عیسی به هאکت رسید ى آن، علی بن ه خلیفه منکوب شد و فرمאندهسپא
אى برאى فرمאنروאى  אبرאز حسن نیتش به مأمون سر علی رא אز جسدش جدא کرد و بא نאمه

زمאن אز אهאلی رى برאى خאفت مأمون بیعت گرفت و بא هدف  هم. خرאسאن فرستאد
سپאه طאهر بאر دیگر در نزدیکی همدאن بر . تسخیر پאیتخت عبאسیאن آهنگ بغدאد کرد

سربאزאن خلیفه که تحت فرمאن عبدאلرحمن אنبאرى بودند، چیره شد و عبدאلرحمن به 
جא که تسخیر بغدאد و سرنگونی אمین قطعی بود، مأمون سپאه  אز آن. هאکت رسید

ز دو אین دو سپאه بیش א. אعین به سوى بغدאد گسیل کرد دیگرى رא به فرمאن هرثمة بن
ى خویش دאشتند تא אمین אز فرط نא אمیدى به هرثمة پنאهنده  سאل بغدאد رא در محאصره

سپس طאهر برאى אثبאت حسن . بא אین وجود طאهر فرمאن قتل خلیفه رא صאدر کرد. شد
אى برאى سرور خویش  نیتش به خאفت مأمون سر אمین رא אز تن جدא سאخت و بא نאمه

نی אز خدمאت طאهر אو رא אمیر بغدאد کرد و طאهر אز אهאلی دא مأمون برאى قدر. فرستאد
אعین رא  هم زمאن مأمون هرثمة بن. אلنهرین، حجאز و شאم برאى مأمون بیعت گرفت بین

 ١٨٤.به خرאسאن خوאند و אو رא تא پאیאن عمرش به سیאه چאل אندאخت
 تא ٨١٣(شکست و قتل אمین مصאدف بא تجدید وحدت خאفت تحت فرمאن مأمون بود 

אو به دلیل تجربیאتی که در دورאن فرمאنروאیی بر خرאسאن کسب کرده ).  میאدى٨٣٣
کאمگی دאشت و هم אز אمکאنאت دکترین אمאمیه برאى توجیه وאیت  بود، هم تمאیل به خود

אى که אنتظאر دאشتند،  بنאبرאین در آغאز دورאن فرمאنروאیی אو شیعیאن به آن رتبه. آگאه بود
شد به  سهل رא که אز هوאدאرאن شیعیאن محسوب می ن نخست فضل بنمأمو. رسیدند

אلرضא،  موسی مأمون بنא به پیشنهאد אو هشتمین אمאم شیعیאن، علی بن. مقאم وزאرت رسאند
سپس אین پیمאن سیאسی אز طریق وصلت אمאم . رא جאنشین خود نאمید و به نאم אو سکه زد
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به غیر אز אین، مأمون . ویشאوندى گرفتى خ حبیب، جنبه شیعیאن بא دختر مأمون، אم
 ١٨٥.گزید رنگ سبز شیعیאن رא به جאى رنگ سیאه عبאسیאن برאى تزیین مرאسم دولتی بر

خאلد بود، برאى بאزگشت  پروردگאن قدیم یحیی بن سهل אز دست جא که فضل بن אز آن
אو توאفق خلیفه نیز که بא . بאزمאندگאن برمکیאن به دربאر نزد مأمون پא در میאنی کرد

بא وجودى که نوאدگאن . دאشت אز قسאوت پدرش نسبت به برمکیאن אبرאز شرم کرد
هאى مهم دیوאنی و سپאهی  برمکیאن به شوکت אجدאد خویش دست نیאفتند אمא به مقאم

یحیی رא تحت مرאقبت دربאر قرאر دאد و حکومت بصره  مأمون پسرאن جعفر بن. رسیدند
فضل سپرد، در حאلی که موسی  رאسאن رא به عبאس بنیحیی و حکومت خ رא به محمد بن

چندى بعد عبאس به دربאر خلیفه در بغدאد رאه یאفت . ى بغدאد شد یحیی نאیب فرمאنده بن
هאى  یحیی چندین پسر به نאم به غیر אز אین محمد بن. و אز مشאورאن شאخص مأمون شد

هאى مهم  ن به سمتאبرאهیم، مאلک، جعفر، و عمر دאشت که در دورאن خאفت مأمو
 ١٨٦.دیوאنی دست یאفتند

هאى אمאمیه و توجیه مشروعیت خאفتش אز دکترین  ى عبאسی برאى אنفعאل فرقه خلیفه
ى  دאنست زیرא به وسیله زمאن خلیفه و אمאم می مأمون خودش رא هم. زیدیه אستفאده کرد

ى אمאمیه بنא  لیکن فرقه. قیאم مسلحאنه وحدت אمت و دولت אسאمی رא تجدید کرده بود
دאنست و אز אین رو، مقאم  رא یکی אز אصول אمאمت می" نسب"بر تفسیر אمאم جعفر صאدق، 

مأمون אمא بא אستفאده אز دکترین زیدیه قאدر به . گرفت אمאمت به אمאم رضא تعلق می
دאد کرد، لیکن مدعی بود  قلم" אمאم אفضل"אو رضא رא . شد توجیه אمאمت خویش نیز می

אین توجیه אمאمت به . بیعت کرده אست" אمאم مفضول"خאفت אو به عنوאن که رضא بא 
کرد که علی به عنوאن אولین אمאم  ى زیدیه در وאقع همאن وقאیعی رא بیאن می ى فرقه شیوه

بא " אمאم אفضل"ى زیدیه به عنوאن  علی نیز بنא بر توجیه فرقه. شیعیאن بא آن موאجه بود
بنאبرאین مأمون به . بیعت کرده بود" אمאمאن مفضول"ن بکر و عمر به عنوא خאفت אبو

ى عبאسی موفق شد که بא אستفאده אز دکترین אمאمیه و زیدیه אز یک  عنوאن אولین خلیفه
ى  سو، مقאمش رא مאنند پیאمبر فرאى شریعت مستقر کند و به فرمאنروאیی خود جنبه
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 ١٧٨
مאى ظאهریه رא خلع وאیت دهد و אز سوى دیگر، بא توجیه مشروعیت خودگאمگی عل

 ١٨٧.قدرت کند
ى مشروعیت خאفت مخאلف  علمאى ظאهریه بא سیאست نوین دولت عبאسیאن و شیوه

אز یک سو، علمאى ظאهریه عאمل بحرאن مشروعیت نظאم بودند و אز سوى دیگر، . بودند
ى زیدیه منجر به אنفعאل مقאومت  تمאیل به تشیع و توجیه مشروعیت خאفت به شیوه

بنאبرאین مأمون به دلیل عدم موفقیت سیאست خویش، . شد دست جאمعه نمی وى فر طبقه
سهل  אو نخست دستور قتل وزیر وقت، فضل بن. تصمیم به قطع رאبطه بא شیعیאن گرفت

. אلرضא، رسید موسی پس אز قتل אو نوبت به هشتمین אمאم شیعیאن، علی بن. رא صאدر کرد
אو .  شد زیرא אز جنبش شیعیאن در هرאس بودمأمون در قتل אو به تزویر אسאمی متوسل
پس אز وفאت هشتمین אمאم شیعیאن در سאل . فرمאن به مسموم کردن אمאم رضא رא دאد

 میאدى، مأمون مرאسم خאکسپאرى بزرگی رא برאى אو تدאرک دید، بر سر خאک אو ٨٢٥
ه پس אز אتمאم مرאسم عزאدאرى مأمون ب. نمאز میت گذאشت و در عزאى אو گریست

صورت عریאن بא شیعیאن قطع رאبطه کرد و بאر دیگر رنگ سیאه عبאسیאن رא به جאى 
 ١٨٨.رنگ سبز شیعیאن برאى تزیین مرאسم دولتی برگزید

در . کאمگی نشد ى خود لیکن قطع رאبطه بא شیعیאن نزد مأمون منجر به تغییر אندیشه
. گرאیאن بود رددورאن فرمאنروאیی אو بر غرب خאفت אسאمی، خرאسאن محل تجمع خ

کردند و  هאى عمومی در علم کאم بא یکدیگر رقאبت می متکلمאن معتزله در منאظره
کאمگی و کسب مقאم وאیت به خوبی  مأمون אز אمکאنאت دکترین معتزله برאى توجیه خود

 .آگאهی دאشت

سعید אلحسن نאم دאشت و  אو אبو. ى معتزله در مکتب حسن بصرى شکل گرفت فرقه
هאى אلحאدى در אفغאنستאن شرکت کرد و در خرאسאن  אو در سرکوب قیאم. بאر بودت אیرאنی

عאمل אیجאد . به عنوאن منشی دولت و در بصره به عنوאن قאضی شرع אشتغאل دאشت

                                                 
١٨٧ vgl. ebd., S. ١٨٠f., und  

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ١٩٥ ,١٥٥f. 
  אدאمه٢٧٠ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ١٨٨



 ١٧٩ 

ى معتزله بحثی پیرאمون تضאد بین آزאدى אنسאن و قدرت אلهی بود که حسن  فرقه
 ١٨٩. آغאز کرده بودعبید عطא و عمرو بن بصرى بא شאگردאنش وאصل بن

ى قدریه، معبد جهنی، معتقد به آزאدى אنسאن  ى فرقه گونه که شرح دאدم، نمאینده همאن
دאنست  شد، کאفر می אو کسی رא که مرتکب به گنאه کبیره می. در رفتאر و کردאرش بود

ى אخאقی قאئل بود و بאید مفهوم مجאزאت אخروى رא אز نظر  زیرא برאى مجאزאت אلهی جنبه
نאمیدند زیرא  ى قدریه مخאلفאن خود رא جبریه می هوאدאرאن فرقه. کرد نی توجیه میدی
אنتهאى خدאوند بودند و אز אین رو، سرنوشت אنسאن رא אز پیش  هא معتقد به قدرت بی آن

هא قאدر به توجیه אین تضאد نبودند که چرא خدאوند  لیکن آن. دאنستند معین شده می
معتزله در אین . کند هאنی که مسئول آن نیستند، مجאزאت میبندگאنش رא برאى אنجאم گنא

אرتبאط یک موضع میאنی گرفت که אز یک سو، قدرت بی אنتهאى אلهی رא مورد پرسش 
بنאبرאین متکلمאن معتزله . قرאر ندهد و אز سوى دیگر، مجאزאت אخروى رא توجیه کند

 .نאمیدند" منزلتینمنزلة بین אل"شدند،  کسאنی رא که مرتکب به گنאه کبیره می

. توאنست به همین بحث ختم شود گرאیی در حکمت אلهی نمی بدیهی אست که خرد
گویی قرآن و زندگی غیر متعאرف پیאمبر אسאم אز یک سو و אدعאى محمد که  تنאقض
کند אز سوى دیگر، مبאحث متکلمאن معتزله رא به   رא قرאئت میهللاא אلنبیא אست و کאم خאتم

אولین نظریه . ى متفאوت אیجאد شد در אین אرتبאط دو نظریه. وق دאدسوى وجود قرآن س
אز אین . دאنست می" هللاکאم مخلوق א"شد که قرآن رא  ى معتزله نمאیندگی می توسط فرقه

به بیאن دیگر، خدאوند وحی אلهی رא . شد رو، مصدאق قرآن وאبسته به زمאن و مکאن می
ى  مصدאق نظریه. بر در آن قرאر دאشتبرאى אوضאع بخصوصی نאزل کرده بود که پیאم

 ١٠٦ى  آیه) ٢(ى אلبقره  معتزله نאسخ و منسوخ بودن قرآن بود که بא אستنאد به سوره
 .ى یאد شده آمده אست در آیه. شد بیאن می

رא مترک سאزیم، بهتر אز آن یא مאنند آن  هر چه אز آیאت قرآن رא نسخ کنیم یא حکم آن»
 «.ند که خدא بر همه چیز توאنא אستدאن بیאوریم، آیא مردم نمی

                                                 
١٨٩ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٠٥ ,٦٧ 

 ١٨٠
کرد، برאى אستقرאر وאیت و  تلقی می" هللاکאم مخلوق א"دکترین معتزله که قرآن رא 

به אین ترتیب، אز یک سو، فرمאنروא مאنند پیאمبر فرאى . کאمگی بسیאر منאسب بود خود
אز . تگرف شد و قدرت سیאسی بدون چون و چرא در אختیאر אو قرאر می شریعت مستقر می

بنאى  ى عبאسیאن که زیر ى خאفت گسترده سوى دیگر، تمرکز قدرت سیאسی برאى אدאره
گرفت، بسیאر  هאى متنوعی رא در بر می هאى متعددى و فرهنگ متفאوتی دאشت و ملت

شد که شریعت رא منحل کند אگر که در تضאد بא   مجאز میهللاא بنאبرאین ولی. سאزنده بود
 .ى حאکم قرאر بگیرد سیאست دولت و منאفع طبقه

کאم غیر مخلوق "هא قرآن رא  آن. شد دومین نظریه توسط علمאى ظאهریه نمאیندگی می
ى אین  نتیجه. کردند دאنستند و مصدאق قرآن رא محدود به زمאن و مکאن نمی می" هللاא

دکترین دینی برאى אستقرאر مشروعه بسیאر منאسب بود زیرא אز یک سو، خلیفه رא مאنند 
دאد و אز سوى دیگر، تصویب قوאنین و   تحت قوאنین شرعی قرאر میهللایگر אبندگאن د

هאى سیאسی رא در سنت عشאیر אعرאب وאبسته به אجمאع علمאى ظאهریه  אتحאذ تصمیم
در نتیجه، دولت אسאمی هموאره نیאزمند به قشرى אز کאرشنאسאن علوم دینی . کرد می
 .ؤمنאن و אعمאل אحکאم دولتی تفسیر کنندشد که مفאهیم אلهی رא برאى زندگی دنیوى م می

تردیدى نیست که هدف توجیه قدرت سیאسی אز یک سو، אیجאد مشروعیت نظאم 
طبقאتی و אز سوى دیگر، אفزאیش نفوذ سیאسی برאى حفظ منאفع مאدى قشر بخصوصی אز 

ى حאکم بא  بنאبرאین غیر منتظره نیست که دو قشر متفאوت طبقه. ى حאکم אست طبقه
. کردند ى بخصوص مشروعیت خאفت عبאسیאن رقאبت می ر برאى تحقق شیوهیکدیگ

ى سیאسی و  دربאر عبאسیאن سאختאرى نهאدى ندאشت و אقشאر متفאوت فقط بنא بر فلسفه
جאیگאه بخصوص دیوאنی خود אز دو طرح یאد شده برאى مشروعیت دאدن به خאفت 

 .کردند אستفאده می

شאن برאى توجیه  مאندگאن برمکیאن بودند که چون אجدאدتبאر و بאز قشر אول رجאل אیرאنی
بא . دאنستند می" هللاکאم مخلوق א"، مאنند معتزله قرآن رא )وאیت(خودکאمگی خلیفه 

محدود کردن مصدאق قرآن به زمאن و مکאن، خلیفه مאنند پیאمبر فرאى شریعت مستقر 
زאیش نفوذ رجאل تحقق אین دکترین سیאسی منجر به حفظ منאفع مאدى و אف. شد می

ى אمאمیه در برאبر قشر دوم،  شد و مאنند نظאم شאهنشאهی سאسאنی و אندیشه دیوאنی می



 ١٨١ 

علمאى ظאهریه در برאبر برאى אفزאیش . کאمگی دאشت یعنی علمאى ظאهریه، تمאیل به خود
نفوذ سیאسی و حفظ منאفع مאدى و قشرى خود خوאهאن نظאرت بر אجرאى شریعت و مقאم 

 ١٩٠.خאفت بودند
کאم "بא تعویض توجیه مشروعیت قدرت سیאسی در دورאن خאفت مأمون، قرآن 

هאى  ى کتאب ترجمه. پردאزאن معتزله به دربאر رאه یאفتند تلقی شد و نظریه" هللامخلوق א
یونאنی که در دورאن خلفאى אموى برאى شنאخت علم پزشکی آغאز شده بود، پس אز אین 

אلحکمت رא  حکومت مأمون در بغدאد بیت. ه شدى فلسفی گسترش دאد تحوאت به حوزه
. هאى هلنیستی رא به عهده گرفت ى کتאب تأسیس کرد و گروهی אز کאرشنאسאن، ترجمه

هאى  تعدאد زیאدى אز نوشته)  میאدى٩٩٦وفאت در سאل (ندیم  در دورאن ریאست אبن ن
אبعی بود که بא אستفאده אز چنین من. فلسفی و علمی یونאن به زبאن عربی ترجمه شدند

 ١٩١.تمאیل به علم کאم منجر به یک جنبش אجتمאعی شد
 میאدى ٨٣٣رא در سאل ) محنه(هאى تفتیش عقאید  زمאن دאدگאه حکومت مأمون هم

אز نظر مأمون . ى سیאسی دولت رא بر علمאى دینی تحمیل کند تشکیل دאد که فلسفه
هאى متفאوت  بود زیرא فرقهאستقرאر دینی وאحد و אجبאرى برאى تمאمی مسلمאنאن ضرورى 

دینی אز جمله خوאرج و אمאمیه هم چون گذشته بא تفאسیر دیگرى אز دین، אبزאرى برאى 
ى حאکم و دولت אسאمی رא به  سאختند و طبقه دست جאمعه می ى فرو ى طبقه مبאرزه

ى تحکیم و ترویج یک  مأمون مدعی مقאم وאیت بود و אنگیزه. کشیدند میدאن مبאرزه می
אو אز אین طریق به خود وعده . ن رسمی رא برאى مؤمنאن در خאفت אسאمی دאشتدی
دست جאمعه رא منفعل  ى فرو هאى طبقه هאى دینی و قیאم دאد که אز یک سو، جنبش می

کند و אز سوى دیگر، در برאبر علمאى ظאهریه مאنعی بسאزد که مبאدא بא تسلط بهتر 
ى مسلمאنאن مورد پرسش   رא به عنوאن خلیفهخویش بر متون دینی، سرکردگی سیאسی אو

אو در . مأمون برאى تثبیت سرکردگی سیאسی و دینی خویش بسیאر کوشא بود. قرאر دهند
دورאن فرمאنروאیی بر خرאسאن نجوم و علم آنتیک آموخت و پس אز אیجאد وحدت 
                                                 
١٩٠ vgl. ebd., S. ١٧٧f., ١٨٣, und  

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٧):Bd. IV, ebd., S. ٧٣٤ 
١٩١ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ١٨٧, und  

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ١٩٩f., ٢٠٠f., ٢٠٧ 

 ١٨٢
حدود بیست تن אز . خאفت אسאمی، علوم دینی و حقوقی رא در بغدאد فرא گرفت

شنبه تحت نظر  ى معتزله در دربאر مأمون אشتغאل دאشتند و هر سه پردאزאن فرقه ظریهن
 .کردند ى عقلی پیرאمون مسאئل و متون دینی برگزאر می אو منאظره

ى معتزله نیز مאنند مأمون به صورت عریאن אز ضرورت یک دین  پردאزאن فرقه نظریه
هאى دیگر دینی  قیب و سرکوب فرقهکردند و تع אجبאرى برאى تمאمی مسلمאنאن دفאع می

بنאبرאین علمאى دینی یکی پس אز دیگرى موظف بودند که در . شمردند رא אزم می
کאم مخلوق "دאدگאه تفتیش عقאید و در برאبر قضאت دولتی مستدل کنند که چرא قرآن 

אین دکترین سیאسی رא " אصحאب אلحدیث"حنبل به سرکردگی  فقط אحمد بن. אست" هللاא
حتא تحت . دאنست رא دخאلت در کאر پروردگאر و در نتیجه אرتدאد می  کرد زیرא آنאنکאر

 ١٩٢.אى به אیمאن אو وאرد نیאمد شکنجه خدشه
دאنست و فرمאنروא رא فرאى شریعت  می" هللاکאم مخلوق א"دکترین معتزله که قرآن رא 

ن کאمگی بسیאر منאسب بود، لیک ى سیאسی خود کرد، برאى تحقق فلسفه مستقر می
گرאیی در حکمت אلهی אز یک سو، نفوذ علمאى ظאهریه رא برאى نظאرت بر אمت و  خرد

شد و به  ى حאکم نمی کرد و אز سوى دیگر، فقط محدود به طبقه دولت אسאمی رد می
گرאیی  بنאبرאین تشدید روند خرد. یאفت دست جאمعه نیز رאه می ى فرو אجبאر به طبقه

 و هللاسیتی אمت אسאمی رא که بر تعبد بندگאن אز א جن-بنیאن نظאم طبقאتی ) تعقل(
گرאیی دنیوى  ى خرد نتیجه. کرد فرمאنروאیאن אو بر روى زمین אستوאر אست، ویرאن می

گرאیی، شک و تردید در אصول  گریزى به جهאن ى جهאن شدن مؤمنאن، تغییر אندیشه
نتیجه אنهدאم نظאم دینی و رهאیی אز بند شریعت، نقد دین به عنوאن אبزאر حکومتی و در 

گرאیی  بنאبرאین خرد. بر زمین بودهللا جنسیتی אسאمی و سرنگونی فرمאنروאیאن א-طبقאتی 
به بیאن دیگر، אرتدאد، אنشعאب و . شد هאى אلحאدى می در حکمت אلهی زمאنی منجر جنبش

متکلمאن معتزله در . ریزى شده بود ى معتزله אز بدو تشکیل آن برنאمه אضمحאل فرقه
گرفتند و  گرאیی پی در پی در برאبر אصول دینی قرאر می جنبش کאم بא تعمیق خردصدر 

ى چنین  بدیهی אست که بא אدאمه. رسیدند ى دین به אرتدאد می بא خروج אز محدوده
                                                 
١٩٢ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ١٨٢, und  

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٤٤٧f., ١٩٩  

   אدאمه٢٢٣ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ .



 ١٨٣ 

ى  برخی متکلمאن برجسته. شد روندى بحرאن אیدئولوژیک دولت אسאمی تشدید می
אلحسن علی  אبو. אمر به אرتدאد رسیدند ر بنصفوאن، نאظم و دیرא دولتی مאنند قאئم بن

 ١٩٣.ى حنبلیه گروید و فرقه" אصحאب אلحدیث"אسمאعیل אشعرى توبه کرد و به  אن
ى برهאن אز علم  אلحسن אشعرى نیز در אوאیل مאنند تمאمی متکلمאن معتزله به وسیله אبو

. آموخت אلجوبی میعلی  کرد و به אین شیوه، مبאنی حقوقی אسאم رא نزد אبو کאم دفאع می
هא אین بود که آیא  پرسش آن. نزאع אو بא אستאدش بر سر مفאهیم خیر و شر آغאز شد

אین . ترین אست گیرد که برאى אو خیر خدوאند همیشه موאردى رא برאى אنسאن در نظر می
אى به جز אنکאر صفאت رحمאن و رحیم خدא رא ندאشت و خصلت خدא رא به  بحث نتیجه

تشدید אین نزאع منجر به دشمنی אشعرى بא . دאد برאى אنسאن سوق میسوى تدאرک شر 
 ١٩٤.אلجویی و ترک مکتب אو شد

ى خرد  אلحسن אشعرى برאى حل موضوع مدعی شد که صحت مسאئل نه در حوزه אبو
ى אشאعره  شود و به אین ترتیب، فرقه ى شریعت אسאمی تعیین می بشرى، بلکه در حوزه

گرאیאن مאنند معتزله و فאسفه در אنکאر  אعتقאد دאرند که خردאشعریאن . رא بنیאن گذאشت
אلحسن אشعرى برאى حل مشکل  אبو. نאمند هא رא ملحد می صفאت אلهی سهیم هستند و آن

سپس אدعא کرد . دینی موجود نخست مدعی شد که هر چه خدوאند بیאفریند خیر אست
אن در אنتخאب میאن خیر و ى אنس به معنی אرאده" کسب. "دאرد" کسب"که אنسאن قدرت 

ى عمل خیر کند، خدאوند نیز قدرت عمل  گאه אنسאن אرאده به אین معنی که هر. شر אست
ى عمل شر کند، خدאوند אو رא  گونه که אگر אنسאن אرאده همאن. کند خیر رא در אو خلق می

 אیمאن و شرک به" کسب"ى אشאعره  بنאبرאین نزد فرقه. قאدر به אین عمل خوאهد کرد
نه به قدرت " کسب"به אعتقאد אشعریאن بא در نظر دאشتن قدرت . ى אنسאن אست عهده

. گیرد ى غیر אخאقی می آید و نه مجאزאت אلهی جنبه אى وאرد می بی אنتهאى אلهی خدشه
رא " کسب"گویی אشعریאن و دکترین  گونه که آرאمش دوستאر به درستی تنאقض همאن

 بא ١٩٥.«!در مطلق و אنسאن مسئول مطلق אستخدא قא» ى אشאعره کند، نزد فرقه אفشא می
هאى تسنن رא تحت  ى سیאسی تمאمی فرقه گویی فאحش، אشعریאن فلسفه وجود تنאقض

                                                 
١٩٣ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S.١٤٣f., ١٤٦ 
١٩٤ vgl. ebd., S. ٢٨٦ 
  אدאمه٣١٨ى  אمتنאع تفکر در فرهنگ دینی، پאریس، صفحه): ١٣٨٣(مقאیسه دوستאر، آرאمش  ١٩٥

 ١٨٤
دکترین (رא در برאبر אصאلت خرد ) دکترین אشאعره(تأثیر خود قرאر دאدند و אصאلت کאم 

 ١٩٦.دشمنאنه مستقر کردند) معتزله
אن אیدئولوژیک حکومت אسאمی در کلیتش عریאن گرאیی بحر ى خرد بא شکست پروژه

شد אز طریق دین אسאم  توجیه حکومت دنیوى که بאید بא خرد بشرى همאهنگ می. شد
تضאد حکومت دنیوى و مشروعیت אسאمی برאى . در برאبر خرد بشرى قرאر گرفت

قאئل گرאیی حدودى  که برאى خرد پردאزאن دینی رאه حلی بאقی نگذאشت به جز אین نظریه
بنא بر بررسی آرאمش دوستאر بא . ى אسאم در آورند شوند و خرد بشرى رא به چنبره

ى پرسش چنאن معین شد که پאسخ دینی محمول آن  گرאیی معتزله، شیوه شکست خرد
 ١٩٧.شود

پردאزאن دینی که אسאم رא سرچشمه و معیאر سنجش حقאیق  به אین ترتیب، نظریه
אز طریق אین حدود و هرאس אز .  در نظر گرفتنددאنند، برאى شک و پرسش حدود می
. یאبند مאنند و به تعقل دست نمی گویی אست که مسلمאنאن אز تردید و سنجش بאز می کفر

دאرد، אین حدود  ى تعبد محصور می אین حدود אسאم אست که مسلمאنאن رא در حوزه
 حدود אسאم کند، אین رא אز پیش معین می ى پرسش و پאسخ آن אسאم אست که نحوه

هאى دینی رא برאى مسلمאنאن نא ممکن  هאى אخאقی و אرزش אست که نقد و אرزیאبی معیאر
هא رא אز طریق شریعت عملی  کند و אین حکومت אسאمی אست که אعتبאر و فرجאم آن می
ى زندگی دنیوى و تضאد אبژکتیو אجتمאعی بא خرد بشرى  جא که شیوه אز آن. سאزد می

د و بא تردید و پرسش همرאه אند، حدود دین بאید پرسش رא چنאن به شون אرزیאبی می
بدون شک ممאنعت אز . אنحصאر אسאم در آورد که پאسخ آن محمول پرسش شود

ى  ى دین برאى حفظ منאفع مאدى طبقه پرسش و محصور مאندن خرد بشرى در چنبره
سیتی אسאمی  جن-אگر تردید در אلوهیت نظאم طبقאتی . حאکم بسیאر سאزنده אست
هאى ضد دینی رא אز قوه به فعل تبدیل کند، دیگر حکومت  عمومیت بیאبد و جنبش
 .هא منאبع کאفی ندאرد אسאمی برאى سرکوب آن

                                                 
  אدאمه٣٩٢ى  چرא אیرאن عقب مאند و غرب پیش رفت، نشر توسعه، چאپ پنجم، تهرאن، صفحه): ١٣٨٠(مقאیسه علمدאرى، کאظم  ١٩٦
  אدאمه٣١٨ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٣(دوستאر، آرאمش  ١٩٧



 ١٨٥ 

بنאبرאین کאمًא قאبل درک אست که چرא دکترین אشאعره در אوאسط دورאن خאفت معتصم 
ى  جא که نظریه אز آن. تبدیل به אیدئولوژى حکومت אسאمی شد)  میאدى٨٥٠ تא ٨٤٠(

ى حאکم   جنسیتی אسאمی و حفظ منאفع مאدى طبقه-אشعریאن برאى توجیه نظאم طبقאتی 
ى مشروعیت خאفت به صورت   میאدى شیوه٨٤٩تر بود، در سאل  به مرאتب منאسب
אصحאب "אعאم شد و علمאى ظאهریه و " هللاکאم غیر مخلوق א"قرآن . אسאسی تغییر کرد

گرאیی در حکمت אلهی אرتدאد تلقی  אز אین پس، خرد. ه به دربאر رאه یאفتنددوبאر" אلحدیث
گرאیאن مאنند معتزله و فאسفه، زندیکאن، ملحدאن و علمאى  هאى دولتی خرد شد و دאدگאه

 ١٩٨.هאى تشیع رא به مرگ محکوم کردند و به هאکت رسאندند فرقه
אمون قرآن به کلی ممنوع کنکאش پیر)  میאدى٨٦٨ تא ٨٥٤(در دورאن خאفت متوکل 

هאى دینی مאنند خوאرج، אمאمیه و  شد، برمکیאن אز دربאر رאنده شدند و سرکوب فرقه
دאود، وفאت در سאل   بنهللاعبدא(علمאى دولتی مאنند אلهورאبی . معتزله به אوج خود رسید

، אسحאق ) میאدى٨٧٥ یא ٨٩٣وفאت در سאل (سیبא  ، یعقوب بن) میאدى٨٢٨
وفאت در سאل (אلولید אلکیندى  و بیسر بن)  میאدى٨٥٩وفאت در سאل (یل אسرאئ אبی بن

אمت و دولت . برאى توجیه مشروعیت خאفت عبאسیאن کوشא بودند)  میאدى٨٥٢
אسאمی بאر دیگر تحت نظאرت علمאى ظאهریه قرאر گرفت و אجمאع معیאر مشروعیت 

 ١٩٩.هאى دیوאنی شد قوאنین و تصمیم
کאم "به قرآن " هللاکאم مخلوق א" خאفت عبאسیאن، אز قرآن تعویض دکترین مشروعیت

. هאى دیوאنی منجر به آرאمش در دربאر شد و برکنאرى برمکیאن אز مقאم" هللاغیر مخلوق א
هאى دאخلی بא  هאى طبقאتی و جنگ لیکن خאفت אسאمی چون گذشته در گیر نبرد

به אین ترتیب، قدرت . دزدن فرمאنروאیאنی بود که אز אطאعت حکومت مرکزى سر بאز می
هאى مستقل در خאفت אسאمی بر سر  אى فعאل شد و دولت گریز אز مرکز دولت منطقه

بدیهی אست که אسאم به عنوאن אبزאر حکومتی برאى تضمین منאفع طبقאتی . کאر آمدند
هא ضرورتی در سرنگونی  אز אین رو، آن. אى بسیאر منאسب بود هאى منطقه سرאن حکومت

אى بאید بخصوص אز خאندאن  هאى منطقه در رאبطه بא حکومت.دیدند אسیאن نمیخאفت عب

                                                 
١٩٨ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٢f. 
١٩٩ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٨f. 

 ١٨٦
طאهر پسر حسین بود و ذوאلیمینین . یאد کرد)  میאدى٨٧٢ تא ٨٠٢אز سאل (طאهریאن 

אو پس אز . ى אیرאنی متولد شد در یک خאنوאده) خرאسאن(אو در شهر پوشنگ . لقب دאشت
در אین دورאن طאهر و وزیر عبאسیאن، . دشکست و هאکت אمین به אمאرت بغدאد رسی

. خאلد، تمאمی אمور دیوאنی و سپאهی خאفت عبאسیאن رא در دست دאشتند אبی אحمد بن
. سپس طאهر به فرمאن خلیفه مأمون برאى سرکوب قیאم خوאرج رאهی رقه شد

زدند و  هא دستبرد می شبت بودند که به شهر شورشگرאن خאرجی تحت فرمאن نصر بن
طאهر در سرکوب و قتل عאم خوאرج چنאن قسאوتی . رسאندند אن رא به قتل میمسلمאن

אو برאى درس . نشאن دאد که به فرمאنروאیی موصل و منאطق غربی خאفت در آمد
برאى نمونه . رسאند ترین شیوه به قتل می عبرت دیگرאن אسیرאن خوאرج رא به وحشیאنه

زدند و هر پאى אسیر رא به یک سر  هאى دو درخت رא به هم گره می سربאزאن אو سر
 .کردند گشودند و אسیر رא به دو نیم می سپس گره درختאن رא می. بستند درخت می

دوبאره ) آذرک (אترک  جא که جنبش خوאرج در شرق خאفت تحت فرمאن حمزة بن אز آن
אوج گرفته بود، خلیفه مأمون طאهر رא فرمאنروאى خرאسאن کرد که خאرجیאن رא سرکوب 

، که در אمور دیوאنی شهرتی کسب کرده بود، جאنشین هللاپس אز طאهر، پسرش عبدא. دکن
 ٢٠٠.אو در بغدאد شد

ى  خوאرج در دورאن خאفت عبאسیאن تجدید قوא کرده بودند و در سیستאن طبقه
روستאییאن . کردند ى حאکم تهییج می دست جאمعه رא برאى قیאم و سرنگونی طبقه فرو
بא وجودى که طאهر در . هא شورش کردند אن تحت رهبرى آنهא در سیستאن و خرאس بאر

هא رא به  ى زیאدى אز آن هאى متعدد خوאرج رא منکوب کرد و عده مدت دو سאل در جنگ
אز . هאکت رسאند، لیکن قאدر نبود که جنبش خאرجیאن رא به طور قطعی خאموش کند

طאهر برאى אبرאز . کرد میאین رو، خلیفه مأمون אو رא متهم به کوتאهی در سرکوب خوאرج 
پس אز مدت . عصیאن خویش روزى بر سر منبر نאم خلیفه رא אز خطبه حذف کرد

پس .  میאدى طאهر به زهر مسموم شد و به هאکت رسید٨٢٤کوتאهی در אوאیل سאل 
هא به مدت شش مאه به  אز مرگ طאهر سربאزאن אو قیאم کردند زیرא پردאخت موאجب آن

                                                 
  אدאمه٤٩٧ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین ٢٠٠



 ١٨٧ 

خאلد، پسر طאهر، طلحة، رא  אبی مأمون به אشאرت وزیرش، אحمد بن. تعویق אفتאده بود
 .جאنشین پدرش کرد

طلحة . وزیر عبאسیאن برאى بאزرسی אوضאع همرאه فرمאنروאى جدید رאهی خرאسאن شد
برאى אبرאز אرאدتش به אحمد سه میلیون درهم نقدى و هدאیאیی به قیمت دو میلیون 

لیون درهم به کאتبאن و همرאهאن دیگر אو تعلق درهم به אو دאد، در حאلی که نیم می
وزیر عبאسیאن پس אز آرאمش אوضאع در خرאسאن به אشروسنه لشکر کشید و . گرفت

ى אین אیאلت، یعنی حیدر  تسخیر אشروسنه فقط بא همکאرى אمیرزאده. جא رא فتح کرد آن
ود، نزد حیدر که در تقسیم قدرت بא پدر و برאدرش در نزאع ب. پسر کאوس ممکن شد

. مأمون رفت و برאى جلب حمאیت نظאمی خلیفه به אسאم گروید و بא خلیفه بیعت کرد
پس אز تسخیر אشروسنه کאوس که אفشین אین אیאلت بود، برאى حفظ منאفع مאدى و مقאم 

مأمون نیز کאوس . ى عبאسی رא پذیرفت خویش به אسאم אیمאن آورد و سرکردگی خلیفه
 به حکومت مرکزى کرد و فرمאنروאیی אو رא بر אشروسنه رא موظف به پردאخت خرאج

 ٢٠١.دאنی אز حیدر، אو رא ولیعهد אفشین אشروسنه نאمید سپس برאى قدر. پذیرفت
 میאدى در بلخ در گذشت و ٨٢٩طאهر، در سאل  فرمאنروאى حکومت طאهریאن، طلحة بن

.  رسیدچندى بعد علی در جنگ بא خوאرج به هאکت. برאدرش علی جאنشین אو شد
حمید طאهرى نیز که به جאنشینی אو در آمده بود، در سرکوب خوאرج توفیقی  محمد بن
جنگید،  طאهر رא که در آذربאیجאن بא خرمدینאن می  بنهللاسرאنجאم مأمون عبدא. ندאشت

فرمאنروאى خرאسאن کرد و طبرستאن، رویאن، دمאوند و رى رא نیز تحت فرمאن אو قرאر 
 ٢٠٢.دאد

אلرشید دوبאره در אصفهאن آغאز شده بود،   در دورאن خאفت هאرونجنبش خرمدینאن که
جאویدאن پسر . دאرى مأمون به رى و نوאحی شمאلی خאفت کشیده شد در زمאن زمאم

. ى مسلحאنه تאزه کردند ى مبאرزه شهرک و بאبک خرمدین آیین مزدکیאن رא بא אندیشه
ق کوهستאنی آذربאیجאن رא به هאى منאط بאبک در دورאن خאفت مأمون قیאم کرد و دژ

جא که فرمאندهאن سپאه عبאسیאن موفق به شکست  אز آن. جאمگאن در آورد تسخیر سرخ
                                                 

  ٥٠٥ى  جא، صفحه همאن ٢٠١
٥٠٨ אدאمه، ٥٠٦ى  جא، صفحه همאن ٢٠٢  

 ١٨٨
شدند، خلیفه معتصم אفشین، فرمאنروאى אشروسنه، رא برאى سرکوب  خرمدینאن نمی

אفشین پس אز سه سאل جنگ بא سپאه خرمدینאن، بאبک رא فریب . خرمدینאن אجیر کرد
بאبک که אز אین کאرزאر جאن سאلم به در برده بود به فرمאنده .  رא تسخیر کنددאد و دژ אو

אفشین در تعقیب بאبک אو رא دستگیر کرد و نزد . سنبאط، پنאهنده شد אرمنستאن، سهل بن
ى عبאسی אو رא به سختی شکنجه کرد و بא خفت به قتل  خلیفه. خلیفه معتصم فرستאد

پس אز אین مאجرא .  بאبک رא به دאر آویختسپس برאى عبرت دیگرאن جسد. رسאند
ى طبرستאن، که به آیین خرمدینאن گرویده بود در صدر  مאزیאر پسر قאرن، شאهزאده

 .سرخ جאمگאن قرאر گرفت و به خونخوאهی بאبک قیאم کرد

אو پس אز وفאت پدرش برאى جلب رضאیت . مאزیאر אز خאندאن فرمאنروאیאن طبرستאن بود
 جهت تسلط بر طبرستאن به نزد مأمون رفت و پس אز אبرאز אیمאن ى عبאسیאن و خلیفه

مأمون אو رא محمد نאمید و به אو در کسب هدفش . ظאهرى به אسאم بא אو بیعت کرد
مאزیאر پس אز بאزگشت אز بغدאد عمویش رא به هאکت رسאند و تمאمی . رخصت دאد

ن، אسپهبد אسپهبدאن و אو خود رא گیل گیא. ى خود در آورد طبرستאن رא تحت سلطه
 میאدى אز ٨٤٦مאزیאر پس אز قیאم در طبرستאن در سאل . نאمید پتشخوאر گرشאه می

فرستאدن خرאج به دربאر سر بאز زد، دهقאنאن رא بر مسلمאنאن شورאند و مسאجد آنאن رא 
 .هאى شهر رא ویرאن سאخت سپس به سאرى لشکر کشید و بאرو. ویرאن کرد

حسین رא به فرمאندهی سپאه  طאهر، عمویش، حسن بن  بنهللابدאفرمאنروאى خرאسאن، ع
אمא قبل אز جنگ . خویش در آورد و برאى سرکوب قیאم مאزیאر به طبرستאن فرستאد

برאدر مאزیאر، که کوهیאر نאم دאشت به אو خیאنت کرد و مאزیאر رא دست بسته تسلیم 
ى  خلیفه. بغدאد فرستאدفرمאنده سپאه طאهریאن مאزیאر رא برאى مجאزאت به . حسن کرد

سپس . عبאسی مאزیאر رא به سختی شکنجه کرد و مאنند بאبک به خفت به قتل رسאند
پس אز  .جسد مאزیאر در همאن جאیی به دאر آویخته شد که بאبک در گذشته آویزאن بود

אین אفشین که در حسن نیتش به خאفت عبאسیאن . قتل مאزیאر نوبت به אفشین رسید
אو نه تنهא جنبش . متهم به אیمאن به آیین زندیکאن و همکאرى بא مאزیאر شدتردیدى نبود، 

خرمدینאن رא در هم کوبید، بلکه در مصر و روم برאى دفאع אز حکومت عبאسیאن شمشیر 
خلیفه . شد پیروزى אو در جنگ و تمول אو در אشروسنه موجب حسאدت دربאریאن می. زد

پرستی، אعتقאد به آیین  א אتهאمאت وאهی مאنند بتمعتصم אفشین رא بאزدאشت کرد و אو رא ب
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که  پس אز آن. چאل אندאخت زندیکאن، هدف قتل خلیفه، تهییج مאزیאر برאى قیאم به سیאه
 ٢٠٣.אفشین در زیر شکنجه جאن سپرد جسدش به آتش کشیده شد

هאى مستقل  در حאلی که سאمאنیאن در مאورאءאلنهر و طאهریאن در خرאسאن حکومت
پس אز . شکیل دאده بودند، سیستאن جوאنگאه عیאرאن، مطوعه و خوאرج بودخویش رא ت
. אلطیب طאهرى به جאنشنی אو فرمאنروאى خرאسאن شد طאهر، پسرش אبو  بنهللاوفאت عبدא

در سیستאن شکل )  میאدى٩٠٣ تא ٨٦٧אز سאل (در אوאخر عهد وى حکومت صفאریאن 
ر אدعאى אستقאل کردند و אیאلت عیאرאن سیستאن به سرکردگی یعقوب لیث صفא. گرفت

نه حکومت طאهریאن و نه خאفت عبאسیאن قאدر . خویش رא אز خرאسאن جدא سאختند
تشکیل حکومت صفאریאن مصאدف بא . بودند که جنبش عیאرאن سیستאن رא سرکوب کنند

کرد و مدאفع  یعقوب نخست موطعه رא که برאى ثوאب دینی جهאد می.אفول طאهریאن بود
ى  پس אز سرکوب خوאرج و قتل فرمאنده. دستאن بود، در سپאه خود אدغאم کرد ومنאفع فر

یحیی، به خدمت  ى یعقوب، אزهر بن آنאن، عمאر، بخشی אز خאرجیאن אز طریق فرمאنده
سپس یعقوب به نیشאبور لشکر کشید و سپאه خرאسאن رא منکوب . سپאه عیאرאن در آمدند

 ٢٠٤.طאهر، به אسאرت אو در آمد بنآخرین فرمאنروאى طאهریאن، محمد . کرد
هرאت در سאل . یعقوب پس אز سلطه بر خرאسאن، آهنگ تسخیر بست و هرאت رא کرد

 طאهرى، به אسאرت عیאرאن هللاعبدא  میאدى تسخیر شد و فرمאنروאى شهر، حسین بن٨٦٨
ى  پس אز فتح پوشنگ אنقرאض حکومت طאهریאن قطعی شد و خلیفه. سیستאن در آمد
چندى بعد سپאه یعقوب . אر سرکردگی یعقوب رא به رسمیت شنאختعبאسی به نאچ

حسین، رא کوبید و אین  مغلس و אمیر فאرس، علی بن سربאزאن فرمאنروאى کرمאن، طوق بن
فقط در جنگ کرمאن دو هزאر تن אز سربאزאن . دو אیאلت نیز تحت فرمאن אو قرאر گرفت

یعقوب نخست . یאرאن در آمدندطوق به قتل رسیدند و دو هزאر تن به אسאرت سپאه ع
حسین رא مصאدره کرد و در شیرאز به منبر رفت  مغلس و علی بن אموאل و ثروت طوق بن
ى  سپس غنאئم جنگی فرאوאنی رא برאى خلیفه. ى عبאسی خوאند و خطبه به نאم خلیفه

                                                 
٥١٠ אدאمه، ٤٦٠אدאمه،  ٤٥٨ى  جא، صفحه همאن ٢٠٣  

  ٥٢١ى  جא، صفحه همאن ٢٠٤
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خلیفه نیز برאى قدر دאنی و پאدאش حسن نیت یعقوب، . ، فرستאدهللاא عبאسی، אلمتعمد عل

 ٢٠٥.مאنروאیی אو بر سیستאن، کאبل و طغאرستאن رא به رسمیت شنאختفر
دאنست،  جא که یعقوب به אیאلت فאرس نیز چشم دאشت و خلیفه رא قאبل אعتمאد نمی אز آن

لیکن هدف אو نه אنقرאض خאفت عبאسیאن، بلکه تعویض . به فکر سرنگونی معتمد אفتאد
ى   خلیفه، موفق، نوشت و به אو در نهאن وعدهאى به برאدر بنאبرאین یعقوب نאمه. خلیفه بود

 .سپس لشکر به سوى بغدאد کشید. خאفت دאد

אى یعقوب آگאه سאخت و چنאن کرد، אنگאرى  موفق برאدرش، خلیفه معتمد، رא אز برنאمه
در جنگی که میאن سپאه یعقوب و سربאزאن خلیفه در . که بא هدف یعقوب موאفق אست

אز .  پیوست، برאدر خلیفه، موفق، فرمאنده سپאه عبאسیאن بودنزدیکی دیرאلعאقول به وقوع
جא که یعقوب تدאرک چندאنی برאى جنگ ندیده بود و مؤمنאن موطعه به دلیل عقאید  آن

یعقوب پس אز . دینیشאن خوאهאن کאرزאر بא سپאه خلیفه نبودند، لشکر یعقوب منکوب شد
. یאلت رא تאرج و ویرאن کردهאى אین א אین شکست به فאرس عقب نشست و تمאمی شهر

بیش אز دو هفته אز אین کאرزאر سپرى نشده بود . شאپور אردو زد سپس سپאه אو در جندى
 ٢٠٦.که یعقوب אز فرت بیمאرى جאن سپرد

ور تبدیل به  یعقوب موفق شد که در صدر عیאرאن سیستאن אز فرزند یک پیشه
رهم و هشتصد میلیون دینאر אو در زمאن وفאتش پنجאه میلیون د. دولتمردى متمول شود

لیث صفאر، جאنشین אو  پس אز وفאت یعقوب برאدرش، عمرو. ى خویش دאشت در خزאنه
אى که به خلیفه نوشت، خאفت عبאسیאن رא به رسمیت شنאخت و بא  عمرو در نאمه. شد

محمد  خلیفه در אین دورאن در جنگ بא خوאرج تحت فرمאن علب بن. معتمد بیعت کرد
نאمیدند زیرא قیאم אو  می) خلیفة אلزنج(ى زنگیאن  ى خویش رא خلیفه ن فرمאندهخאرجیא. بود
دستאن جنوب شرقی خאفت تא آفریقא رא برאى سرنگونی حکومت عبאسیאن بسیج  فرو

که سرکردگی  אى نمאند به جز אین بنאبرאین برאى خلیفه در אوضאع موجود چאره. کرده بود

                                                 
  אدאمه٥٢٤ى  جא، صفحه همאن ٢٠٥

   אدאمه٥٣٤ى  جא، صفحه همאن ٢٠٦
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مאنروאیی فאرس و مشرق و سند رא که یعقوب به عمرو لیث رא به رسمیت بشنאسد و فر
 ٢٠٧.جنگ گرفته بود در برאبر بیست میلیون درهم خرאج سאلیאنه به אو وאگذאر کند

عمرو لیث بא تصمیم خلیفه موאفق نبود زیرא فرאتر אز سیستאن، کرمאن و فאرس خوאهאن 
 در بر شد که אز مאورאءאلنهر و خرאسאن گرفته تא بغدאد رא حکومت بر نوאحی می

ى אیאلت سאمאنیאن رא به אو دאد و אز سوى دیگر، אفشین  معتمد אز یک سو، وعده. گرفت می
حکومت سאمאنیאن تحت . سאمאنی رא به مقאومت در برאبر سپאه صفאریאن تشویق کرد

خلفאى عبאسی نیز فرمאنروאیی سאمאنیאن رא در . فرمאن نوאدگאن سאمאن، خدאة، قرאر دאشت
در جنگی که میאن سپאه . ج سאلیאنه به حکومت אسאمی پذیرفته بودندبرאبر پردאخت خرא

صفאریאن و سאمאنیאن به وقوع پیوست، سربאزאن عمرو لیث شکست خوردند و אو به 
عمرو به بغدאد فرستאده شد و به . אسאرت אفشین سאمאنی، אسمאعیل پسر אحمد، درآمد

ى حکومت  و سیستאن نیز ضمیمهسپس به فرمאن خلیفه خرאسאن . چאل خلیفه אفتאد سیאه
 ٢٠٨.سאمאنیאن شد

ى  ى خوאصی دאشتند، אسمאعیل سאمאنی نوאده جא که صفאریאن در سیستאن وجهه אز آن
لیکن طאهر قאدر نبود که . محمد، رא فرمאنروאى אین אیאلت کرد عمرو لیث، طאهر بن

ی אسمאعیل سאمאن سرאنجאم אحمد بن. سرکردگی خویش رא بر سیستאن تحمیل کند
ى  سیستאن رא تحت فرمאن مستقیم خویش قرאر دאد و حکومت صفאریאن در نتیجه

 میאدى به ٩٩٩سאمאنیאن تא سאل .  میאدى بر אفتאد٩٠٣אى در سאل  هאى عشیره جنگ
 ٢٠٩.حکومت خویش در شرق אیرאن אدאمه دאدند

ز عشאیر بویه א آل. تبאر در دورאن خאفت عبאسیאن بوییאن بودند ترین حکومت אیرאنی مهم
אهאلی אین . هאى جنوبی دریאى خزر سکونت دאشت رفت که در کرאنه دیلمی به شمאر می

ى زیدیه به אسאم אیمאن  ى فرقه منאطق به مرאتب دیرتر אز مאبقی אیرאنیאن و به وسیله
אلنهرین رא یکی پس אز  هאى بین بوییאن پس אز فتح منאطق غربی אیرאن، شهر. آورده بودند

بوییאن نیز . مندאنه وאرد بغدאد شدند  میאدى پیروز٩٤٥کردند و در سאل دیگرى تسخیر 

                                                 
   אدאمه٦٦ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ٢٠٧

  אدאمه٥٤٥ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه زرین ٢٠٨
مه אدא٥٥٠ى  جא، صفحه همאن ٢٠٩  

 ١٩٢
אى אیرאنیאن به خאفت عبאسیאن پאیאن ندאدند و אز אسאم  هאى منطقه مאنند دیگر حکومت

لیکن بر خאف . دست جאمعه אستفאده کردند ى فرو به عنوאن אبزאر برאى حکومت بر طبقه
سرאن بوییאن . غییر سیאست خאفت عبאسیאن شدندهאى دیگر אیرאنی موفق به ت سلسله
ى  هא به فرقه אعتقאد آن. אאمرאء به عهده گرفتند ى خאفت אسאمی رא به عنوאن אمیر אدאره

زیدیه منجر شد که אوضאع شیعیאن که تא کنون مورد تعقیب و سرکوب خلفאى عبאسی و 
 ٢١٠.علمאى ظאهریه بودند، بهبود بیאبد

 میאدى دستور ٩٦٢وییאن موعظ אلدوله نאم دאشت که در سאل ى ب אولین אمیر سلسله
بوییאن برאى . نفرین و دشنאم عمومی به معאویه و خلفאى دیگر אموى رא صאدر کرد

خم رא بא شکوه  دאرى تدאرک دیدند و سאلروز غدیر علی مرאسم عزא شهאدت حسین بن
کیل تشیع ظאهریه بسیאر אوضאع سیאسی برאى هوאدאرאن אمאمیه و تش. فرאوאن جشن گرفتند

. آورى کردند جمع" אخبאر"ى تشیع رא تحت نאم  علمאى אمאمیه אحאدیث ویژه. منאسب بود
ى معتزله אز دورאن آنتیک و  گرאیی بنא شد که فرقه آورى אحאدیث بر خرد ى جمع شیوه

مصدאق אحאدیث وאبسته به سند و یא نאم یک אمאم شد و به אین . فنون هلنی آموخته بود
دلیل אتخאذ אین روش . رتیب، אغلب אحאدیث אهل تسنن غیر وאقعی تلقی و مردود شدندت

در وאقع همאن کسאنی که . شدند منאبع אحאدیث بودند که אغلب אز אصحאب پیאمبر نقل می
 ٢١١.مشروع قدرت سیאسی بودند بنא بر אعتقאد شیعیאن متهم به غصب نא

محمد . هستند) אلکتب אאربعه(لی آورى אحאدیث تشیع چهאر کتאب אصو ى جمع نتیجه
ى حقوقی تشیع رא در کتאب  پشتوאنه)  میאدى٩٣٩وفאت در سאل (یعقوب אلکلینی  بن

 حدیث رא ٥٠٧٢אو .  حدیث אست، مهیא کرد١٦٠٠٠אلدین که شאمل  אلکאفی فی علم
                                                 
٢١٠ vgl. Busse, H. (١٩٩١): ebd., S. ٣٩, und 

vgl. Busse, H. (١٩٧٧): Der persische Staatsgedanke im Wandel der Geschichte , in: 

Saeculum, Bd. ٢٨, S. ٥٣ff., Freiburg/Mnchen, S. ٥٤ 
٢١١ vgl. Ende, W. (١٩٩١):, ebd. S. ٨٠, und  

vgl. Spuler, B. (١٩٥٤): Hellenistisches Denken im Islam, in: Saeculum, Bd. ٥, S. ١٧٩ff., 

Freiburg/München, S. ٨٠, und 

Steppat, F. (١٩٨٥): Schi'a und Sunna – Religiöse Konfliktlinien und politische Brisanz, in: 

Scholz, F. (Hrsg.): Die Golfstaaten - Wirtschaftsmacht in Krisenherd, S. ٣٦ff., 

Braunschweig, S. ٤٠ 



 ١٩٣ 

אین .  حدیث رא ضعیف و بאقی رא بא אحتیאط پذیرفت٩٤٨٥صحیح و مورد وثوق و 
אلقمی  علی جعفر محمد بن אبو. شود ى אصول و فرع تقسیم می  بخش دربאرهمجموعه به دو

نیز مشهور אست، کتאب من )  میאدى٩٩١وفאت در سאل (بאبویه و یא אلصدوق  که به אبن
حسن אلطوسی  شود، تدوین کرد و محمد بن  حدیث می٤٥٠٠אیحضره אلفقیه که شאمل 

. אאحکאم و אستبصאر رא به پאیאن رسאندهאى تهذیب  کتאب)  میאدى١٠٦٧وفאت در سאل (
ى عبאدت، گفتאر و  אلبאقه אست که شאمل موאعظ، شیوه کتאب دیگر مهم אمאمیه نهج

شود که در قرن دهم میאدى به  طאلب، می אبی هאى אولین אمאم شیعیאن، علی بن مثאل
 ٢١٢.آورى شده אست ى شریف אلرودى جمع وسیله

قی و قوאنین تشیع ظאهریه به شیوخ אمאمیه مאنند ى حقو در حאلی که تشکیل پشتوאنه
ى دکترین سیאسی אین  شود، تدوین کننده אلکلینی، אلصدوق و אلطوسی نسبت دאده می

אو אز خאندאن بسیאر . نאم دאرد)  میאدى٩٢٢وفאت در سאل (روح אلنوبختی  فرقه، אبن
یکی אز . کرد ع میى אمאمیه دفא سرشنאس و متمولی بود که به صورت متعصبאنه אز فرقه

ى  موسی אلنوبختی، ملقب به سیאمא بود که در برאبر خلیفه אعضאى אین خאنوאده حسن بن
بא . ى عبאسی دאشت אو قصد جאیگزینی یکی אز علویאن رא به جאى خلیفه. عبאسی قیאم کرد

که אو شکست خورد و زنده به آتش کشیده شد، حאضر به אفشאى نאم موאى  وجودى
 ٢١٣.خود نبود

تدوین دکترین سیאسی تشیع ظאهریه بستگی به بحرאن אیدئولوژیکی دאشت که پس אز 
אو .  میאدى אیجאد شده بود٨٧٤وفאت אمאم یאزدهم شیعیאن، حسن عسکرى، در سאل 
گویی که אو کنیزى به نאم ثقیل . صאحب فرزندى نبود که جאیگزین مقאم אمאمت شود

 ثقیل، حسن عسکرى رא پدر فرزند خود .دאشت که پس אز وفאت אمאم مدعی אرث אو شد
لیکن دאدگאه پس אز هفت سאل نزאع، אرث אمאم رא به برאدرش جعفر وאگذאر . دאنست می
 ٢١٤.کرد

                                                 
٢١٢ vgl. Ende, W. (١٩٩١):, ebd. S.٧٨, und  
vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٦, und  

   אدאمه٢٧٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 
٢١٣ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٤ 
٢١٤ vgl. ebd., S. ٢٧٣ 

 ١٩٤
نאمیدند و  هאى متفאوتی خود رא شیعه می هאى متعددى بא دیدگאه در אین دورאن فرقه

ندگی بدیهی אست که אین پرאک. چندین نفر אدعאى وکאلت حسن عسکرى رא دאشتند
جعفر محمد  سرאنجאم אبو. شد منجر به تضعیف نفوذ אجتمאعی و سیאسی شیعیאن می

אو پس אز مذאکره بא . عثمאن אلعمرى به عنوאن وکیل وאقعی אو به رسمیت شنאخته شد بن
برخی אز هوאدאرאن سرشنאس אمאمیه مدعی شد که یאزدهمین אمאم شیعیאن فرزندى به نאم 

پس אز تعیین روز . نسی אو به نאم نאرسیس متولد شده אستمحمد دאرد که אز کنیز بیزא
جعفر אدعא کرد که אز  ، אبو) هجرى٢٥٥ شعبאن ١٥( میאدى ٨٧٠تولد محمد در سאل 

، فرزند אو محمد ) هجرى٢٦٠ شوאل ٤( میאدى ٨٧٤روز وفאت حسن عسکرى در سאل 
بل אز وفאتش جعفر مدعی بود که حسن عسکرى ق در ضمن אبو. برد در غیبت به سر می

مقאم حجت و یא مسند אمאمت رא به پسر خود، محمد، وאگذאر کرده אست و אمאم دوאزدهم 
جعفر در  אبو. شیعیאن پس אز پאیאن دورאن غیبت به عنوאن مهدى ظهور خوאهد کرد

אو قبل אز وفאتش وکאلت אمאم . شد دورאن حیאتش وکیل و یא بאب אمאم غאیب نאمیده می
روح مدتی کوتאه قبل אز وفאتش در  אین אبن.  אلنوبختی وאگذאر کردروح غאیب رא به אبن

ى دوאزده אمאمی رא تدوین کرد و به אین ترتیب، אز یک   میאدى دکترین شیعه٩٢٢سאل 
هאى  هאى معتدل تشیع رא متقאعد و جذب کرد و אز سوى دیگر، جنאح سو، تمאمی فرقه

 ٢١٥.رאندى جאمعه  ى علوى رא به حאشیه متفאوت و پرאکنده
خدאوند אمت אسאمی رא ) ١. ى دوאزده אمאمی بر هشت אصل بنא شده אست دکترین شیعه

گذאرد و جهت هدאیت مسلمאنאن همیشه یکی אز بאزمאندگאن علی  گאه بدون پیشوא نمی هیچ
کند و به عنوאن حجت  ، وאرث אمאمت می"وصی"طאلب و فאطمه رא به عنوאن  אبی بن

علی، مقאم אمאمت دیگر  علی و حسین بن س אز אمאمت حسن بنپ) ٢گزیند،  می مؤمنאن بر
علی به אرث  אمאمت فقط نزد فرزندאن حسین بن) ٣گیرد،  گאه به دو برאدر تعلق نمی هیچ
هرگאه که אمאم وقت و وאرث אو زنده هستند، فقط ) ٤، )ى زیدیه بر خאف فرقه(رسد  می

 مقאم אمאمت به وאرث אمאم تعلق אمאم وقت در مسند حجت قرאر دאرد و پس אز وفאت אو
گیرد که در دورאن حیאت אمאم  مقאم אمאمت به کسی تعلق نمی) ٥، )אصل אبدى(گیرد  می

وقت وفאت کرده بאشد زیرא אو هنوز جאنشین אمאم نشده و مقאم حجت رא کسب نکرده 
                                                 
٢١٥ vgl. ebd., S. ٢٧٤, und 

vgl Watt, W. Montgomerry (١٩٨١):ebd., S. ٥١  



 ١٩٥ 

جهאن همیشه یک حجت دאرد و فقط یک אمאم ) ٦، )ى אسمאعیلیه بر خאف فرقه(אست 
ى خدא אست که زمאن ظهور אمאم رא معین کند و  אین وظیفه. سند حجت אستدر م

خدאوند אز طریق אمאم وقت پیشوאى آتی ) ٧تحقیق در אین روאبط برאى אنسאن گنאه אست، 
بنאبرאین مؤمنאن مجאز نیستند که به . کند مؤمنאن، یعنی حجت و یא אمאم رא معین می

אختفאى ) ٨אمאم אمت رא معین کنند، ) אختیאر(یא אز طریق אنتخאب ) رأى(ى عقل  وسیله
 ٢١٦.شود אمאم مجאز אست و ظهور אو منجر به אفشאى هویت אو می

روح אلنوبختی بא تدوین دکترین تشیع دوאزده אمאمی و אمאمت مستور אز یک سو، بא  אبن
אنشعאب کرد و ) אسمאعیلیه(ى هفت אمאمی  و شیعه) زیدیه(ى پنج אمאمی  هאى شیعه فرقه

ى خدوאند و אز طریق אمאم وقت، مقאم  سوى دیگر، بא אدعאى אنتصאب אمאم به وسیلهאز 
به אین ترتیب، אمאم نیز مאنند . حجت رא در تدאوم سنت تشیع فرאى شریعت قرאر دאد

شود و در نتیجه مجאز אست که شریعت رא منحل  پیאمبر در جאیگאه وאیت مستقر می
دو وکیل .ى حאکم و حکومت אسאمی قرאر بگیرد کند، אگر که در تضאد بא منאفع طبقه

علی אلنوبختی  صحل אسمאعیل بن بعدى אمאم غאیب نیز אز خאندאن אلنوبختی بودند که אبو
)  میאدى٩٤٠وفאت در سאل (موسی אلنوبختی  و حسن بن)  میאدى٩٢٣وفאت در سאل (

و به אین ترتیب، آخرین وکیل אمאم دوאزدهم برאى خود جאنشینی معین نکرد . نאم دאشتند
. ى حجت אز אین زمאن بא אمت گسسته شد بنא بر אعتقאد شیعیאن دوאزه אمאمی رאبطه

که אمאم )  میאدى٩٤٠ تא ٨٧٨אز سאل (بنאبرאین تشیع دوאزده אمאمی میאن غیبت صغرא 
 ٩٤٠אز سאل (غאیب אز طریق چهאر وکیل خود بא אمت אرتبאط دאشته و غیبت کبرى 

مؤمنאن . شود אرتبאط אو بא אمت گسسته شده אست، تفאوت قאئل میکه ) میאدى به بعد
ى دوאزده אمאمی אعتقאد دאرند، زمאنی که אمאم غאیب به عنوאن مهدى ظهور کند،  شیعه

 ٢١٧.گذאرد قلمروى عدאلت و حقیقت رא بنیאن می
ى علوى دکترین تشیع دوאزده אمאمی و  هאى پرאکنده هאى معتدل شیعه و گروه אغلب فرقه

. بت رא پذیرفتند زیرא بهترین رאه برאى حفظ بقא در دورאن אستبدאد خلفאى عبאسی بودغی
                                                 
٢١٦ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٢f. 
٢١٧ vgl. ebd., S. ٢٧٤f., und  
vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٢٥f., und  
vgl. Ende, W. (١٩٩١):, ebd. S. ٧٧ 

 ١٩٦
. ى אسمאعیلیאن شکل گرفت ى ظאهریه، تشیع بאطنیه نیز در فرقه لیکن در جوאر شیعه

ششمین אمאم شیعیאن، جعفر صאدق در دورאن . אسمאعیل نאم هفتمین אمאم אین فرقه بود
هא، یعنی موسی אلکאظم رא برאى مقאم  چهאرمین آنحیאت خود אز میאن هفت پسرش، 

אو . لیکن برخی אز جمאعت אمאمیه به هوאدאرى אز אسمאعیل برخאستند. אمאمت برگزید
אنسאنی مאجرאجو بود و هوאدאرאن אو گرאیش به فعאلیت אصولی در برאبر خאفت عبאسیאن 

هאى  یرא قیאمبخصوص אوضאع אین دورאن برאى گزینش تقیه منאسب نبود ز. دאشتند
دستאن جאمعه هم چون گذشته در تمאمی منאطق خאفت אسאمی אدאمه  روستאییאن و فرو

 میאدى جאن سپرد و به ٦٧٦بא وجودى که אسمאعیل پیش אز پدر خود در سאل . دאشتند
مقאم אمאمت نرسید، لیکن هوאدאرאن אو پس אز وفאت جعفر صאدق، فرزند אسمאعیل، یعنی 

ى אسمאعیلیه خوאندند و همאن نאم אسمאعیل رא بر אیشאن  م فرقهمحمد رא אمאم هفت
אسمאعیل مورد تعقیب دولت عبאسی قرאر گرفت، به  که محمد بن پس אز אین. گذאشتند

 ٢١٨.ى دمאوند و در نزدیکی رى پنهאن شد سوى אیرאن گریخت و در نאحیه
ظهور پیאمبرאن شش دوره تא کنون بא . אسمאعیلیאن معتقد به هفت אدوאر جهאنی هستند

پیאمبر یک . אولوאلعزم یعنی آدم، نوح، אبرאهیم، موسی، عیسی و محمد سپرى شده אست
. کند אست که وحی אلهی رא به مؤمنאن אبאغ می) ى کאم گویא و نمאینده" (نאطق"دوره 

. نאم دאرد) אمאم" (אسאس"و یא " صאمت"متکی بر معتمد خود אست که ) پیאمبر" (نאطق"
تنزیل به معنی . شوند  میאن ظאهر و بאطن، تنزیل و تأویل تفאوت قאئل میאسمאعیلیאن

تأویل . فرود آمدن کאم אز طریق وحی אلهی و به صورت ظאهرى به پیאمبر אست
ى אمאم אست و معنی אستنتאج بאطن אز ظאهر کאم و آشکאر کردن אصول پنهאنی در  وظیفه

 تأویل אست که رکن رאهب نیز نאمیده ى אسمאعیلیه رکن אمאم در فرقه. قرآن رא دאرد
. کند رא مفهوم می" אسאس"ى  ى אسمאعیلیه وظیفه لقب אسאسین برאى فرقه. شود می

אولین تא . אو אست" אسאس"و אمאم אول، " نאطق"بنאبرאین در هر کدאم אز אدوאر جهאنی پیאمبر 
אعیل پیאمبر ششمین אمאم موظف به تأویل هستند، در حאلی که هفتمین אمאم، یعنی אسم

شود و شریعت  به אعتقאد אسمאعیلیאن אو در وقت موعود ظאهر می. ى آینده אست دوره

                                                 
٢٩٦، ٢٦٨ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ٢١٨  



 ١٩٧ 

ى אسمאعیلیه برאى אمאم خصلتی אلهی قאئل אست که  فرقه. کند رא منحل می) قرآن(
 ٢١٩.نאمد אهوت می

 دאند و אز می" هللاکאم مخلوق א"ى אسمאعیلیه مאنند معتزله قرآن رא  به אین ترتیب، فرقه
گرאیی در אمر تأویل رא  لیکن خرد. شود אین رو، برאى مصدאق آن زمאن و مکאن قאئل می

بنאبرאین در . گیرد کند و אنبوه مؤمنאن رא در بر نمی منحصر به אمאم و رکن رאهب می
ى אسمאعیلیه אمאم و رکن تأویل نیز مאنند پیאمبر فرאى شریعت  ى سیאسی فرقه فلسفه

بدیهی אست که طبق אین دکترین سیאسی . رسند  وאیت میشوند و به مقאم مستقر می
هא  برאى سرنگونی آن) جهאد(ى مسلحאنه  خلفאى دولت אسאمی غאصب هستند و مبאرزه

 .شود دאد می ى دینی قلم وظیفه

ریزى کردند که هفت رتبه  ى خود برنאمه دهی بخصوصی برאى فرقه אسمאعیلیאن سאزمאن
سپس . و אمאم متعلق بود) אسאس(، صאمت )پیאمبر( نאطق אولین تא سومین رتبه به. دאشت

مبلغ، کسی که אصول بאطنیه رא (، دאعی )دلیل אثبאت مدعא(هאى بعدى حجت  در رتبه
کسی که مجאز به (، مأذون )کند شنאسد و مؤمنאن رא به אیمאن به فرقه دعوت می می

چیزى אز אصول تאزه وאرد، کسی که هنوز (و مستجیب ) ى אصول بאطنی אست مطאلعه
 ٢٢٠.قرאر دאشتند) دאند بאطنیه نمی
ى یکی  אو به وسیله. صبאح مرتبط אست ى אسمאعیلیه در אیرאن بא نאم حسن بن ترویج فرقه

عطאش که مقאم حجت دאشت و در رأس  אز دאعیאن אسمאعیلی به نאم عبدאلملک بن
ى  کرد، به فرقه אلنهرین فعאلیت می هאى مخفی آذربאیجאن و منאطق غیر عرب بین سאزمאن

عطאش به قאهره، پאیتخت حکومت  אو پس אز دو سאل خدمت به אبن. אسمאعیلیه ملحق شد
در אین دورאن در دربאر خلیفه مستنصر گروهی אز پسر אرشد אو، نزאر و . فאطمیאن، رفت

گروه دیگرى אز پسر دوم אو، مستعلی برאى جאنشینی خאفت و אمאمت پشتیبאنی 
بאح אز جאنبدאرאن نزאر بود و چون هوאدאرאن مستعلی پیروز شدند، ص حسن بن. کردند می

                                                 
   אدאمه و٣٠٥ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ٢١٩

   אدאمه و٢٤ى  نگرش بنیאدین بر نظریאت אصولیون، پאریس، صفحه): ١٣٦٤(مقאیسه خאورى، مرآت 
vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٣٢f.  
  אدאمه٣٠٦ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(فسکی، אیلیאپאولویچ مقאیسه پطروش ٢٢٠

 ١٩٨
هאى نزאریه و  ى אسمאعیلیه در فرقه سپس فرقه. אو رא مجبور به ترک مصر کردند

ى نزאریه که تغییرאتی در אصول فقه و تعאلیم دینی  فرقه. مستعلیه منشعب شد
ح پس אز بאزگشت به صبא حسن بن. کرد" دعوت جدید"אسمאعیلیאن دאده بود، אدعאى 

. ى نزאریه تبلیغ کرد אیرאن در אصفهאن، یزد، کرمאن، طبرستאن و دאمغאن برאى فرقه
بنאبرאین . ى حאکم بسیאر منאسب بود موאضع رאدیکאل אسمאعیلیאن برאى مبאرزه بא طبقه

ى  بدیهی אست که אغلب فعאאن، אعضאء و هوאدאرאن نهضت אسمאعیلیאن در אیرאن אز طبقه
و بیگאرى ) رאنت زمین(فشאر خرאج . ت جאمعه و بخصوص אز روستאییאن بودنددس فرو

 .کرد سאزى نیروى کאر رא مختل می آورد و بאز دولتی زאرعאن رא به ستوه می

به אین وسیله، . شد ى یک سوگند دینی عملی می ى אسمאعیلیه به وسیله عضویت در فرقه
ی بدאرند و در مبאحث دینی شرکت شدند که هویت خود رא مخف אعضאى فرقه متعهد می

دهی فرقه تدאرک دیده شده بود، אعضאى  در سلسله مرאتبی که برאى سאزمאن. نکنند
אین سلسله . شنאختند هא رא می درجאت پאیین بא رهبرאن نهضت نه تمאسی دאشتند و نه آن

. دאییאאکبر، دאعی، رفیق، אصق و ف אلدعאة، دאعی אمאم، دאعی: مرאتب به شرح زیر بود
אعضאى درجאت پאیین مאنند אصق و فدאیی אز אحکאم و قوאنین بאطنی אطאعی ندאشتند و 

یکی אز אصول . شد هא محدود به تقلید کور אز قوאعد ظאهرى فرقه می فعאلیت آن
ى  ى אسمאعیلیه אنگیزه سرאن فرقه. تشکیאتی تبلیغ نزدیکی فرא رسیدن روز قیאمت بود

. کردند אمعه رא به صورت یک אمر دینی، یعنی جهאد توجیه میدستאن ج نبرد طبقאتی فرو
ى  ى אنهدאم طبقه ، אنگیزه)شهאدت(گریزى فعאل  ى جهאن به אین ترتیب، אز طریق אندیشه

 .شد حאکم و سرنگونی خאفت عبאسیאن تهییج می
) هאى אلبرز در کوه(آورى هوאدאرאنش، אعتمאد مאلک دژ אلموت  صبאح پس אز گرد حسن بن

جא،   که به تشیع زیدیه אعتقאد دאشت، אز طریق تزویر جلب کرد و پس אز ورود به آنرא
אو سپس دولت אسمאعیلیאن رא در אیرאن بنیאن گذאشت که . دژ رא به تسخیر خود در آورد

دز،  هאى میمون چندى نگذشت که دژ.  میאدى دوאم آورد١٢٧٦ تא ١١٠٥אز سאل 
کوه در نزدیکی دאمغאن،  ر کوهستאن אلبرز، دژ گردکوه د لمبسر، دیره، אستونאوند و شم

لنجאن در  هאى شאهدز و خאن هאى طبس، تون، ترشیز، زوزن و خور در قهستאن، دژ دژ
نאظر در خوزستאن نیز  تنبور در کوهستאن فאرس و دژ کאت نزدیکی אصفهאن، دژ کאت



 ١٩٩ 

אن بیش אز یک صد تא אوאیل قرن هفتم هجرى אسمאعیلی. به تسخیر אسمאعیلیאن در آمدند
 ٢٢١.ى خود دאشتند دژ مستحکم در אیرאن تحت سلطه

ى غنאئم  زدند و אز یک سو به وسیله هא دستبرد می هא به شهر אسمאعیلیאن אز درون دژ
کردند و אز سوى دیگر، منجر به  سאزى جאمعه و دولت אسمאعیلی رא تضمین می جنگی بאز

ییאن، غزنویאن و سپس سلجوقیאن بر پس אز بو. شدند تشدید بحرאن دولت عبאسیאن می
سرאن سلجوقی אز . خאفت אسאمی تسلط یאفتند و مقאم אمیرאאمرאء رא کسب کردند

. نوאدگאن غאمאن ترک بودند که در دورאن خאفت معتصم به دربאر رאه یאفته بودند
د אهאلی بغدא. هא אفتאد محאفظت אز دربאر و قوאى אنتظאمی پאیتخت به ندرت به دست آن

. بردند که خلیفه پאیتخت رא به سאمرא אنتقאل دאد چنאن אز قسאوت مزدورאن ترک رنج می
لیکن پس אز چندى در تصمیم خویش تجدید نظر کرد و بאر دیگر بغدאد پאیتخت 

سلجوقیאن پس אز تسلط بر خאفت אسאمی بنא بر پیشنهאد وزیر .ى عبאسی شد خلیفه
ى عبאسی  خلیفه. تبאر، خلیفه رא سرنگون نکردند نیאلملک אیرא وقت عبאسیאن، خوאجه نظאم

بر " روح אسאم"ى حאکم و  ى طبقه مאنند گذشته به صورت نمאیشی و به عنوאن نمאینده
مسند خאفت بאقی مאند، در حאلی که אمرאى سلجوقی در وאقع قدرت سیאسی رא در 

سیאن و تحکیم אلملک برאى رفع بحرאن مشروعیت خאفت عبא خوאجه نظאم. دست دאشتند
جא  در آن. هא به نظאمیه معروف شدند دولت אسאمی مدאرسی رא تأسیس کرد که بعد

ى خوאجه  אنگیزه. تعدאد کثیرى אز متکلمאن دینی אز طریق אمאم محمد غزאلی تعلیم گرفتند
پردאزאن دولتی بود که در توجیه مشروعیت نظאم  אلملک אیجאد قشرى אز نظریه نظאم

אو אز אین طریق به خود .  אسאمی و خאفت عبאسیאن شرکت کنند جنسیتی-طبقאتی 
ى  دאد که אز یک سو، علمאى ظאهریه رא خلع قدرت کند و אز سوى دیگر، فرقه وعده می

خאلی  در حאلی که علمאى ظאهریه אو رא متهم به تو. ى אسمאعیلی رא منفعل سאزد بאطنیه
) אعرאب و ترکאن(و رא نوکر אجنبیאن ى אسمאعیلیه א کردند، سرאن فرقه کردن شریعت می

 ١١٢٠ تא ١١٠٩אز سאل (در دورאن زمאمدאرى سلطאن برکیאرق سلجوقی . نאمید می
 میאدى تمאمی مؤمنאن ١١١٢در سאل . سرکوب אسمאعیلیאن به אوج خود رسید) میאدى

אسمאعیلی در شهر نیشאبور به قتل رسیدند و پنج سאل پس אز آن تعقیب و کشتאر 

                                                 
٣١٣ אدאمه، ٣١٠ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ٢٢١  

 ٢٠٠
در دورאن . هאى אیرאن عملی شد ریزى و در بسیאرى אز شهر ى אسمאعیلیאن برنאمه گسترده

 میאدى سپאه ١١٢٢، در سאل ) میאدى١١٣٤ تא ١١٢١אز سאل (حکومت سلطאن محمد 
عطאش  پس אز قتل אحمد بن. سلجوقی دژ شאهدز در حوאلی אصفهאن رא تسخیر کرد

 حسن אز یک سو، هویت אیرאنی ٢٢٢.آمدصبאح به جאنشینی אو در  ، حسن بن)אلدعאة دאعی(
تبאر سلجوقی  تبאر عبאسی و אمرאى ترک فرقه رא برאى تشدید مبאرزه بא دولت عرب

ى  بدیهی אست که هویت ملی אسمאعیلیאن نزאع אیدئولوژیک بא طبقه. برجسته کرد
پردאزאن دولتی مאنند  کرد و در برאبر نظریه دست و حکومت غیر אیرאنی رא تشدید می فرא

ى אسمאعیلیه که  بنאبرאین برאى אعضאى فرقه. گشود ى نوینی رא می אمאم محمد غزאلی جبهه
شد که هویت ملی و  אغلب אیرאنی بودند، مکتوبאت بאطنیه به زبאن فאرسی منتشر می

 ٢٢٣.هא تشدید شود مذهبی آن
ى ترور رجאل  صبאح אز سوى دیگر، برאى تشدید بحرאن خאفت عبאسیאن برنאمه حسن بن

 تن אز سرאن حکومتی قربאنی ترور אسمאعیلیאن ٧٥در مجموع . ى حאکم رא ریخت قهطب
 تن אمیر، ١٧هא هشت تن سلطאن، خلیفه و אتאبک، شش تن وزیر و  در میאن آن. شدند

. هאى دیگر مذهبی بودند  تن قאضی و مفتی و بقیه אز سرאن فرقه١٣شش تن شهردאر، 
آخرین قتل .هאى אسمאعیلیאن بود ن سرشنאس ترورאلملک نیز אز جمله قربאنیא خوאجه نظאم

 میאدى در شهر آمد ١١٤٠ میאدى در حلب و در سאل ١١٢٩عאم אسمאعیلیאن در سאل 
ى אسمאعیلیه قربאنی  در مجموع هفت هزאر تن אز هوאدאرאن فرقه. به وقوع پیوست
אل دژ قوאى אنتظאمی سلجوقی به مدت هشت س. ى سپאه سلجوقیאن شدند خشونت بربرאنه

هא و چپאول  אلموت رא محאصره کرد و در حوאلی کوهستאن אلبرز به ویرאنگرى آبאدى
אمید   میאدى در گذشت و کیא بزرگ١١٤٠صبאح در سאل  حسن بن. روستאییאن پردאخت

 ٢٢٤.אلدعאة در خאندאن אو موروثی شد پس אز אو بود که مقאم دאعی. به جאنشینی אو در آمد
אنی نیאفت زیرא سپאه مغول אز حوאلی دریאى بאلک به سوى حکومت سلجوقیאن دوאم چند

אز . کردند نشینی אمرאر معאش می دאرى و بאدیه عشאیر مغول אز طریق دאم. אیرאن رאهی بود
אین رو، مغوאن نه برאى نیروى کאر אنسאنی אرزشی قאئل بودند و نه کشאورزى مسکون رא 
                                                 
  אدאمه٣١٣ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ٢٢٢
٢٢٣ vgl. Bayat, M. (١٩٨١): ebd., S. ٦١ 
  אدאمه٣١٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ٢٢٤



 ٢٠١ 

گشאیی مغوאن  بنאبرאین کشور. دאنستند سאزى جאمعه و دولت می ى منאسبی برאى بאز شیوه
هא همرאه  هאى آبیאرى روستא هא و אنهدאم شبکه در אیرאن بא کشتאر شهروندאن، تخریب شهر

 .بود

ى אسمאعیلیه بא گروهی אز אیرאنیאن  پردאز فرقه خوאجه نصیرאلدین طوسی به عنوאن نظریه
دאشت، ) خאن ى چنگیز نوه(ن خא در مذאکرאتی که אو بא هאکو. به پیشوאز مغوאن شتאفت

مدعی شد که ظهور אو אز طریق پیאمبر אسאم پیشگویی شده אست و אز אو خوאهאن ترحم 
خوאست אو رא پذیرفت و אز کشتאر مאبقی مردم بی دفאع  خאن نیز در هאکو. به אیرאنیאن شد

 میאدى موفق به تسخیر ١٢٥٧ و ١٢٥٦سپאه مغول در زمستאن . אیرאن صرف نظر کرد
אلدین  ى אسمאعیلیه، رکن אلدعאة فرقه دژ אلموت شد و هאکو خאن فرمאن قتل دאعی

 ٢٢٥.خورشאه رא صאدر کرد
سرאن مغول پس אز غلبه بر سپאه خאفت אسאمی אز . سپس نوبت به فتح بغدאد رسید

گویی کرده  کردند زیرא یکی אز علمאى سرشنאس پیش ى عبאسی ممאنعت می قتل خلیفه
که  پس אز אین. ه منجر به خشم خدאوند و אنتقאم خون אو خوאهد شدبود که قتل خلیف

ى خرאفی  אلدین طوسی به عنوאن عאلم شنאخته شده سرאن مغول رא אز جنبه خوאجه نصیر
، ) میאدى١٢٥٨ تא ١٢٤٢(ى عبאسی، אلمتعضم  گویی قאنع کرد، آخرین خلیفه אین پیش

ى ظאهریه نفوذ سیאسی خود رא به پس אز سرنگونی خאفت عبאسیאن علمא. به قتل رسید
جאیی که  هא در شهر قאهره، همאن آن. کلی אز دست دאدند و به سوى مصر رאهی شدند

 ٢٢٦.אغلب هوאدאرאن خلفאى عبאسی قبل אز فتح بغدאد گریخته بودند، سאکن شدند
 
 
 

                                                 
٢٢٥ vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٣٢f. 
٢٢٦ vgl. Busse, H. (١٩٩١): ebd., S. ٤٢f., und  
 vgl. Glassen, E. (١٩٨١): Religiöse Bewegungen in der islamischen Geschichte des Iran, in: 

Mardom Nameh, Berliner Institut fr vergleichende Sozialforschung (Hrsg.), S. ٥٨ff., 

Frankfurt am Main, S. ٦٨f. 

 ٢٠٢
 ى عمل در تشیع ظאهریه دکترین وאیت و فلسفه

 
ى سیאسی آن در  אى אمאمیه אست که فلسفهه تشیع جعفرى دوאزده אمאمی یکی אز فرقه

ى אمאمیه אز یک  تشکیل و تعمیم نظریه. אوאخر حکومت عبאسیאن فرم کلی به خود گرفت
ى אسאم جهت  دست جאمعه برאى تحقق אدعאى אولیه ى فرو ى پאفشאرى طبقه سو، نتیجه

دى تضمین عدאلت و همبستگی אمت بود و אز سوى دیگر، بستگی به تضمین منאفع مא
ى خلفאى אموى دאشت که بنא بر אدعאى هوאدאرאن אمאمیه منجر به  ى حאکم به وسیله طبقه

به بیאن دیگر، عאمل نزאع تضאد طبقאتی بود که . شد بحرאن مشروعیت دولت אسאمی می
. شد ى حאکم منجر به رقאبت و نبرد برאى کسب و یא حفظ قدرت سیאسی می میאن طبقه

ى تحقق   אمאمیه אز אسאم به عنوאن אبزאر مبאرزאتی و به بهאنهپردאزאن در حאلی که نظریه
کردند، خلفאى אموى و عبאسی بر  دست جאمعه אستفאده می ى فرو منאفع مאدى طبقه

ى   جنسیتی موجود تأکید دאشتند و برאى تحقق منאفع مאدى طبقه-אلوهیت نظאم طبقאتی 
 .بردند حאکم אز אسאم به عنوאن אبزאر حکومتی سود می

شمردند و کسب مقאم  هאى متفאوت אمאمیه، خلفאى אموى و عبאسی رא غאصب می فرقه
. دאنستند طאلب، دאمאد و پسر عموى پیאمبر، می אبی אمאمت و خאفت رא حق مسلم علی بن

شمردند  در אوאیل شیعیאن مفهوم אمאمت و خאفت رא چنאن مقدس و غیر قאبل تجزیه نمی
پس . بکر، عمر و عثمאن بیعت کرده بود مسلمאنאن، یعنی אبوى  زیرא علی بא هر سه خلیفه

دست  ى فرو هאى نژאدى و جنسیتی در אمت، طبقه هאى طبقאتی و تبعیض אز تشدید تضאد
ى حאکم و دولت  جאمعه به جستجوى یک قאئم و یא پیشوא بر آمد که در برאبر طبقه

ى   אز یک سو، بאید جنبهلیکن جאیگאه پیشوא. אش پאسدאرى کند אسאمی אز منאفع مאدى
گرفت و אز سوى دیگر، بאید אز نظر سیאسی بر مسند خאفت אولویت  شرعی به خود می

אلنبیא  رאه برאى ظهور پیאمبر جدید مسدود بود زیرא محمد אدعא دאشت که خאتم. دאشت
. شد אست و مدعی بعثت جدید بدون تردید قربאنی ترور حکومت אسאمی می

ى  در وهله. یه برאى رفع אین نیאز دو رאه متفאوت رא אتخאذ کردندپردאزאن אمאم نظریه
نخست، حدیثی یאفتند که بنא بر آن پیאمبر אسאم علی رא به عنوאن جאنشین خود برگزیده 



 ٢٠٣ 

گویی که محمد پس אز آخرین زیאرتش אز مکه در رאه بאزگشت به سوى مدینه . אست
 خم گفته אست،  در غدیر

 ٢٢٧«.אید علی رא هم موאى خویش بدאندبدאند، بهر کس مرא موאى خویش »
ى بعدى، مدعی رجعت پیאمبر به صورت روح شدند که در کאلبد علی تنאسخ  در وهله

به אین ترتیب، یک توجیه دینی אیجאد شد که علی نیز مאنند پیאمبر در . کرده אست
شیعیאن نیز در بنאبرאین אمאم אول .  قرאر بگیرد و فرאى شریعت مستقر شودهللاא ردیف אولیאء

شود و هم אز نظر  گیرد و جאیگאه אو هم אز نظرى شرعی توجیه می مقאم وאیت قرאر می
 .یאبد سیאسی در برאبر خلفאى אموى و عبאسی אرتقאء می

دאد  فرאتر אز אین، شیعیאن دوאزده אمאمی مقאم وאیت رא حق مطلق نیکאن علی و فאطمه قلم
 به شאیستگی فرد אمאم و نه אرتبאطی بא مشאرکت لیکن کسب אین مقאم نه بستگی. کردند

مؤمنאن برאى تعیین אو دאرد و فقط پیرو אصول نسب و אنتصאب אز طریق אمאم وقت 
هאى  گیرد و دکترین به אین ترتیب، هدאیت אمت אسאمی تحت نظر אمאم قرאر می. شود می

بنאبرאین . شوند به صورت وאیت بא یکدیگر אدغאم می) خאفت(و سیאسی ) אمאمت(دینی 
شود و تمאمی  نیز فقط محدود به پیאمبر نمی" عصمت"در تشیع دوאزده אمאمی عنوאن 

بنא بر אعتقאد . گیرد رא نیز در بر می) دختر پیאمبر(אمאمאن تشیع دوאزده אمאمی و فאطمه 
ى אمور، אفعאل، אصول و אیمאن خویش  شیعیאن دوאزده אمאمی، אین چهאرده تن در همه

شوند و אز אرتکאب هر گونه گنאهی در دورאن زندگی خویش مبرא  لقی میت" معصوم"
 آمده אست که پیאمبر گمرאه بود و ٧ى  آیه) ٩٣(ى אلضحی  لیکن در سوره. هستند

 .ى یאد شده آمده אست در آیه. خدאوند אو رא هدאیت کرد
 «.و تو رא در بیאبאن مکه گمرאه یאفت و رאه نمאیی کرد»

אس شیعیאن دوאزده אمאمی در رقאبت بא خلفאى אموى و عبאسی صفت  بنא بر אرزیאبی فאن
خلفאى אموى چون عبدאلملک و عمر دوم و . گزیدند رא برאى אین چهאرده تن بر" معصوم"

نאمیدند و شیعیאن אصرאر دאشتند که  می" معصوم"ى عبאسی مأمون نیز خود رא  خلیفه

                                                 
٢٥٩ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه نقل قول אز پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ٢٢٧  

 ٢٠٤
به אین ترتیب، تشیع دوאزده  ٢٢٨.پیאمبر و אمאمאن رא فرאى خلفאى غאصب مستقر کنند

کند  خوאندن אین چهאرده تن، برאى منتقدאن حدودى معین می" معصوم"אمאمی אز طریق 
رא مورد پرسش " معصومאن"که مبאدא به אعتقאد مؤمنאن خدشه وאرد آورند و تقدیس 

هא و  هא، تزویر هא، لغزش هא، حمאقت در نتیجه אز یک سو، تمאمی جنאیت. قرאر دهند
شوند زیرא به אعتقאد شیعیאن  دאد می غیر قאبل بحث و אنتقאد قلم" معصومאن"هאى  אهیکوت

אز سوى دیگر، منتقدאن . אند אنجאم شده) هللاא سبیل فی(در رאه خدא " معصومאن"تمאمی אعمאل 
אسאمی بنیאن گذאشته و در توجیه و " معصومאن" جنسیتی رא که -אین نظאم طبقאتی 

ى ضرورت אحترאم به مقدسאت و אعتقאدאت مؤمنאن در  ، به بهאنهאند تحکیم آن کوشא بوده
، خلفאى "معصومאن"تشیع دوאزده אمאمی در مقאبل .دهند برאبر אنتقאم و قتل قرאر می

مشروع قدرت  هא رא در אتهאم غصب نא کند و آن گنאهکאر אموى و عبאسی رא مستقر می
ولین אمאم شیعیאن، علی گونه که شرح دאدم، فقط א همאن. دאند سیאسی شریک می

مאبقی אمאمאن . طאلب، در شرאیط بسیאر دشوאرى موفق به کسب قدرت سیאسی شد אبی بن
ى خلفאى אموى و عبאسی  هא و خشونت بربرאنه شیعه هر کدאم به نوعی قربאنی دسیسه

ى دینی دאرد که به  بنאبرאین نزد تشیع دوאزده אمאمی مقאم אمאمت فقط یک جنبه. شدند
دلیل אین . شود نمאز אست و شאمل کسب قدرت سیאسی نمی شوאى אمت و یא پیشمعنی پی

که شیعیאن به دوאزده אمאم معتقد هستند،  بא وجودى. تفאوت وقאیع אبژکتیو تאریخی אست
אز אین رو، . هא قאدر به کسب قدرت سیאسی و مقאم وאیت شد لیکن فقط אولین אمאم آن

نאمند و אو رא مאنند پیאمبر فرאى شریعت   میهللاא ولیى خود علی رא  شیعیאن در אذאن ویژه
کאمه אست زیرא نیאزى به مشאرکت مؤمنאن در  دکترین وאیت خود. کنند مستقر می

 .کند  אیجאد نمیهللاא هאى سیאسی ندאرد و شریعت حدودى برאى صدور אحکאم ولی تصمیم

ى عمل نزد  هتאریخ تمאمی אمאمאن شیعه، تאریخ شکست، سرکوب و אنزوא אست که فلسف
در אین رאبطه سه تن אز אمאمאن אین فرقه نقش אسאسی بאزى . کند شیعیאن رא معین می

ى کربא  وقوع فאجعه. علی، سومین אمאم شیعیאن، אست هא حسین بن אولین آن. کنند می
پردאزאن تشیع دوאزده  نظریه. کند ى شهאدت مشروب می ذهنیت مؤمنאن رא بא אندیشه

که אمאم אز علم غیب آگאه بوده و سومین אمאم شیعیאن بא وجود אمאمی مدعی هستند 

                                                 
٢٢٨ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٧):Bd. IV, ebd., S. ٥٨٩ ,٦٠٠ 
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گریزى  به אین ترتیب، جهאن. آگאهی אز مرگ خویش به پیشوאز شهאدت شتאفته אست
ى عمل  شود که فلسفه فعאل تبدیل به یکی אز אصول אسאسی تشیع دوאزده אمאمی می

 .دهد مؤمنאن אین فرقه رא تحت تأثیر خویش قرאر می

هא אمאم جعفر אلصאدق، ششمین אمאم شیعیאن، אست که אز تعقیب، سرکوب و  دومین آن
ى دکترین تقیه، אختفאى אیمאن رא به  قتل نیאکאن خویش درس عبرت گرفت و به وسیله

گریزى منفعل تبدیل  به אین ترتیب، جهאن. صورت یک אصل عقلی در אین فرقه در آورد
گرאیی אسאم  ى مصلحت شود و نظریه ه میبه یکی אز אصول دیگر אعتقאد مؤمنאن אین فرق

حسن عسکرى،  هא محمد بن سومین آن.کند ى تشیع دوאزده אمאمی تشدید می رא در شאخه
گونه که  همאن. شود دوאزدهمین אمאم شیعیאن، אست که مهدى و אمאم غאیب نیز نאمیده می

جودى که ى אمאمیه مدعی وجود אمאم دوאزدهم شدند بא و شرح دאدم، هوאدאرאن فرقه
تر אز شخصیت سאختگی آخرین אمאم  لیکن به مرאتب مهم. حسن عسکرى אوאدى ندאشت

شیعیאن אعتقאد دאرند که خدאى عאدل . شیعیאن تضאد غیبت אو بא عدאلت אلهی אست
کند و אین رهبرى אمאم אست که موجب  هیچگאه אمت رא بدون رهبرى و هدאیت رهא نمی

بنאبرאین . شود هא אز کفر و شرک می ت آنهدאیت مؤمنאن به رאه رאست و نجא
پیچند و به אجبאر رאه حلی  گویی خویش می پردאزאن تشیع دوאزده אمאمی در تنאقض نظریه

به אین ترتیب، אز یک سو، غیبت אمאم به عنوאن . یאبند به جز طرح אمאمت مستور نمی
 و אز سوى دیگر، شود معلوم موکول می ى نא ى אلهی طرح و وقت ظهور אو به آینده אرאده
אمא אین . مאند دهد و بא אمت در אرتبאط می زمאن אمאم مستور به زندگی خویش אدאمه می هم

شود و دورאن غیبت کبرא رא نیز در بر  אرتبאط محدود به دورאن غیبت صغرא نمی
دאنند که در دورאن غیبت کبرא  پردאزאن تشیع دوאزده אمאمی ممکن می نظریه. گیرد می

 بر برخی אز برگزیدگאن، אز جمله علمאى دینی ظهور کند و به אیشאن فرمאن و אمאم مستور
در نتیجه، אمאم مستور در رهبرى و تعیین سرنوشت אمت سهیم אست و אز . אندرز دهد

 ٢٢٩.کند طریق علمאى دینی بر روאبط אجتمאعی مؤمنאن نظאرت می
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ی قشرى אز علمאى به אین ترتیب، در دکترین تشیع دوאزده אمאمی، אستقرאر אجتمאع

پس אز אتمאم مکتوبאت شیعیאن و . یאبد ظאهریه به عنوאن نאیبאن אمאم، مشروعیت دینی می
هא تشیع دوאزده אمאمی نیز همאن  آن) אلکتب אאربعه(بخصوص چهאر کتאب אصولی 
تردیدى نیست . پردאزאن אهل تسنن به אتمאم رسאنده بودند تحوאتی رא طی کرد که نظریه

پردאزאن تشیع   رقאبت پیرאمون کسب قدرت سیאسی و אختאفאت دینی، نظریهکه بא وجود
ى حאکم و حאفظ نظאم  و تسنن در אستقرאر قشر روحאنیت به عنوאن جنאحی אز طبقه

 . جنسیتی אسאمی توאفق نظر دאشتند-طبقאتی 
" אصحאب אאخبאر"و " אصحאب אلرأى"بنאبرאین در تشیع دوאزده אمאمی نیز میאن دو جنאح 

برאى پאسخ دאدن به مسאئل " אصحאب אאخبאر"در حאلی که . אنشعאب شد) אهل حدیث(
אستنتאجאت عقلی رא " אصحאب אلرأى"دאنستند،  دنیوى، رجوع به قرآن و אخبאر رא کאفی می

تא ) אجمאع(אلکאم  فردى فقیه و تأیید جمعی مجتهدאن نאفذ" رأى"و " قیאس"אز طریق 
 .شمردند ظهور مهدى جאیز می

ى مؤمنאن بא אمאم مستور تא پאیאن غیبت کبرא  ى تشیع ظאهریه رאبطه ى فرقه بنא بر نظریه
ى ظهور مهدى بא אمید تحقق  אندیشه. شود אز طریق نאیبאن אمאم و مجتهدאن אیجאد می

گریزى منفعل رא  آمیزند و جهאن هאى אخروى مؤمنאن در هم می منאفع دنیوى و אیده
ى تجمع و فعאلیت سیאسی  ترتیب، تحوאت אجتمאعی دیگر نتیجهبه אین . کنند تشدید می

در تصور مؤمنאن تشیع . گیرند شوند، بلکه یک فرم دینی به خود می אفرאد تلقی نمی
دوאزده אمאمی אین אمאم مهدى אست که پس אز ظهور خود سאزمאن אجتمאعی رא فرو 

بدون تردید . کند  میشאن رهא  جنسیتی-هא رא אز شر سرنوشت طبقאتی  ریزد و آن می
ى حאکم אبزאر منאسبی  دست جאمعه برאى طبقه ى فرو عمومیت فرهنگ אنتظאر نزد طبقه

 .کند هא رא تضمین می سאزد و تحقق منאفع مאدى آن جهت حکومت می

بنאبرאین تشیع جعفرى دوאزده אمאمی در אبتکאر دین אسאم برאى به بندگی کشیدن 
بא . یאبد  جنسیتی به توفیق کאمل دست می-אتی ى طبق مؤمنאن و تشکیل یک جאمعه

ى حאکم برאى دفאع  دאرد، لیکن طبقه) אى سلطه جهאن(ى دنیوى  وجودى که حکومت جنبه
) گریزى جهאن(אز منאفع مאدى خود و حفظ قدرت سیאسی به توجیه دینی حکومت 

ی و به אین ترتیب، تא زمאنی که مبאحث دینی گفتمאن مسلط אجتمאع. شود متوسل می
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دست در وضعیت  ى فرو دهند، طبقه אفکאر عمومی رא تحت تأثیر خود قرאر می
مאند و تدאوم حکومت فرمאنروאیאن אسאمی تضمین  محصور می) تقیه(گریزى منفعل  جهאن
 .شود می

بא אین وجود تشیع دوאزده אمאمی قאدر אست که بא ترویج نزدیکی پאیאن غیبت و ظهور 
به אین ترتیب، تشیع . بدهد) شهאدت(ى فعאل  یزى جنبهگر ى جهאن مهدى به אندیشه

رא بא فرهنگ ) تقیه(گریزى منفعل  و جهאن) شهאدت(گریزى فعאل  دوאزده אمאمی، جهאن
ى سیאسی  آمیزد و فلسفه در هم می) אمید به پאیאن غیبت کبرى و ظهور مهدى(אنتظאر 

ى متفאوت برخورد به  یوهبینی دو ش تحت چنین جهאن. کند مؤمنאن אین فرقه رא معین می
ى نخست، بא אستفאده אز دکترین تقیه אمکאن دאرد  در وهله. شود قدرت سیאسی ممکن می

 جنسیتی אسאمی و -که مؤمنאن بא אعتقאد به سرنوشت و دست تقدیر به نظאم طبقאتی 
رאند، بא אمید به فرא رسیدن  هرگونه دولتی که در אستقرאر و پאسدאرى אز آن حکم می

بنאبرאین . ى حאکم تن دهند ن غیبت کبرא و رهאیی אز بندگی و אسאرت طبقهپאیא
ى حאکم رא مسلح به یک אبزאر حکومتی  گریزى منفعل در تشیع دوאزده אمאمی طبقه جهאن

ى بعدى،  در وهله. کند برאى تحقق و پאسدאرى אز منאفع مאدى و جאیگאه אجتمאعی خود می
طلبی بא אدعאى  می ممکن אست که هر אنسאن جאهى سیאسی تشیع دوאزده אمא طبق فلسفه

ضرورت وحدت אمت و تشکیل دولت عدل אسאمی، אهدאف شخصی و منאفع قشرى 
دستאن جאمعه توجیه کند و برאى کسب قدرت سیאسی  خود رא به صورت אهدאف فرو

گریزى فعאل در تشیع دوאزده  بنאبرאین جهאن. متوسل به تبلیغ شهאدت و خشونت شود
 -دست جאمعه و تحقق منאفع مאدى  ى فرو قط אبزאرى مبאرزאتی برאى تهییج طبقهאمאمی ف

 .کند ى حאکم אست که برאى کسب قدرت سیאسی فعאلیت می قشرى، جنאحی אز طبقه
در حאلی که . مאند ى عمل در تشیع دوאزده אمאمی می گریزى بنیאن فلسفه در نتیجه جهאن

ى  گریزى جنبه ، دکترین شهאدت به جهאنگریزى منفعل אست دکترین تقیه مبلغ جهאن
ى عمل در تشیع دوאزده אمאمی بر تعقل مؤمنאن بنא  אز אین رو، فلسفه. دهد فعאل می

ى چنین  بدیهی אست که تحت سلطه. مאند ى تعبد بאقی می شود و در محصوره نمی
شمول طبیعی بشر و حقوق  ى مدرن حقوقی، مאنند حقوق جهאن دیدگאهی تمدن و فلسفه

به . جאیگאهی ندאرند) مدאرى شهروندאن مندى دولت و قאنون قאنون(ى אجتمאعی  صوبهم
کند، אین دیدگאه فقط به  گونه که گریسینگ به درستی אنتقאد می بیאن دیگر، همאن

 ٢٠٨
 عدאلت رא رعאیت کند، هللاא به אین معنی که پیشوא و یא ولی. یאبد ى عدאلت دست می فلسفه

ى عدאلت در تشیع  אز אین رو، فلسفه. هא رא آزאر ندهد محאفظ بندگאن خود بאشد و آن
 ٢٣٠.אستبدאد אست" אخאقی"ى  دوאزده אمאمی فقط جنبه
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 مدאرى אیرאنی دאرى אصولی و دولت دین
 

 پس אز سرنگونی خאفت عبאسیאن و تشکیل אمپرאطورى مغول، قوאنین سنتی مغوאن 
 אین ترتیب، بא אنقرאض حکومت אسאمی، توجیه به. جאیگزین شریعت אسאم شدند) یسא(

علمאى ظאهرى אهل تسنن پرאکنده شدند و نفوذ . دینی دولت نیز به پאیאن رسید
هوאدאرאن تشیع ظאهریه تقیه کردند و حکومت مغوאن و . شאن رא אز دست دאدند אجتمאعی

אن بאطنیه و شیعی. ى حאکم جدید رא به عنوאن وאقعیت אجتمאعی پذیرفتند אستقرאر طبقه
ى אسمאعیلیه نیز پس אز شکست در جنگ אلموت و سرنگونی دولت  هوאدאرאن فرقه

ى  ى بאطنیه به وسیله لیکن אیده. אسمאعیلیאن به אجبאر אهدאف سیאسی خود رא رهא کردند
خאن، אو به دین  دאرى هאکو در دورאن زمאم. هאى دیگر تشیع در אیرאن روאج یאفت شאخه

هنگ אیرאنیאن رא پذیرفت زیرא توجیه دینی حکومت و فرهنگ سیאسی אسאم گروید و فر
به . ترى بود خوאر دولت مرکزى فرم منאسب خودکאمگی به مرאتب برאى مאهیت رאنت

یر ز و تحت نطر و) میאدى١٣٠٤ تא ١٢٩٥(خאن  دאرى غאزאن אین ترتیب، در دورאن زمאم
غאم شد و حکومت مغوאن همאن یسא بא شریعت אد همدאني هللاא  אیرאنیش رشیدאلدین فضل

 ٢٥٠ جنسیتی رא که אسאم برאى تشکیل אمت در نظر دאشت، به مدت -سאختאر طبقאتی 
لیکن سאطین مغول تمאیلی به تحمیل فرم بخصوصی אز دین אسאم . سאل پאسدאرى کرد

هאى متفאوت دینی אمکאن یאفتند که تحت  رא به مؤمنאن ندאشتند و אز אین جهت فرقه
هאى ظאهریه رאه  بنאبرאین در جوאر فرقه. مغوאن عقאید دینی خود رא ترویج کنندحکومت 

فرهنگ אنتظאر و دکترین قرآن به عنوאن . هאى بאطنیه نیز گشوده شد برאى ترویج فرقه
دאد و  گریزى منفعل قرאر می ى جهאن مؤمنאن بאطنیه رא در تحت سلطه" هللاکאم مخلوق א"

هאى بאطنیه در دو  فرقه. کرد ى نزدیک می אم نو در آیندههא رא אمیدوאر به تنزیل ک آن
گرאى آن بود که عرفאن نאمیده  אولی نوع نخبه. نوع متفאوت در אیرאن عمومیت یאفتند

 .گرفت אى آن بود که به صورت تصوف אنبوه مردم رא در بر می دومی نوع توده. شود می
پردאز  و אز אین رو، نه نظریهکند  تصوف אیجאد یک دکترین مشخص سیאسی رא ممکن نمی

شאخصی برאى توجیه مشروعیت حکومت אسאمی دאرد و نه مکتوبאتی در אین אرتبאط 
هאى گونאگون تصوف فقط یک אمت پرאکنده אز مؤمنאن رא در بر  فرقه. אرאئه کرده אست

 ٢١٠
شود که  وאبستگی صوفیאن فقط אز طریق پیشوאى مشترک بא فرقه אیجאد می. گیرند می

قطب بنא بر تصور صوفیאن تحت عنאیت אلهی אست و روح قطب در .  دאردقطب نאم
و ) صمدאنی(صوفیאن قطب رא ولی، شیخ بزرگ . کند کאلبد جאنشین אو تنאسخ می

هאى گونאگون تصوف در نقאط مختلف خאنقאه دאرند که אز  فرقه. نאمند شنאس نیز می خدא
אى به صورت  یین و روאبط فرقهאغلب آ. شوند و شیوخ محلی אدאره می" نقیبאن"طریق 

بدیهی אست که تحت چنین شرאیطی نه تنهא . شوند شفאهی به جאنشین قطب منتقل می
چه  گیرد، بلکه طریقت صوفیאن אز آن ى אفسאنه به خود می تאریخ تأسیس فرقه جنبه

ى نقلی و تعאلیم بאطنی  بنאبرאین شیوه. شود منאبع אسאم در نظر دאرند، منحرف می
کند  هא رא چنאن אز مبאنی دینی و אز یکدیگر دور می אى گونאگون تصوف، طریقت آنه فرقه

هאى  فرقه. شود هאى אسאمی عمًא غیر ممکن می هא تحت نאم فرقه بندى آن که جمع
ى زندگی و عبאدت مؤمنאن رא نمאیندگی و  هאى متفאوتی אز شیوه متفאوت تصوف طریقه

صوفیאن אعتقאد دאرند که قطب .شوند  نیز نאمیده میکنند و אز אین رو، طریقتی ترویج می
" وحدت אلوجود"کند که در جستجوى پروردگאر و  هא کمک می در مرאسم سאلیאنه به آن

قطب در تمאس و لمس مؤمنאن به صورت سحر آمیزى عنאیت אلهی رא به . توفیق بیאبند
هא بא پروردگאر אز  نزدیکی صوفیאن به خدאوند و אدغאم روح آن. دهد هא אنتقאل می آن

طریق بאطن، به صورت فردى، مستقیم و אز طریق زهد، تکرאر مدאوم אشعאر دینی 
به אین ترتیب، قطب در زندگی . شود عملی می) سمאع(و رقص صوفیאنه ) دبرک(

هאى ظאهریه  خصوصی مؤمنאن دخאلتی ندאرد و بر אجرאى شریعت مאنند علمאى فرقه
 ٢٣١.کند نظאرت نمی

هאى  که برخی فرقه بא وجودى. عه بא سنی به وضوح روشن نیستتفאوت تصوف شی
کنند، لیکن אین אقدאم بאعث  گرאى بאطنیه، یعنی عرفאن رجوع می تصوف به فرم نخبه

بنא بر بررسی . ى سیאسی دولت دست بیאبد אى אز تصوف به نقد فلسفه شود که فرقه نمی

                                                 
٢٣١ vgl. Gronke , M. (١٩٩١): Auf dem Weg von der geistlichen zur weltlichen Macht. 

Schlaglichter zur frühen Safawiya, in: Saeculum, Bd. ٤٢, S. ١٦٤ff., Freiburg/München, S. 

١٦٩, und  

vgl. Glassen, E. (١٩٨١): ebd., S. ٦٤, und  
  ٣٦٤ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 



 ٢١١ 

אى و אز سوى دیگر،  ى فرقه ندهگریسینگ عאمل אصلی אین کمبود אز یک سو، سאختאر پرאک
گریزى منفعل و رאدیکאل مؤمنאن אست که صوفیאن رא برאى نقدى אصولی و جدى  جهאن

 دنیא برאى صوفیאن فقط یک عبورگאه و ٢٣٢.کند אز حکومت غאصب دنیوى عقیم می
אز אین رو، صوفیאن . هא به خدאوند אست زندگی دنیوى فقط אمتحאنی برאى صدق אیمאن آن

هא به سرنوشت و  אعتقאد شدید آن. مאنند گریزى منفعل محصور می  جهאندر وضعیت
هא برאى بهبود زندگی، אرتقאء وضعیت אجتمאعی، تسلط  دست تقدیر مאنع شرکت فعאل آن

 .شود بر طبیعت و تغییر محیط زندگی می
گریزى منفعل در تصوف برאى سאطین مغول بسیאر  تردیدى نیست که جهאن

 جنسیتی موجود و نقض عدאلت אجتمאعی - אنتقאدى به نظאم طبقאتی منאسب بود زیرא نه
مشروع به میدאن مبאرزه  هא رא به عنوאن غאصب و نא دאشت و نه حکومت دنیوى آن

. کرد אز אین رو، دولت مرکزى نیز در אمور دینی و אعتقאد مردم دخאلتی نمی. کشید می
 بאطنیه رونقی بی سאبقه بدیهی אست که تحت چنین אوضאعی تصوف، عرفאن و تشیع

گریزى منفعل در جستجوى پیشوאیی بودند که به  مؤمنאن بאطنیه در سنت جهאن. گرفتند
هא  صوفیאن به خאنقאه. هא پאسخ مسאعد دهد هאى אخروى آن درخوאست هאى دنیوى و آرزو

 -دست طبقאتی  هא، فقر، جאیگאه فرو آوردند که کمبود و مرאکز دینی تصوف هجوم می
گونه که در بررسی  لیکن همאن.ی خود رא در آرزوى رحمت אلهی אرضאء کنندجنسیت

تشیع دوאزده אمאمی شرح دאدم، نزد صوفیאن نیز بא تشدید אشتیאق نزدیکی وقت ظهور 
گیرد و אبزאرى مبאرزאتی برאى کسب قدرت  گریزى فرم فعאل به خود می مهدى، جهאن
ی تضאد طبقאتی در تصوف بא ظهور بدیهی אست که تحت چنین אوضאع. سאزد سیאسی می

אى حکومت مرکزى رא متزلزل  هאى توده خورد و به صورت جنبش مهدى پیوند می
אى در  هאى توده ى تصوف که به صورت نهضت در אین אرتبאط بررسی دو فرقه. کند می

ى سیאسی در אیرאن شدند، ضرورى  آمدند و منجر به تحوאت تאریخی و تغییر فلسفه
 .אست

ى مאزندرאنی نאم  ى نخست، جنبش سربدאرن بود که مؤسس آن شیخ خلیفه هدر وهل
ى  אو در مسجد جאمع شهر سبزوאر به ترویج عقאیدش پردאخت و نزد طبقه. دאشت
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 ٢١٢
دست جאمعه که אز روستאییאن و مؤمنאن متعصب אمאمیه بودند، هوאدאرאن بسیאرى  فرو

رویج عقאید دنیوى کردند و چندى نگذشت که علمאى ظאهریه אو رא متهم به ت. یאفت
ترور אو در همאن مسجدى عملی شد که אو تدریس . فتوאى قتلش رא تدאرک دیدند

هאى شیخ پس אز قتل אو אز طریق یکی אز شאگردאنش به نאم شیخ حسن  אندیشه. کرد می
دست جאمعه  ى فرو بسیج طبقه. جورى در نیشאبور ترویج شد که مریدאن فرאوאنی یאفت

 نزدیکی وقت ظهور مهدى بسیאر موفق بود زیرא تفکر אنبوه مردم אز طریق אز طریق پیאم
ى مردم ظهور مهدى رא مصאدف بא یک אنقאب  عאمه. شد هאى بאطنیه مشروب می فرقه

رא که سאطین   جنسیتی אسאمی و حאمیאن آن-کرد که نظאم طبقאتی  אجتمאعی تلقی می
گریزى  ى تقیه به جهאد و جهאن ن دیگر، فلسفهبه بیא. אندאزد تبאر بودند، بر می سنی مغول

دست جאمعه برאى  ى فرو شد و قیאم طبقه گریزى فعאل تبدیل می منفعل به جهאن
شیخ حسن جورى برאى . ى حאکم و حکومت مرکزى رא به دنبאل دאشت سرنگونی طبقه

. ى مسلحאنه تشکیل دאد אش یک سאزمאن مخفی جهت مبאرزه تحقق אهدאف سیאسی
پس אز سه . شد  مریدאن فرقه به شیخ אز طریق یک سوگند دینی تضمین میوفאدאرى

هאى نیشאبور، مشهد، אبیورد، خیوشאن، بلخ،  هאى صوفیאن در شهر سאل تبلیغ در خאنقאه
 تن אز ٦٠نشین، شیخ حسن جورى بא گروهی بیش אز  هرאت، خوאف و منאطق کرد

ى یאزر به  و در دژ طאق אز نאحیههوאدאرאنش به فرمאن אمیر مغول، אرغون شאه دستگیر 
ى بیهق  قیאم سربدאرאن در دورאن حبس شیخ و در شهر بאشتین אز نאحیه. چאل אفتאد سیאه

چندى نگذشت که مریدאن .  میאدى آغאز شد١٣٥٩אلرزאق در سאل  و به رهبرى عبد
אلرزאق خود رא  سپس عبد. هאى مجאور رא تصرف کردند شیخ حسن جورى سبزوאر و شهر

علمאى ظאهریه אز فرمאن אو پی روى کردند و برאى . یر نאمید و به אسم خویش سکه زدאم
به אین ترتیب، دولت . هאى دینی آورند حفظ جאیگאه طبقאتی خود نאمش رא در خطبه

 میאدى ١٣٦٢سه سאل بعد در سאل . تأسیس شد)  میאدى١٤٠٥ تא ١٣٥٩(سربدאرאن 
پیش אز بאزگشت . سن جورى رא آزאد سאختندسربدאرאن دژ طאق رא فتح کردند و شیخ ح

دست جאمعه بאر دیگر رهبرى برאى طرح منאفع مאدى خود  ى فرو אو به سبزوאر طبقه
شدند که در برאبرى אجتمאعی و مسאوت در تقسیم  هوאدאرאن אو شیخیאن نאمیده می. یאفت

אهریه بر ى حאکم بא پشتیبאنی علمאى ظ ثروت جאمعه אصرאر دאشتند، در حאلی که طبقه
سپאه سربدאرאن در .کرد  جنسیتی אسאمی موجود پאفشאرى می-אلوهیت نظم طبقאتی 



 ٢١٣ 

 میאدى سپאه مغوאن و ترکאن رא شکست دאد و تمאمی منאطق شرقی و ١٣٦٢אوאخر سאل 
 کیلومتر و تمאمی ٥٠٠غربی אیرאن رא אز نیشאبور گرفته تא دאمغאن و تא جאم به وسعت 

 کیلومتر ٢٠٠رאن رא אز خبوشאن گرفته تא ترشیز به وسعت منאطق شمאلی و جنوبی אی
אلدین  دومین אمیر دولت سربدאرאن وجیه. ى حکومت خویش در آورد تحت سلطه

نאم دאشت که خود رא سلطאن אسאم و شאهنشאه هفت )  میאدى١٣٦٧ تא ١٣٦١(مسعود 
אیאن دورאن خود به אین ترتیب، تאریخ אمپرאطورى مغول در אیرאن به پ. خوאند אقلیم می

نאم )  میאدى١٣٧٦ تא ١٣٥٩(خאن  آخرین אیلخאن مغول طوغאى تیمور. نزدیک شد
توفیق دولت سربدאرאن در منאطق شرقی אیرאن .دאشت که به گرگאن عقب نشسته بود

رאنت (رهאیی אز پردאخت خرאج . کرد دست جאمعه رא برאى قیאم دلگرم می ى فرو طبقه
 میאدى ١٣٨٤ אیجאد حکومتی אز نوع سربدאرאن در سאل ى حאکم عאمل به طبقه) زمین

ده سאل بعد در . אلدین قرאر دאشت در رأس قدرت سیאسی سید قوאم. در مאزندאرאن شد
 میאدى روستאییאن گیאن شورش کردند و بא همکאرى صوفیאن אهل تشیع، ١٣٩٤سאل 

میאدى روستאییאن  ١٣٩٧در سאل . کیא رא در صدر دولت אهیجאن قرאر دאدند سید אمیر
کرمאن در هوאدאرى אز نهضت سربدאرאن قیאم کردند و مאلکین و علمאى ظאهریه رא به 

 .چאل אفکندند قتل رسאندند و یא به سیאه
به אین . ى سیאسی دولت سربدאرאن بر تشیع دوאزده אمאمی و אمאم مستور بنא بود فلسفه

بدیهی אست . کرد ت و وאیت میترتیب، فرمאنروא مאنند پیאمبر فرאى شریعت قرאر دאش
ى مאدى مستقر شد  ى حאکم بر همאن زمینه که پس אز تشکیل حکومت مرکزى طبقه

بنאبرאین אیجאد دولت نوین برאبر بא لغو . که سאطین مغول تحت تسلط خویش دאشتند
.  جنسیتی موجود نبود، بلکه فقط کאهش خرאج زאرعאن رא به دنبאل دאشت-نظאم طبقאتی 

دست جאمعه برאى  ى فرو دאیل אسאسی تدאوم دولت سربدאرאن نیز مقאومت طبقهیکی אز 
لیکن بא گذشت زمאن . شد دفאع אز شرאیطی بود که خود عאمل אیجאد آن محسوب می

در حאلی که شیخیאن برאى تحقق . تر شدند  جنسیتی به مرور عریאن-هאى طبقאتی  تضאد
کردند، دولت  ى خرאج پאفشאرى میآور مسאوאت אجتمאعی و صرف نظر دولت אز جمع

پس אز . کرد ى حאکم جنبش روستאییאن رא سرکوب می مرکزى برאى حفظ منאفع طبقه
دست جאمعه رא  ى فرو אلدین مرعشی نمאیندگی طبقه وفאت شیخ حسن جورى، سید قوאم

ى حسنیه بود که در مאزندرאن در رأس  ى تصوف شیعه אو شیخ فرقه. به عهده گرفت

 ٢١٤
آخرین אمیر دولت سربدאرאن جنبش حسنیه رא . ند درویشאن قرאر دאشتنهضت نیروم

رزمאن אو رא به قتل  سرکوب کرد و پیشوאى אیشאن، درویش عزیز و هفتאد تن אز هم
. بنאبرאین بא تشدید تضאد طبقאتی אضمحאل حکومت سربدאرאن برنאمه ریزى شد.رسאند

در همאن . رقند سرکوب کرد میאدى تیمور قیאم سربدאرאن رא در سم١٣٩٠در سאل 
شهر کرمאن رא پس אز نه مאه محאصره ) ى آل مظفر אز طאیفه(سאل سپאه شאه شجאع 

 ١٤٠٥سپس تیمور تא سאل . تصرف کرد و سرאن قیאم سربدאرאن رא به قتل رسאند
ى سربدאرאن خאرج  میאدى سپאهی رא تدאرک دید و منאطق شرقی אیرאن رא אز زیر سلطه

بא وجودى که فعאאن نهضت . ر سبزوאر دولت سربدאرאن سرنگون شدپس אز تسخی. کرد
دهی کردند، لیکن قאدر نبودند که  سربدאرאن چندین بאر شورش روستאییאن رא سאزمאن

 ٢٣٣.دولتی مقتدر در برאبر سپאه تیموریאن مستقر کنند
אلدین אسحق אردبیلی  ى بعدى، جنبش صفویאن بود که مؤسس آن شیخ صفی در وهله

ى صفویه در אوאیل قرن چهאردهم میאدى  فرقه. نאم دאشت)  میאدى١٣٥٧ تא ١٢٧٢(
אو پس אز وفאت پدر . زبאن بود אلدین אهل تسنن شאفعی و فאرس شیخ صفی. تشکیل شد

 میאدى خود رא جאنشین אو و پیشوאى ١٣٢٢אلدین زאهد گیאنی، در سאل  زنش، شیخ تאج
دشمنאن . پسر אرشد شیخ زאهد بא אو بیعت نکردندאمא هوאدאرאن . خאنقאه گیאن معرفی کرد

هא مجروح جאن  אلدین چندین بאر قصد قتل אو رא دאشتند که אو אز אین ترور شیخ صفی
جא خאنقאه  אو سرאنجאم به אردبیل مهאجرت کرد و چندى بعد در آن. سאلم به در برد

گیر  لدین فرאא ى شیخ صفی  چندى نگذشت که آوאزه٢٣٤.ى صفویه رא بنیאن گذאشت فرقه
אو زبאن ترکی رא آموخت و نزد صوفیאن صفویه אدعא کرد که אز عنאیت אلهی . شد

کرد و  אو برאى ترویج طریقت صفویه به نوאحی אردبیل سفر می. برخوردאر אست
بینوאیאن، مسکینאن و . فرستאد دست می هوאدאرאنش رא جهت جلب مؤمنאن به منאطق دور

آوردند و در  خشکسאلی و زلزله به خאنقאه صفویه پنאه میقربאنیאن حوאدث طبیعی مאنند 
אلدین بیست قریه ممאلک در אختیאر دאشت که  شیخ صفی. شدند אطرאف آن سאکن می

هאى خوאربאر که אز طریق دریאفت  אو אز אنبאر. ى حאکم به אو אهدא کرده بودند مؤمنאن طبقه
                                                 
  אدאمه٣٧٤ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ٢٣٣
٢٣٤ vgl. Gronke , M.. (١٩٩١): ebd., S. ١٧٩, und  
vgl. Glassen, E. (١٩٨١): ebd., S. ٧٢  



 ٢١٥ 

دستאن کمک  ه بودند به تهیى مؤمنאن אنبאشت אز زאرعאن و هدیه) رאنت زمین(خرאج 
אلدین سبب شد که پس אز چندى نه تنهא אکثر سאکنאن  نאمی شیخ صفی خوش. کرد می

هאى صفویه در شمאل و غرب אیرאن  אردبیل مرید אو شدند، بلکه یک شبکه אز خאنقאه
אغلب صوفیאن صفویه אز عشאیر کرد و شهروندאن فאرس و دאمدאرאن طوאیف . تأسیس شد

אلدین محدود به درویشאن   لیکن شمאر مریدאن شیخ صفی٢٣٥.دندغیر سאکن بو
توאن אز  אز جمله می. گرفت شد و אفرאد شאخص و دنیوى رא نیز در بر می گریز نمی جهאن

، אمیر אحمد )وزیر(אلدین محمد رشیدى  ، غیאث)وزیر و مورخ(אلدین  رجאلی مאنند رشید
سعید  و אبو)  אیل صحرאنشین مغولرئیس(چوپאن، سلدوز خאن  رشیدى، אمیر אولوس אمیر

در حאلی که אمرאى . یאد کرد)  میאدى١٣٥٨ تא ١٣٣٨אیلخאن، حکومت אز (بهאدرخאن 
אلدین به شمאر  وאیت طאلش و سرאن عشאیر آسیאى صغیر אز پشتیبאنאن شیخ صفی

 ٢٣٦.رفتند می
 ١٤١٩ تא ١٣٥٧(אلدین موسی  אلدین فرزند אرشد אو شیخ صدر پس אز وفאت شیخ صفی

هא  אلدین دאستאن هوאدאرאن אفرאطی صفویه برאى شیخ صفی. جאنشین אو شد) میאدى
אز אین پس بود که نسب صفویאن تא هفتمین אمאم شیعیאن، . سאختند و سید تبאرش کردند
به אین ترتیب، نهאل سیאدت صفویه چنאن ریشه دوאند و . موسی אلکאظم، شنאخته شد

 در ٢٣٧.آمد  درویشאن صفویه אرتدאد به حسאب میدرخت برومندى شد که אنکאر آن نزد
، نزאعی ) میאدى١٤٨٧ تא ١٤٧٣(אلدین، شیخ جنید  دورאن چهאرمین جאنشین شیخ صفی

عموى شیخ جنید، شیخ جعفر به عنوאن قیم شیخ جوאن . میאن خאندאن صفوى در گرفت
د، حאضر به لیکن پس אز پאیאن دورאن جوאنی شیخ جنی. ى خאنقאه رא به عهده گرفت אدאره

. دאنست تر می شیخ جعفر خود رא برאى مقאم مرشدى به مرאتب صאلح. بیعت بא אو نشد
شیخ جنید . پس אز تشدید نزאع بא شیخ جنید، אو پسر برאدرش رא אز אردبیل تبعید کرد

ترویج . چندین سאل در آسیאى صغیر به سر برد و در آنجא بא عشאیر شیعه آشنא شد
بא ) رאنت زمین(ین به دلیل تضאد مאدى بر سر بردאشت خرאج تشیع در منאطق ترک نش

                                                 
٢٣٥ vgl. Gronke , M.. (١٩٩١): ebd., S. ١٧٢f. 
٣٨٤ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ٢٣٦  

ى بهرאم چوبینه،  شیخ صفی و تبאرش، در تشیع و سیאست در אیرאن، جلد دوم، نوشته): ١٣٠٦-١٣٠٥(مقאیسه کسروى، אحمد  ٢٣٧
  ٣٥٠ى  ه، مونیخ، صفحه אدאم٣٣٥ى  صفحه

 ٢١٦
 میאدى به אوج ١٢٥٩אى אز سאل  هאى عشیره سאطین عثمאنی بود که به صورت نهضت

رفتند که به  گر شیعه به حسאب می برخی عشאیر אز مؤمنאن متعصب و غلو. خود رسید
 شیخ جنید بא شیعیאن آشنאیی.هאى برگزیده אعتقאد دאشتند تنאسخ روح خدא در אنسאن

ترى برאى مبאرزه بא شیخ  אفرאطی אو رא متقאعد کرد که אیدئولوژى تشیع אبزאر منאسب
به بیאن دیگر، زبאن ترکی، دین سنی و تאریخ و فرهنگ . جعفر سنی مذهب אست

مشترک صفوى مאنعی جدى برאى تهییج و بسیج אنبوه مردم جهت تسخیر אردبیل و 
ى صفویه رא  بنאبرאین شیخ جنید فرقه. شد  אز شیخ جعفر میبאزپس گیرى خאنقאه صفوى

نشین آن خوى مدنیت  لیکن بא ورود طوאیف بאدیه. אز تسنن به سمت تشیع منحرف کرد
אلدین، شیخ صدرאلدین و سلطאن علی در شهر  که صفویه در دورאن پیشوאیی شیخ صفی
هאیی که در آسیאى  رאشیخ جنید در جریאن مאج. אردبیل کسب کرده بود، אز میאن رفت

هوאدאرאن אو אز אفرאط برאى אرتقאء . صغیر دאشت، موفق به جلب مریدאن بیشمאرى شد
. خوאندند  میهللاא  و فرزند אو، حیدر، رא אبنهللاکردند و אو رא א مقאم و شخصیت אو دریغ نمی

هאى طوאنی بא عشאیر منאطق شمאل و غرب  قدرت نظאمی سپאه شیخ جنید که در جنگ
אز אین رو، سرאن عشאیر ترکمن . شد ر گیر بود، منجر به تشدید سرکردگی אو میאیرאن د

برאى حفظ منאفع مאدى و جאیگאه طبقאتی خود אز طریق وصلت خאنوאدگی بא شیخ جنید 
خوאهر خویش، )  میאدى١٥٠٥ تא ١٤٧٩(قویونلو  אوزون حسن آق. پیمאن شدند هم

 پس אز אطمینאن خאطر و تشدید قوא در شیخ جنید. خدیجه بگم، رא به عقد אو در آورد
هאى حوאلی طرאبوزאن رא غאرت کرد و אسیرאن بسیאرى رא به   میאدى روستא١٤٨٦سאل 

شد،  قویونلو حمאیت می در حאلی که شیخ جنید אز طریق אوزون حسن آق. بردگی گرفت
ر سپאه شیخ جنید د. قویونلو قرאر دאشت شאه قره شیخ جعفر تحت حمאیت نظאمی جهאن

 میאدى به אردبیل هجوم آورد و پس אز آن چندین بאر دאغستאن رא غאرت ١٤٨٦سאل 
 میאدى شیروאن شאه برאى سرکوب سپאه شیخ جنید بא ١٤٨٨سپس در אوאیل بهאر . کرد

ى رود سمور در جنوب در بند  قویونلو متحد شد و در جنگی که بر کرאنه شאه قره جهאن
 .א تאر و مאر کرد و شیخ جنید رא به هאکت رسאندبه وقوع پیوست، سلحشورאن صفوى ر

אز אین . ى صفویه شد پس אز مرگ شیخ جنید فرزند אرشد אو، شیخ حیدر، پیشوאى فرقه
ى صفویه برאى بزرگدאشت אمאم دאوزدهم شیعیאن کאه سرخی رא  پس، رزمندگאن فرقه

אوزون حسن . ندکه دوאزده ترک دאشت، بر سر کردند و به אین دلیل، قزلبאش نאم گرفت



 ٢١٧ 

بگم، رא به عقد شیخ حیدر  برאى تشدید پیمאن خود بא شیوخ صفویه دخترش، عאلم شאه
ى صفویه رא  هא سلسله ى אین אزدوאج پسرى به نאم אسمאعیل بود که بعد نتیجه. در آورد

 .بنیאن گذאشت
شیخ حیدر پس אز جلب אعتمאد مریدאن صفویه و تدאرک سپאهی אز قزلبאش در سאل 

شאه در אین  بא هאکت جهאن. قویونلو رא منکوب کرد شאه قره میאدى قوאى جهאن ١٤٩٥
. جنگ رאه برאى شیخ جنید هموאر شد که بא حمאیت אوزون حسن در אردبیل مستقر شود

به אین ترتیب، تمאمی منאطق وسیع آذربאیجאن، אرمنستאن، منאطق غربی אیرאن و شرق 
شیخ حیدر در لشکر کشی به دאغستאن در .قویونلو در آمد عرאق به تصرف دولت آق

سپس شیروאن شאه بא کمک دאمאدش، سلطאن .  میאدى به هאکت رسید١٥١٦سאل 
قویونلو، אردبیل رא تسخیر کرد و پسرאن صغیر شیخ حیدر سلطאن علی،  یعقوب آق

قویونلو،  جאنشین سلطאن یعقوب، رستم شאه آق. אبرאهیم و אسمאعیل رא به אسאرت گرفت
لیکن . ى صفویه سلطאن علی رא بאر دیگر به אردبیل فرستאد אستفאده אز نفوذ فرقهبرאى 

قویونلو سر بאز زد و تدאرک  پس אز چندى سلطאن علی صفوى אز فرمאنبردאرى سرאن آق
سپس رستم شאه سپאهی مشتمل אز چهאر هزאر تن رא برאى . سپאهی אز قزلبאش رא دید

 تن אز ٧٠٠אین نبرد سلطאن علی که در صدر در . سرکوب قزلبאش به אردبیل فرستאد
هوאدאرאن وفאدאر صفوى جאن אسمאعیل رא نجאت . قزلبאش قرאر دאشت به هאکت رسید
 ٢٣٨.دאدند و אو رא در گیאن پنهאن کردند

ى حאکم برאى تقسیم ثروت  هאى طبقه بحرאن אجتمאعی אین دورאن محدود به جنگ
ى  نشین طبقه و غאرتگرى عشאیر بאدیهאمنی אجتمאعی  تشدید نא. شد אجتمאعی نمی

אفزאیش . سאخت سאزى نیروى کאر رא مختل می کرد و بאز تر می دست جאمعه رא فقیر فرو
. شد رضאیتی אنبوه مردم و روستאییאن می خرאج و رאنت אرאضی کشאورزى منجر به نא

زندرאن خرאسאن، אطرאف مرو، گرگאن مא(قویونلو و قلمرو تیموریאن  بخصوص در قلمرو آق
ى مردم به  هאى روستאییאن و عصیאن عאمه نهضت) و سیستאن و بخش غربی אفغאنستאن

ى خود، حسین بک، אز  در אین دورאن אسمאعیل در אختفאى گیאن نزد لله. אوج خود رسید
אسمאعیل . دאنست گאم ظهور مهدى می قزلبאش אو رא پیش. ى شאملو تربیت شد عشیره

                                                 
  אدאمه٣٨٨ אدאمه، ٣٨٦ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ٢٣٨

 ٢١٨
یع رא بא هم אدغאم کند و به عنوאن مرشد و پیشوאى جوאن موفق شد که تصوف و تش

 میאدى بא نزدیکאن خود به ١٥٢٧אسمאعیل در سאل .ى صفویه شنאخته شود فرقه
در پאیאن همین سאل . جא بא אستقبאل گرم روبرو شد ى אستאجلو پیوست و در آن عشیره

، قאجאر، ذوאلقدر، لو، אفشאر هفت هزאر تن قزلبאش אز عشאیر شאملو، روملو، אستאجلو، تکه
دאغ و طوאیف طאلشאن تحت فرمאن אسمאعیل  بورتلو و صوفیאن قرجه بیאت، کرمאنلو، بאى
در ییאق אرزنجאن سرאن عشאیر به توאفق رسیدند که تحت فرمאن . جوאن گرد آمدند

متحد شوند و نخست بر علیه شیروאن شאه لشکر " هللاא نאیب علی ولی"אسمאعیل به عنوאن 
" هللاא  و علی ولیهللا، אهللاא" میאدى سپאه قزلبאش بא شعאر ١٥٢٨ پאییز سאل در. کشی کنند

سپאه אسمאعیل . سپאه شیروאن شאه رא در جبאنی شکست دאد و شهر شمאخی رא تصرف کرد
 در همین ٢٣٩.قویونلو تبریز رא فتح کرد پس אز پیروزى قزلبאش بر سپאه אلوند و سپאه آق

אو در אین مرאسم خودش رא . گذאرى کرد אرجسאل אسمאعیل صفوى به عنوאن شאه אیرאن ت
 ٢٤٠.ى شאهنشאهאن سאسאنی و אوאد هفتمین אمאم شیعیאن، موسی אلکאظم، خوאند نوאده

ى جعفرى دوאزده אمאمی رא دین رسمی  شאه אسمאعیل پس אز تشکیل دولت صفوى، شیعه
אمیه و  ى نخستین مسلمאنאن، بنی אیرאن אعאم کرد و فرمאن لعن و دشنאم به سه خلیفه

سپس علمאى دینی رא موظف کرد که אسאمی دوאزده . عאم رא صאدر کرد عبאس در مأل بنی
אشهد "هאى  هאى خود ببرند و به אذאن مسאجد عبאرت אمאم شیعیאن رא بא אحترאم در خطبه

پیچی و  سرאنجאم برאى هر گونه سر. رא بیفزאیند" حی علی خیر אلعمل"و " هللاא אن علی ولی
 ٢٤١.زאت مرگ معین کردفرمאنی مجא نא

אول، אز . ى جعفرى دوאزده אمאمی دאیل متفאوتی دאشت تصمیم شאه אسمאعیل برאى شیعه
گرفت، تشکیل  ى تصوف که جمعی אز مؤمنאن پرאکنده رא در بر می ى بאطنیه طریق فرقه

ى آن אحتیאج به قوאنین، سلسله مرאتب و دستگאه دولتی  یک حکومت مرکزى که אدאره
                                                 

   و٣٨٨ אدאمه، ٣٩١ى  جא صفحه مقאسیه، همאن ٢٣٩
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 ٢١٩ 

گریزى رאدیکאل، برאى توجیه  ى جهאن دوم، تصوف به دلیل אندیشه.  نبوددאشت، ممکن
ى  شد و بر אندیشه تشکیل یک دولت دنیوى که به صورت مرکزى אدאره می

سوم، دولت نوین אیرאن به یک אیدئولوژى . אى אستوאر بود، منאسب نبود سلطه جهאن
عشאیر אزبک و ترکمن و متخאصم در برאبر אهل تسنن אحتیאج دאشت که در برאبر تعرض 

ى شخصی شאه  چهאرم، אنگیزه. سپאه عثمאنی، سلحشورאن خود رא برאى جهאد تهییج کند
 .کאمه رא برאى אیرאن در سر دאشت אسمאعیل بود که تشکیل یک حکومت مرکزى و خود

هאى وقت شאه  ى دین אسאم بود که تمאم نیאز ى جعفرى دوאزده אمאمی تنهא فرقه شیعه
حکومت صفوى به قشرى אز علمאى ظאهریه אحتیאج دאشت . کرد  بر آورده میאسمאعیل رא

 -مبאنی دینی رא جهت توجیه نظאم طبقאتی " אجمאع"و " رأى"، "قیאس"ى  که به وسیله
دستאن جאمعه توجیه  ى حאکم برאى فرو جنسیتی אسאمی و حفظ منאفع مאدى طبقه

تلقی " هللاکאم غیر مخلوق א"رآن ى دوאزده אمאمی ق ى شیعه بنא بر אصول فرقه.کنند
هאى ظאهرى تسنن  بא وجودى که منאبع دینی تشیع دوאزده אمאمی مستقل אز فرقه. شد می

پאسدאرى אز אصول . آورى شده بودند، لیکن شریعت آن به همאن کمאل رسیده بود جمع
 جنسیتی אمت رא قشرى אز علمאى ظאهریه به عهده - دینی و سאختאر طبقאتی -אخאقی 

دست جאمعه مکتوبאت  ى فرو אشت که در توجیه مشروعیت نظאم אسאمی برאى طبقهد
ى مؤمنאن  هא دکترین سیאسی وאیت و ضرورت تقیه تر אز אین مهم. دینی مهیא کرده بود

گونه رقیب  کرد، بدون هر در برאبر حکومت دنیوى بود که شאه אسمאعیل رא مجאز می
 مאلک هللاא  فرאى شریعت قرאر بگیرد و به عنوאن ولیسیאسی و یא نظאرت دینی مאنند پیאمبر
سرאنجאم نظאم موروثی شאهنشאهی و تشیع جعفرى . جאن، مאل و نאموس بندگאن خود شود

بنאى  هאى אیدئولوژیک، سیאسی و حقوقی منאسبی بودند که بر زیر بنא دوאزده אمאمی رو
صفوى منאسبאتی به אین ترتیب، بא تشکیل دولت . رאنتی אیرאن زمین بر پא شدند

ى حאکم کشور رא در بر بگیرد و אز  دهی شد که توאنא بود فلسفه سیאسی طبقه سאزمאن
طریق هویت ملی و مذهبی مאنعی در برאبر تعرض سپאه سنی مذهب אزبکאن، ترکمنאن و 

تشکیل چنین حکومتی بستگی به همکאرى علمאى تشیع دوאزده אمאمی .عثمאنیאن بسאزد
که  אول אین. دولت نوین صفوى بא دو مشکل אسאسی روبرو بوددر אین رאبطه . دאشت

هאى بאطنیه  אغلب مردم אیرאن یא אهل تسنن شאفعی و حنفی بودند و یא אز طریق فرقه
تسنن . ى אسمאعیلیه، تصوف و عرفאن به אسאم אیمאن دאشتند ى زیدیه، شیعه مאنند شیعه

 ٢٢٠
تشیع زیدیه אعتقאد دאشتند، مذهب به אستثنאى אمאرت مאزندאرאن و گیאن که رسمًא به 

در منאطق . هאى אیرאن پس אز سرنگونی شאهنشאهی سאسאنیאن بود رسمی تمאمی حکومت
غربی אیرאن مאنند رى، آوه، قم، אردستאن، فرאهאن، نهאوند، سאوه، אصفهאن، قزوین، אهر، 

אن به تسنن زنجאن، مزدقאن، شیرאز، گلپאیگאن، یزد، אردبیل، مشکین، אهر و نخجوאن אیرאنی
در אغلب منאطق شرقی אیرאن مאنند هرאت، خوאف، جوین و در . شאفعی אعتقאد دאشتند

ى آن سبزوאر אغلب مردم אیرאن سنی حنفی  خرאسאن به אستثنאى بیهق و شهر عمده
در نوאحی کوهستאنی قهستאن و אلبرز مאنند دیلم، طوאلش و رودبאر אکثر مردم به . بودند
در نوאحی کوفه، بصره و حله אکثریت مؤمنאن . عیلیאن אیمאن دאشتندى אسمא ى بאطنیه فرقه

شیعیאن אمאمیه همچنین در گرگאن و کאشאن . ى אمאمیه بودند هאى شیعه אعضאى فرقه
 بא ٢٤٢.אکثریت رא دאشتند در حאلی که روستאییאن אین منطقه به تسنن شאفعی معتقد بودند

 مردم אیرאن بאفאصله آمאدگی چنین ترکیب و پرאکندگی دینی قאبل درک אست که
که در אیرאن قشرى אز علمאى تشیع  دوم אین.ى دوאزده אمאمی رא ندאشتند پذیرش شیعه

ظאهریه وجود ندאشت که در دستگאه دولتی אدغאم شود و در توجیه نظرى אسאم برאى 
אمא حکومت صفوى مجبور بود که .  جنسیتی مشאرکت کند-تدאرک یک نظאم طبقאتی 

بنאبرאین دولت نوین صفوى . هאى شرع رא تشکیل دهد ذهب رسمی کشور دאدگאهبنא بر م
ى دوאزده אمאمی رא به عنوאن قضאت به אیرאن  مجبور شد که قشرى אز علمאى شیعه

دولت صفوى אز یک سو، سفیرאنش رא به جنوب لبنאن و منאطق غربی אردن . بیאورد
هאى אجتمאعی  هאى مאدى و قرאردאد ده، بحرین، قطر و عرאق فرستאد که بא وع)جبאل אمیل(

هא رא برאى مهאجرت به אیرאن متقאعد  ى آن علمאى تشیع دوאزده אمאمی و אعضאى خאنوאده
 ٢٤٣.کنند

پیدא אست که علمאى تشیع جعفرى دوאزده אمאمی نیز مאنند علمאى ظאهریه در دورאن 
א دولت خאفت عبאسیאن، زمאنی برאى حفظ و אفزאیش منאفع مאدى و قشرى خود ب

لیکن . دאدند گرفتند و مشروعیت نظאم رא مورد پرسش قرאر می مرکزى در تضאد قرאر می

                                                 
  ٣٧٢ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ٢٤٢

٢٤٣ vgl. Ende, W. (١٩٩١):, ebd. S. ٨٤f., und    vgl. Ende, W. (١٩٨٥): Die iranischen Revolution - 
Ursache, Intention und Auswirkungen auf die Arabische Halbinsel, in: Scholz, F. (Hrsg.): Die 
Golfstaaten, S. ١٤٥ff., Braunschweig, S. ١٤٥f.  



 ٢٢١ 

بحرאن . برאى אستقرאر دولت صفوى ضرورى بود که אین مشکل بאفאصله حل شود
شد که پس אز نهאدینه شدن علمאى تشیع  ى آتی حکومت صفویאن می مشروعیت مسئله

 .کرد ظאهریه در אیرאن به אجبאر بروز می
دولت صفوى אز سوى دیگر، برאى ترویج تشیع دوאزده אمאمی در אیرאن به خشونت رو 

. نشین ترک و خشونت قزلبאش بسیאر کאرسאز بود در אین رאستא خوى عشאیر بאدیه. آورد
ى  رفتند، אمא شیوه هא אز مریدאن אفرאطی شیوخ صفوى به شمאر می بא وجودى که آن

هא در وאقع  آن.  در تصوف و نه بא طریقت درویشאن دאشتشאن نه אرتبאطی بא زهد زندگی
مزدورאن صفویאن و سلحشورאنی بودند که جهت مאجرאجویی و کسب غنאئم אز جאن 

فقط توجیه אین خشونت بربرאنه بود که به . شدند گذشته و دאوطلبאنه عאزم رאهزنی می
هل تسنن אز جمله بخصوص א. شد ى אیدئولوژى دאرאאسאم و دאرאلحرب بیאن می وسیله

حکومت صفوى برאى ترویج تشیع دوאزده אمאمی .قربאنیאن مزدورאن سپאه صفویאن بودند
هא رא برאى אرعאب  تشکیل دאد و آن" אمر به معروف و نهی אز منکر"هאى  در אیرאن دسته

هא  پیشאپیش دسته. مردم و سرکوب אهل تسنن رאهی منאطق مسکون و بאزאر کرد
. شدند بدست همرאهی می ن قرאر دאشتند که توسط אوبאش چمאقتبرאئیאن و تبردאرא

دאدند و  بکر، عمر و عثمאن دشنאم می تبرאئیאن به نخستین خلفאى دولت אسאمی مאنند אبو
هא  ى مردم موظف بود که برאى حفظ جאن، مאل و نאموس خود در تأیید אین توهین عאمه

 تمאمی مؤمنאن אهل تسنن به لعنت  אلبته٢٤٤.رא بیאن کند" بیش بאد و کم مبאد"عبאرت 
برخی אز علمאى אهل . خلفאى مسلمאنאن تن ندאدند و به تشیع دوאزده אمאمی نگرویدند

هא رא برאى جنگ بא دولت  تسنن به نزد خوאنین אزبک و سאطین عثمאنی گریختند و آن
 هא مقאومت سنیאن برאى אیمאن به سپאه صفوى پس אز تسخیر شهر. صفوى تهییج کردند

هאى دسته جمعی پאسخ  ى بربرאنه و אعدאم تشیع جعفرى دوאزده אمאمی رא بא شکنجه
 ٢٤٥.دאد می

هא  آن. ى علمאى تشیع ظאهریه بود توجیه אعمאل ضد بشرى حکومت صفوى به عهده
لقب . ى حאکم نهאدینه شدند پس אز مهאجرت به אیرאن به عنوאن قشر نوینی אز طبقه

                                                 
  אدאمه٢٩٤ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(مقאیسه چوبینه، بهرאم  ٢٤٤
  אدאمه٣٩٤ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ٢٤٥

 ٢٢٢
بدیهی אست که . هא אعطא کرد به معنی مאلک زمین بود نآقאخوאنده که شאه אسمאعیل به آ

אز אین رو، دولت . شد ى زندگی علمאى دولتی بאید אز طریق رאنت زمین تأمین می هزینه
و ملک ) אمאک خصوصی پאدشאه(، هسא )هאى دولتی زمین(صفوى در کنאر ممאلک 

کشאورزى رא وقف هאى  ، زمین)شد هא به אجאره دאده می אرאضی کشאورزى که رאنت آن(
 ٢٤٦.ى زندگی علمאى تشیع ظאهریه کرد تأمین هزینه

هאى אوقאف نیز مאنند مאبقی אرאضی در אیرאن قאبل فروش و معאمله نبودند زیرא  زمین
ى אرאضی وقفی و نظאرت،  دولت صفوى برאى אدאره. هא در وאقع شאه بود مאلک אصلی آن

ى حکومت  صدر به وسیله. ل دאدهא نهאد صدر رא تشکی آورى و توزیع رאنت آن جمع
نهאد دیگرى که برאى אیجאد אرتبאط . گو بود شد و به دولت مرکزى پאسخ تعیین می

حکومت بא علمאى تشیع ظאهریه تشکیل شده بود، تحت مسئولیت شیخ אאسאم بر 
علمאى شیعه در بאزאر کאشאنه گزیدند و بא همאیت دولت .کرد هאى شرع نظאرت می دאدگאه

) وصلت زوجی(و تنظیم روאبط אجتمאعی ) אرث(برאى تأیید مدאرک אدאرى محضر رא 
هאى آتی کشور رא به عهده گرفتند و  بא تشکیل مکتب، آموزش نسل. دهی کردند سאزمאن
هאى  هאى مذهبی حوزه دولت صفوى در شهر. هא رא به یوغ دین אسאم کشیدند خرد آن

 جنسیتی -نظאرت بر אصول طبقאتی علمیه بنא کرد که علمאى شیعه بא تدریس فقه و 
 هللاא אمت אسאمی مشروعیت دولت صفوى و وאیت شאه אسمאعیل رא به عنوאن ظل

 ٢٤٧.אאرض توجیه کنند فی
در אین אرتبאط علمאى تشیع ظאهریه نیز کوتאهی نکردند و برאى سرور خود אز طریق 

" معصوم"، "هللاى א فرستאده"אو رא . هאى دینی سאختند تحریف و تفسیر آیאت قرآن، دאستאن
" کمאل وאیت"و " ختم نبوت"سلطنت אو رא به عنوאن . خطאب کردند" رאبط مهدى"و 

 ٢٤٨.دאد کردند مقدس شمردند و سجده و عبאدت אو رא جאیز قلم

                                                 
٢٤٦ vgl. Motadel, I. (١٩٨٧): Iran - von der Schah-Dynastie zum islamischen Gottesstaat, in: 

Reihe Sozialwissenschaften, Bd. ١١, Pfaffenweiler, S. ١٨ 
٢٤٧ vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٣٩, und  

vgl. Schröder, G. (١٩٧٩):ebd., S. ٢٣f. 
   אدאمه٣٠١ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(مقאیسه چوبینه، بهرאم  ٢٤٨



 ٢٢٣ 

شאه אسمאعیل سرمست قدرت، معتقد به אمدאد אلهی و پس אز تضمین ثبאت دאرאאسאم 
حق، لیکن جهت منאفع مאدى و کشور ى جهאد در رאه   هجرى به بهאنه٩٠٩در سאل 

سپאه دولت صفوى در نزدیکی . گشאیی، سپאه قزلبאش رא به سوى دאرאلحرب روאنه کرد
هאى قزوین، قم، کאشאن،  قویونلو رא منکوب کرد و شهر همدאن لشکریאن سلطאن مرאد آق

در سאل بعد . אصفهאن، شیرאز و کאزرون رא یکی پس אز دیگرى به تصرف خود در آورد
אمیر خرאسאن، سلطאن حسین . ى دولت صفوى قرאر گرفت کرمאن و یزد تحت سلطه

אى جهت چאپلوسی برאى شאه  میرزאى بאیقرא، אز هرאس قدرت نظאمی دولت صفوى نאمه
شאه . خطאب کرد" میرزא אسمאعیل"אمא بنא به عرف تیموریאن אو رא . אسمאعیل نوشت

ش رא به سوى خرאسאن فرستאد و در یک אسمאعیل برאفروخته אز אین توهین سپאه قزلبא
بین  مא. شبیخون به طبس هفت هزאر تن אنسאن رא به جرم אعتقאد به تسنن به قتل رسאند

 میאدى سپאه صفوى چندین بאر به אرمنستאن غربی، منאطق ١٥٣٨ تא ١٥٣٤هאى  سאل
کر ب هאى وאن، بدلیس، دیאر  میאدى شهر١٥٣٦تعرض کرد و در سאل ) عرאق(نشین  کرد

پس אز فتح بغدאد دورאن حکومت سنی . و بغدאد رא به تسخیر دولت אیرאن در آورد
دست که אز ظلم حکאم سنی به ستوه آمده  ى فرو طبقه. قویونلو نیز به پאیאن رسید آق

ى  سپس خلیفه. هאى אمدאدى شאه אسمאعیل صفوى قیאم کرد بود، به אمید رهאیی و کمک
در אین کאرزאر سپאه عثمאنی سی . سرکوب شورشگرאن دאدعثمאنی، بאیزید دوم، دستور به 

بخش کثیرى אز شیعیאن که אز خطر هאکت جאن . هزאر تن אز شیعیאن رא به قتل رسאند
هא سر  لیکن حکومت صفوى אز پشتیبאنی آن. سאلم به در برده بودند، به אیرאن گریختند

شאه . אن אعتقאد دאشتندهאى دیگر אمאمیه تא دین رسمی אیر بאز زد زیرא که به فرقه
 ١٥٣٨که گیאن و مאزندرאن رא مطیع دولت صفوى سאخت، در سאل  אسمאعیل پس אز אین

میאدى دوبאره به خرאسאن لشکر کشید و در جنگ مرو قאطعאنه سپאه تیموریאن و אزبکאن 
אز אین پس گرگאن، بزرگترین بخش خرאسאن و سیستאن تحت قلمرو . رא منکوب کرد
. در جنگ مرو بربریت مزدورאن صفوى به אوج خود رسید. אر گرفتدولت صفوى قر

شאه אسمאعیل پس אز دریאفت خبر هאکت سلطאن אزبک، شیبک خאن، به سوى جسد אو 
אشخورאن قزلبאش برאى رقאبت در بلعیدن . ى אو دאد شتאفت و فرمאن به خوردن نعشه

پوست . جروح کردنددیگر رא م دیگر تیغ کشیدند و یک جسد شیبک خאن به روى هم
ى  سر شیبک خאن کنده و برאى تجلیل شکوه و بزرگی شאه אسمאعیل بא کאه پر شد و کאسه

 ٢٢٤
سرאنجאم قزلبאشאن سر אسیرאن . سر אو جאیگאهی در دربאر صفوى به عنوאن جאم یאفت

 ٢٤٩.هא منאر سאختند אزبک رא אز تن جدא کردند و برאى خشنودى شאه אسمאعیل אز آن
ى دولت صفوى رא بدون  خوאستند که خشونت بربرאنه  نیز نمیسאطین سنی مذهب

) مهیب، درنده(پس אز بאیزید دوم، سلطאن سلیم אول، مشهور به یאوز . پאسخ بگذאرند
אو فرمאن قتل چهل هزאر تن אز . ى عثمאنیאن شد خلیفه)  میאدى١٥٤٩ تא ١٥٤٠(

ی شیعیאن رא بא آهن شیعیאن رא صאدر کرد و אهل تسنن رא وא دאشت که پیشאنی مאبق
سپس به شאه אسمאعیل אعאم جنگ کرد و . ى ننگ تشیع دאغ کنند گدאخته به نشאنه

سپאه عثمאنی در مسیر رאه چهل هزאر تن . تحت نאم دین حق تسنن به אیرאن لشکر کشید
 میאدى سپאه ١٥٤٢אز دیگر شیعیאن رא به قتل رسאند و در دشت چאلدرאن در سאل 

به אین ترتیب، آسیאى صغیر تمאمًא אز تسلط حکومت صفوى . وبیدقزلبאش رא در هم ک
آرאمی در منאطق  אمא تسخیر تبریز دوאمی نیאفت زیرא سلطאن عثمאنی به دلیل نא. خאرج شد

سپس سپאه شאه אسمאعیل به تبریز بאز گشت . شرقی خאفت مجبور به عقب نشینی شد
 شאه ٢٥٠.دند به هאکت رسאندو تمאمی کسאنی رא که بא عثمאنیאن همکאرى کرده بو

אو برאى تشکیل .  میאدى جאن سپرد١٥٥٢אسمאعیل در سن سی و هفت سאلگی، در سאل 
אولین دولت تشیع دوאزده אمאمی نزدیک به دویست و پنجאه هزאر אنسאن رא به قتل 

 ٢٥١.رسאند
هאى صفویאن  در جنگ. ى علمאى تشیع ظאهریه بود توجیه אین خشونت بربرאنه به عهده

. ى توحش و بربریت رقאبت دאشتند  عثمאنیאن علمאى אهل تشیع و تسنن در درجهبא
هא رא مאنند کشتن  نאمیدند و ثوאب قتل هر کدאم אز آن علمאى تشیع، سنیאن رא سگ می

در برאبر علمאى تسنن ثوאب قتل یک مؤمن شیعه رא . کردند پنج کאفر حربی אعאم می
علمאى تشیع قتل زنאن بאردאر، تجאوز به . شمردند یبرאبر بא کشتن هفتאد تن کאفر حربی م

                                                 
   אدאمه٢٧٩ى  جא، صفحه مقאیسه همאن ٢٤٩
   אدאمه و٢٨٢ى  ، صفحهجא مقאیسه همאن ٢٥٠

  ٣٩٦ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 
   אدאمه٣٠١، ٢٩٠ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(مقאیسه چوبینه، بهرאم  ٢٥١



 ٢٢٥ 

کردند در حאلی که  אطفאل و زنאن مزدوج و خرید و فروش אهل تسنن رא حאل אعאم می
 ٢٥٢.دیدند تر אز آن حتא در برده سאختن سאدאت نیز אشکאلی نمی علمאى تسنن فرא

یאن تضمین تردیدى نیست که منאفع روحאنیאن در خאفت عثمאنیאن و شאهنشאهی صفو
هא אسאمی مشروعیت  پردאزאن خאفت و وאیت برאى دولت هא به عنوאن نظریه آن. بود
روحאنیאن . کشیدند ى حאکم می دست جאمعه رא به بندگی طبقه ى فرو سאختند و طبقه می

ى حאکم فقط بر رعאیت אصول دینی در دאرאאسאم و دאرאلحرب  به عنوאن قشرى אز طبقه
 نه در سرکوب مردم و نه در جهאد به صورت مستقیم شرکت کردند و نظאرت می

ترین אعمאل غیر אنسאنی و ترویج  بא وجود توجیه زشت" دین مبین"علمאى . دאشتند
אبزאر אیجאد نظم אلهی، . دאنستند خشونت بربرאنه خود رא אز هر گونه אنتقאد مبرא می

، אعمאل خشونت، قهر، تزویر، هא آموخته بود אز یک سو گونه که پیאمبر אسאم به آن همאن
ى بربریت خشونت  گرאیی در درجه تجאوز و رאهزنی و אز سوى دیگر، مصلحت

بنאى مسאعد אقتصאدى  ى سیאسی در אیرאن بستگی به زیر تضمین تدאوم אین فلسفه.بود
روحאنیאن تشیع ظאهریه پس אز مهאجرت به אیرאن زیر بنאى مسאعد ترور و . دאشت

وصلت . دאرى تجאرى یאفتند که در بאزאر نهאدینه بود سرمאیهتوحش אسאمی رא در 
هאى جدیدى رא به عنوאن سید  تبאر علمאى شیعه بא بאزאریאن אیرאنی، نسل هאى عرب خאنوאده

به وجود آورد و همبستگی صنفی و دینی روحאنیאن و بאزאریאن رא אز طریق روאبط عאطفی 
و تجאرت " دین مبین"عنوאن نمאیندگאن אئتאف روحאنیאن و بאزאریאن به . تشدید کرد

ى אسאم فقط بر אصول رאهزنی  به بیאن دیگر، سیאست و فلسفه. سنتی توجیه دینی دאشت
بنאبرאین . گیرد شود و تجאرت و אنبאشت ثروت رא نیز در بر می و کسب غنאئم بر پא نمی

אى در  ستهى حאکم جאیگאه برج تجאر، אگر که مسلمאن بאشند به عنوאن قشرى אز طبقه
 . در אین אرتبאط آمده אست١٩٨ى  آیه) ٢(ى אلبقره  در سوره. אمت אسאمی دאرند

. بאکی نیست که شمא در هنگאم حج کسب معאش کرده و אز فضل خدא روزى طلبید»
پس آنـگאه که אز عرفאت بאز گشتید در مشعر ذکر خدא کنید و بیאد אو بאشید که خدא 

 «. کفر بودید به رאه هدאیت آوردکه به گمرאهی شمא رא پس אز آن

                                                 
   אدאمه و٣٩٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ٢٥٢

   אدאمه٣٠٧ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(مقאیسه چوبینه، بهرאم 

 ٢٢٦
فروشی و אحتکאر همرאه بود، لیکن علمאى  بא وجودى که تجאرت و معאمله در بאزאر بא گرאن
دست جאمعه به زودى  ى فرو طبقه. یאفتند شیعه برאى کאشی بאزאریאن توجیه دینی می

 به مرور .یאفت" کאه شرعی"برאى אین قبیل کردאر غیر אخאقی مفאهیم منאسبی مאنند 
مبدل به آخوند شد و در אفکאر عمومی به معنی مفتخور در " خوאنده آقא"زمאن لقب 

هא، منאفع مאدى و توجیه دینی در هم آمیختند و  بنא بنא و رو به אین ترتیب، زیر.آمد
بא تشکیل هیئت، منאفع صنفی بאزאریאن و . هאى منאسب خود رא در بאزאر تشکیل دאدند نهאد

هیئت تحت نفوذ بאزאریאن . ی روحאنیאن مسلح به یک אهرم سیאسی شدجאیگאه אجتمאع
אرتقאء تאجر بאزאرى و عאلم روحאنی در هیئت و کسب . معتبر و مجتهدאن قرאر دאشت

هאى  אول، وאبسته به توفیق אئتאف. شد هא به دو صورت אنجאم می אعتبאر אجتمאعی برאى آن
ى  لم روحאنی برאى אعمאل غیر אخאقی و شیوهعא. אقتصאدى میאن بאزאریאن و روحאنیאن بود
ى خمس و زکאت در  یאفت و خود به وسیله تبهکאرى تאجر بאزאرى توجیه دینی می

אزدوאج فرزندאن بאزאریאن و روحאنیאن . شد دست جאمعه سهیم می ى فرو אستثمאر طبقه
تر  طفی قوىهא אز طریق نسبی و عא کرد و همبستگی آن تر می دیگر متعهد هא رא به یک آن
 .سאخت می

ى عزאدאرى بزرگتر،  دسته. دهی برتر مرאسم مאه محرم دאشت دوم، بستگی به سאزمאن
در . شدند هאى قدرت تشکیאتی هیئت محسوب می هאى بیشتر و کتل بزرگتر نشאنه علم

حمل کتل . کرد ترین لوطی میدאن نقش אسאسی אیفא می ترین و قوى אین رאستא مشهور
بאشی در پیشאپیش عزאدאرאن دسته حرکت  אو تحت نظאرت دسته. ى אو بود وظیفه

هאى دینی تفهیم  زنی به אقلیت زنی و قمه زنی، زنجیر ى سینه لوطیאن به وسیله. کرد می
هא در پאسدאرى אز مبאنی تشیع  برند و آن کردند که در کشور אمאم مستور به سر می می

گون ندאشت و  بאزאر سאختאرى هم.دوאزده אمאمی جאن خود رא نیز فدא خوאهند کرد
ى تجאر بر سر منאفع مאدى زمאنی به אجبאر منجر به رقאبت علمאى تشیع ظאهریه  مجאدله

در نتیجه علمאى تشیع . شد و אنشعאب روحאنیאن برאى دریאفت خمس و زکאت بאزאر می
هאى مذهبی אستفאده  ظאهریه אز مرאسم عאشورא و تאسوعא فقط برאى אرعאب אقلیت

ى  دאنستند که אدعאى خود رא به عنوאن نمאینده کردند، بلکه آن رא فرصت منאسبی می نمی
هאى  هאى متفאوت دسته بنאبرאین در بאزאر هیئت. سیאسی بی چون و چرאى بאزאر طرح کنند

دאدند که در مرאسم عאشورא و تאسوعא  تشکیل می" حیدرى"و " نعمتی"عزאدאرى بא אسאمی 



 ٢٢٧ 

ى אین بود که  هאى متفאوت عزאدאرى در وאقع نشאنه یل دستهتشک. کردند زد و خورد می
هنوز قشر بخصوصی אز بאزאریאن و روحאنیאن در صدر بאزאر قرאر ندאرد و هنوز جنאح 

ى سیאسی بی چون و چرאى بאزאر  بخصوصی אز علمאى تشیع ظאهریه به عنوאن نمאینده
 .پذیرفته نشده אست

و אنسجאم سیאسی علمאى تشیع ظאهریه در دهی در بאزאر  بدون تردید روند سאزمאن
 ١٦٢٩ تא ١٥٨٧(دאرى شאه عبאس  لیکن در دورאن زمאم. ى نقאط אیرאن یکسאن نبود همه

روحאنیאن چنאن قدرت אجتمאعی کسب کردند که هموאره حکومت مرکزى رא به ) میאدى
אى تشیع ى مאدى دאرد، نزאع علم جא که هر تضאدى جنبه אز آن. کشیدند میدאن مبאرزه می

ى  روحאنیאن خوאهאن אدאره. ظאهریه بא دولت مرکزى بر سر نهאد صدر شروع شد
אمא . کرد هא نظאرت می هאى אوقאف بودند که تא کنون دولت אز طریق صدر بر آن زمین

ى نیאبت אمאم مستور رא در بر  شد که مقوله ى دین توجیه می אین تضאد مאدى به وسیله
کردند که چه کسی به  هאى دینی عنوאن می ه در پرسشعلمאى تشیع ظאهری. گرفت می

 فرאى هللاא شאه אسمאعیل به عنوאن ولی. کند ترى אین مقאم رא نمאیندگی می صورت منאسب
بنאبرאین در دورאن حکومت אو کسی . کرد شریعت مستقر بود و مאنند پیאمبر وאیت می

 دینی بسنده ندאشت و אلبته אو فقط به مشروعیت. هאیی نبود قאدر به طرح چنین پرسش
بنאبرאین حکومت خویش رא אز طریق نسب به אمאمאن . برد אز مقبولیت دنیوى نیز سود می

بא تشدید نفوذ אجتمאعی روحאنیאن نه تنهא . دאد شیعه و شאهنشאهאن سאسאنی نیز نسبت می
 مردود شنאخته شد، بلکه صאحیت شאه برאى تفسیر متون هللاא אدعאى شאه به عنوאن ولی

 ٢٥٣.ی مورد تردید قرאر گرفتدین
بאشی  تحت تعرض علمאى تشیع ظאهریه دولت مرکزى عقب نشست و نهאد صدر به مא

ى مستقل  אز אین پس، روحאنیאن مجאز شدند که یک متولی برאى אدאره. تبدیل شد
سپس نهאد . رאضی کشאورزى معین کنند.آورى و توزیع رאنت א هאى אوقאف و جمع زمین

تبدیل به אمאم جمعه شد و تحت نظאرت محلی، یعنی هیئت قرאر شیخ אאسאم نیز 

                                                 
  و  ٨١ى  جא، صفحه ، همאن):١٣٧٧(مقאیسه فورאن، جאن  ٢٥٣

vgl. Bayat, M. (١٩٨١): ebd., S. ٨٥  

 ٢٢٨
به אین ترتیب، אستقאل مאلی و نهאدى علمאى تشیع ظאهریه در برאبر حکومت . گرفت

 ٢٥٤.مرکزى تضمین شد
. هאى مذهبی همرאه بود نهאدینه شدن روحאنیت شیعه در אیرאن بא تعقیب و کشتאر אقلیت

شدند و  هאى صوفیאن تخریب می ل تسنن و خאنقאهى مجریه مسאجد אه بא پشتیبאنی قوه
ى אین  אنگیزه. رسیدند هאى אلحאدى به قتل می هوאدאرאن عرفאن به عنوאن نمאیندگאن جنبش

گونه محل تجمعی بود که  ى دینی و אنهدאم هر خشونت بربرאنه خلع هر گونه نظریه
ولت تشیع جعفرى ى حאکم و مشروعیت د  جنسیتی אسאم، منאفع طبقه-دکترین طبقאتی 

ى  אین تعرض پس אز کسب مقאم אمאم جمعه.دאدند دوאزده אمאمی رא مورد پرسش قرאر می
سرکوب אهل تسنن در . אصفهאن توسط سید محمد بאقر مجلسی به אوج خود رسید

سپאه אهل تسنن پس אز فتح هرאت تمאمی . אفغאنستאن منجر به قیאم عشאیر سنی شد
ى خلجی  نشده بودند، به قتل رسאند و به سرکردگی عشیرهشیعیאن رא که موفق به گریز 
عشאیر سنی در مسیر رאه . ى صفوى به سوى אصفهאن تאخت برאى سرنگونی دولت شیعه

برאى تسخیر پאیتخت صفوى تمאمی مسאجد شیعیאن رא ویرאن کردند و אهل تشیع رא به 
شیع ظאهریه دست پس אز آگאهی אز قیאم عشאیر אفغאنی، علمאى ت. خאک و خون کشیدند

هאى نجف و کربא  אز پא نشنאخته و برאى حفظ جאن، مאل و نאموس خویش به شهر
 هزאر ٥٠אوضאع دولت صفوى چنאن بحرאنی بود که بא وجود سپאهی مشتمل אز . گریختند

سرאنجאم شאه .  هزאر تن قوאى خلجی نشد٢٢تن که تא دندאن مسلح بود، قאدر به مقאبله بא 
نشאن دאد و بא دست خود پאیتخت و تאج و تخت شאهنشאهی رא به سلطאن حسین خرد 

 ٢٥٥.محمود אفغאن تقدیم کرد
ى صفوى دیگر قدرت אجرאیی پشتیبאن علمאى تشیع  پس אز سرنگونی دولت شیعه

آورى و  هאى אوقאف رא جمع بאشی بא حمאیت قوאى אنتظאمی خرאج زمین ظאهریه نبود که مא
ن رو، در کربא و نجف بحثی میאن علمאى تشیع ظאهریه אز אی. میאن روحאنیت توزیع کند

گشوده شد که אصوًא چه نهאدى مجאز אست که تא پאیאن غیبت کبرא به عنوאن نאیب אمאم 
آورى و خمس و زکאت بאزאر رא به عنوאن  مستور رאنت אرאضی کشאورزى אوقאف رא جمع

                                                 
٢٥٤ vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٤٨f. 
٢٥٥ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): ebd., S. ٨٤ff. 



 ٢٢٩ 

ى دینی مدعی شد  هسید محمد بאقر مجلسی به عنوאن سرکرد. سهم אمאم دریאفت کند
که فقط مجتهدאن تشیع دوאزده אمאمی مجאز هستند که تא وقت ظهور אمאم مستور، سهم 

. شد ى شرعی توجیه می لیکن אین אدعא بאید به صورت یک وظیفه. אمאم رא دریאفت کنند
אز אین رو، مجلسی مجتهدאن رא نیز مجאز دאنست که به عنوאن نאیبאن אمאم مستور، مؤمنאن 

هא تحت نאم مکتب אصولی فرم  ى مجلسی که بعد نظریه. گذאشتن نمאز مجبور کنندرא به 
کلی به خود گرفت، אز طرف تمאمی علمאى تشیع ظאهریه پذیرفته شد زیرא مجلسی אز 
یک سو، تضمین منאفع کلی قشر روحאنیت رא در نظر دאشت و אز سوى دیگر، همאن 

بنאبرאین روحאنیאن شیعه نه تنهא به عنوאن . تجربیאتی رא بیאن کرد که وقאیع روزمره بود
دست  ى فرد ى حאکم در אیرאن نهאدینه شد، بلکه برאى אستثمאر طبقه قشرى אز طبقه

دهی روحאنیت  تحقق אین نظریه به سאزمאن. جאمعه به یک توجیه دینی نیز دست یאفتند
ی مجאز بودند به بیאن دیگر، مجتهدאن تشیع دوאزده אمאم. یک فرم پلورאلیسم دאخلی دאد

هאى محلی به مقאم אمאم جمعه برسند، متولی برאى  که پس אز تثبیت خود در هیئت
אرאضی אوقאف در نظر بگیرند و خمس و زکאت بאزאر رא به عنوאن سهم אمאم دریאفت 

 ٢٥٦کنند
ى شیخ محمد بאقر بهبهאنی تکمیل شدـ אو مدعی بود که  هא به وسیله مکتب אصولی بعد
ى سیאسی  یز אز زمאن ظهور خود آگאه نیست و به אین ترتیب، فلسفهحتא אمאم مستور ن

بنאبرאین مصدאق مشروعیت حکومت . رא بنیאن گذאشت" مشروعیت مشروط"دکترین 
 شرعی جهت אستقرאر و پאسدאرى אز نظאم -دنیوى وאبسته به אجرאى قوאنین جزאیی 

" شروعیت مشروطم"تردیدى نیست که پذیرش دکترین .  جنسیتی אسאم شد-طبقאتی 
دست  نزد علمאى تشیع ظאهریه نیز بستگی به تضمین منאفع مאدى و تحکیم جאیگאه فرא

" دین حق אسאم"به אین ترتیب، مجتهدאن شیعه بא אستفאده אز متون . هא دאشت طبقאتی آن
رאه برאى علمאى شیعه ظאهریه . معیאر אرزیאبی مشروعیت دولت دنیوى در אیرאن شدند

سאאرى دست بیאبند و نفوذ سیאسی  אز یک سو، به مقאم و مسند دیوאنگشوده شد که 
خود رא توسعه بدهند و אز سوى دیگر، بنא بر منאفع مאدى و قشرى خود برאى دولت 

به אین ترتیب، مکتب אصولی .رא به کلی אنکאر کنند دنیوى مشروعیت بسאزند و یא آن

                                                 
٢٥٦ vgl. ebd. 

 ٢٣٠
بنیאن فلسفی אین . مل دست یאفتى مؤمنאن به توفیق کא برאى به صאبه کشیدن אرאده

ى منאبع دینی  فکر در محدوده. فرقه بر تفکیک میאن فکر و ذکر گذאشته شده אست
که مقلد به ذکر  تشیع دوאزده אمאمی قرאر دאرد و منحصر به مجتهد אست، در حאلی

کندـ بنאبرאین مقلد برאى شنאخت אحکאم  مسאئل دینی و אعمאل وظאیف شرعی بسنده می
. ى אنجאم فرعیאت دینی نیאز به تفسیر مجتهد یא مرجع تقلید دאرد  طریقهشریعت و

ى אصولیه אعتقאد دאرند که تعقل مستقل مسلمאنאن در אمور دنیوى جאیز  مؤمنאن فرقه
بنאبرאین . شود نیست زیرא در جهאنی مملو אز گنאه کسی قאدر به אنجאم تکאلیف دینی نمی

شود زیرא به אین طریق،  دאد می ع وאقعی مؤمنאن قلمتعبد אز مرאجع تقلید به عنوאن منאف
هدאیت " رאه رאست"مאند، مؤمنאن به  אمت אسאمی در سאختאر אلهی خود محفوظ می

به بیאن دیگر، אدعאى درک دین و حقیقت . روند شوند و در آخرت به بهشت می می
رאى حفظ کنند که ب مطلق و نیאبت אمאم مستور، مجتهدאن تشیع ظאهریه رא مجאز می
 جنسیتی אسאمی و -منאفع مאدى و تحکیم جאیگאه قشرى خویش برאى نظאم طبقאتی 

אبزאر توجیه تفسیر، فرهنگ منאسب . دست توجیه دینی بسאزند ى فرא حکومت طبقه
ى  ى אجتهאد و مدرک توجیه رسאله ى توفیق توجیه کسب درجه توجیه آخوندیسم، نتیجه

ى عملیه، صאحیت אجتهאد  ز طریق بررسی رسאلهمجتهدאن شنאخته شده א. عملیه אست
مرאجع تقلید " אجمאع"توאفق یא . کنند אرزیאبی می" قیאس"و " رجع"مدعی رא در אستفאده אز 

هאى دیگر  کند که مدعی אجتهאد برאى طرد فرقه ى אجتهאد تضمین می و کسب درجه
به بیאن دیگر، אز . تتشیع و پאسدאرى אز منאفع مאدى روحאنیאن به توفیق کאمل رسیده אس

نه تنهא تفسیر منאبع دینی منحصر به قشرى אز مجتهدאن تشیع ظאهریه " אجمאع"طریق 
ى  مجتهدאن شیوه" אجمאع"بنאبرאین . مאند شود، بلکه تعدאد مجتهدאن محدود می می

گون  منאسبی אست که אز یک سو، تشیع دوאزده אمאمی در فرم ظאهرى آن به صورت هم
אز سوى دیگر، بא محدودیت تعدאد مرאجع تقلید، تحکیم جאیگאه طبقאتی و محفوظ بمאند و 

لیکن אستقرאر طبقאتی مجتهد به عنوאن نאیب . تحقق منאفع مאدى روحאنیאن تضمین شود
دکאن دین تא . אمאم مستور به معنی مجאز کردن אو در تحقق یک אستبدאد عریאن نیست

گرאیی مجتهدאن   ضرورت مصلحت.زمאنی رونق دאرد که مجتهد مصلحت پیشه کند
دوم . شود که مجتهد تنهא نאیب אمאم مستور محسوب نمی אول אین. چندین دلیل دאرد

که مجتهد برאى تحقق چنین نظאمی نه تنهא نیאز به قوאى אجرאیی دאرد، بلکه بאید  אین



 ٢٣١ 

که مجتهد برאى تحکیم  سوم אین. مجتهدאن شنאخته شده رא تحت تسلط خود در آورد
 ٢٥٧.کند رא نمאیندگی می אى دאرد که منאفع قشر مسلط آن ه خود نیאز به تأیید طبقهجאیگא

کرد و  در دورאن فروپאشی دولت صفوى نه نظم موجود طرح چنین אدعאیی رא مجאز می
نאدر شאه حتא پس אز تشکیل حکومت אفشאریאن . نه مجتهدى به تنهאیی به אین فکر אفتאد

. ز تشیع جعفرى دوאزده אمאمی به تسنن شאفعی بوددر فکر تغییر مذهب رسمی אیرאن א
نאدر شאه طرح لشکر کشی به . ى سیאسی دאشت ى אو جنبه بدیهی אست که אنگیزه

خوאست که خאفت عثمאنی אز تعصب سنیאن برאى تعرض  هندوستאن رא ریخته بود و نمی
ب رسمی ى نאدر شאه برאى تعویض مذه אنگیزه.به کشور شیعه نشین אیرאن אستفאده کند

تحت چنین . אیرאن بא مخאلفت شدید مجتهدאن تشیع ظאهریه در کربא و نجف موאجه شد
ى  هאى بאطنیه مאنند تصوف و عرفאن دوبאره رونق گرفتند، بلکه فرقه אوضאعی نه تنهא فرقه

در صدر אخبאریאن شیخ . به بאزאر دیندאرى رאه یאفتند" אصحאب אאخبאر"تشیع ظאهرى 
قرאر دאشت که تمאیز )  میאدى١٦٢٤ یא ١٦٢٣وفאت در سאل (אدى محمد אمین אسترآب

אخبאریאن بر . دאنست میאن مجتهد و مقلد، فکر و ذکر رא אنحرאف در אصول دینی می
אولویت نقل بر عقل تأکید دאشتند و منאبع دینی مאنند قرآن و אخبאر تشیع رא مستقیم و 

 ٢٥٨.کردند بدون تفسیر مجتهد אستفאده می
هאى بאطنیه قאدر به مقאومت در برאبر  ى تشیع ظאهرى אخبאریه و نه فرقه قهאمא نه فر
دلیل אین شکست رא بאید در . ى تشیع ظאهرى אصولیه بودند هאى مؤمنאن فرقه تعرض

. هאى مذکور جستجو کرد ى فرقه بنאى مسאعد אقتصאدى و سאختאر پرאکنده فقدאن یک زیر
دهی  در אیرאن سאزمאن" دولت در دولت"ند ى تشیع ظאهرى אصولیه مאن در برאبر فرقه

کنم زیرא  رא به אین دلیل אستفאده می" دولت در دولت"در אین אرتبאط مفهوم . شده بود
אند و بدون نظאرت  ى ظאهرى אصولیه مستقل אز دولت مرکزى مستقر شده هאى فرقه نهאد

دאرى  אیهکشאورزى و سرم" دولت در دولت"بنאى אقتصאدى  زیر. کنند دولت عمل می
و بאزאر אز طریق پردאخت ) خرאج(אرאضی אوقאف אز طریق رאنت زمین . تجאرى אست

نمאز . کنند خمس و زکאت درآمد روحאنیאن رא مستقل אز حکومت مرکزى تأمین می
                                                 
٢٥٧ vgl. ebd. 
٢٥٨ vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٥١, und  

vgl. Ende, W. (١٩٩١):, ebd. S. ٨٠ 

 ٢٣٢
" دولت در دولت"هאى تبلیغאتی  جمعه تریبون سیאسی و تعذیه خوאنی و روزه خوאنی نهאد

رא " دولت در دولت"هאى آموزشی و אیدئولوژیک  ه نهאدهאى علمی مکאتب و حوزه. هستند
ى قضאئیه مאنند  شאمل قوه" دولت در دولت"ى  قوאى سه گאنه. دهند تشکیل می

ى  ى مقننه مאنند אنحصאر مرאجع تقلید برאى تفسیر شریعت و قوه هאى شرع، قوه دאدگאه
دولت در "ى  ى مجریه قوه. شوند هאى روحאنیאن می مجریه شאمل میدאنیאن و لوطی

هאى عאشورא و تאسوعא  هאى مستبد و سرکوبگر در روز مאنند قوאى تمאمی دولت" دولت
ى دینی چون  هאى مذهبی در אمאکن عمومی به رژه برאى אبرאز وجود و אرعאب אقلیت

دولت در "هאى سیאسی و אیدئولوژیک  بنא رو. پردאزد زنی می زنی و قمه زنی، زنجیر سینه
ى ظאهرى אصولیه אست که مجتهدאن تشیع رא به عنوאن نאیبאن אمאم  אدعאى فرقه" دولت

 جنسیتی אسאمی -ى هدאیت אمت موظف به محאفظت אز نظאم طبقאتی  مستور و به بهאنه
ى مجتهدאن  אنگیزه. برאى تحقق אین هدف مجتهدאن مجאز به صدور فتوא هستند. کند می

رض و مصلحت אست که پیאمبر אسאم אستقرאر همאن نظم אلهی و אبزאر تحقق آن همאن تع
رאهزنی، ترور، . برאى تشکیل دאرאאسאم و دאرאلحرب برאى روحאنیאن به אرث گذאشت

ى خشونت  ى عملی و درجه گرאیی در شیوه توحش، تجאوز و تزویر אز یک سو و مصلحت
ى ظאهرى  ى مجتهدאن فرقه ى تدوین شده אین אعمאل بربرאنه אز سوى دیگر، برنאمه

 جنسیتی دאرאאسאم رא به -مجتهدאن فتوאى قتل منتقدאن نظאم طبقאتی . یه هستندאصول
پرست مسلمאنאن و موظف  کنند زیرא خود رא سر عنوאن ملحد، محאرب و منאفق صאدر می

در حאلی که صدور فتوאى جهאد برאى تسلط بر . دאنند به پאسدאرى אز אین نظم אلهی می
 ٢٥٩.ر جهאن אستدאرאلحرب و نאبودى شرک و فتنه د

" دولت در دولت"ى ظאهرى אصولیه به صورت  در همאن دورאنی که نهאدینه شدن فرقه
 ١٧٧٩ تא ١٧٥٠(پאشی حکومت زندیאن  ى قאجאر پس אز فرو به پאیאن رسید، عشیره

ى قאجאر، آقא محمد  אولین پאدشאه سلسله. زمאم אمور در אیرאن رא به دست گرفت) میאدى
ى چنگیز  אو در אین مرאسم خود رא نوאده. گذאرى کرد دى تאج میא١٧٧٥خאن در سאل 

ى قאجאر در دورאن حکومت مغوאن بر אیرאن به شیعه  بאوجودى که عشیره. خאن خوאند
. رفتند אیمאن آورده بود، لیکن אکثر عشאیر ترکمن אز سنی مذهبאن متعصب به شمאر می

                                                 
هאى אجتمאعی در אیرאن، در آرمאن و אندیشه، جلد אول،  مدرنیسم، אمت אسאمی و جنبش): ٢٠٠٣(مقאیسه فریدونی، فرشید  ٢٥٩

   אدאمه١٧ى   אدאمه، برلین، صفحه٩ى  صفحه



 ٢٣٣ 

لی به אستفאده אز تشیع جعفرى آقא محمد خאن قאجאر بر خאف شאهאن صفوى چندאن تمאی
بدیهی אست که אوضאع موجود .دوאزده אمאمی برאى توجیه مشروعیت دولت خود ندאشت

لیکن روحאنیאن در אیرאن به تجربه آموخته . ى ظאهرى אصولیه نبود بאب طبع علمאى فرقه
بودند که برאى تحکیم جאیگאه طبقאتی و تضمین منאفع مאدى خود نیאز به یک دولت 

قوאى متمرکز אجرאیی نه فقط جهت پאسدאرى אز منאفع مאدى . ر مرکزى دאرندمقتد
روحאنیאن ضرورى بود، بلکه אز אیرאن به عنوאن کشور אهل تشیع در برאبر تعرض 

که  ى אصولیه بدون אین بنאبرאین مجتهدאن فرقه. کرد هאى سنی مذهب محאفظت می دولت
אشد، برאى حکومت قאجאر مشروعیت آقא محمد خאن برאى قشر روحאنیت אرزشی قאئل ب

بدیهی אست که قضאوت در אمور قضאیی چون گذشته در אختیאر . سאختند دینی می
روحאنیאن شیعه بود و مشروعیت نظאم بستگی به אعمאل بی چون و چرאى شریعت 

 ٢٦٠.دאشت
هאى  دولت. אستقرאر حکومت قאجאر در אیرאن همرאه بא آغאز عصر مدرن در אروپא بود

 برאى تحقق منאفع بورژوאزى ملی قوאنین אسאسی سکوאر رא تدوین و تصویب אروپאیی
دهی شرאیط کلی  بدیهی אست که تحقق منאفع بورژوאزى ملی محدود به سאزمאن. کردند

بنאبرאین . گرفت شد و تسلط بر مستعمرאت رא نیز در بر می تولید در کشور نمی
شدند که بא تضعیف دولت  אهی میهאى عقب مאنده ر مستشאرאن אروپאیی به سوى کشور

 .هאى مرکزى، منאفع بورژوאزى ملی خویش رא تضمین کنند
مستشאرאن אروپאیی در אیرאن به خوبی אز تضאد אهل تشیع و تسنن و حمאقت رجאل 

ى  کش نخست رאبطه بא אهدאى پیش. کردند دربאرى و روحאنیت אسאمی אستفאده می
هدאیאى برאدرאن مسلمאن "کش تحت نאم   پیش.شد ى حאکم אیجאد می دوستאنه بא طبقه

در وאقع جلب אعتمאد و . شد به مجتهدאن אسאمی و رجאل دربאرى تقدیم می" هندى
ى حאکم کشور کאفی بود که نمאیندگאن دربאر و אسאم همאن  تهییج عقאید دینی طبقه

گر و هאى אروپאیی برאى رقאبت بא یکدی אى رא عملی کنند که مستشאرאن کشور برنאمه
بنאبرאین تهییج مستشאرאن .تضمین منאفع بورژوאزى ملی کشور خویش تدאرک دیده بودند

אنگلیسی برאى تهאجم به روسیه بא אستقبאل دولت قאجאر روبرو شد، در همאن حאل 
                                                 
٢٦٠ vgl. Ende, W. (١٩٩١):, ebd. S. ٨٥ 

 ٢٣٤
سپאه قאجאر برאى . ى ظאهرى אصولیه هم برאى جهאد فتوא صאدر کردند مجتهدאن فرقه

 میאدى به روسیه لشکر کشید و شکست سختی ١٨١٣نجאت برאدرאن مسلمאن در سאل 
ى ملکم قوאى אنگلستאن موظف به پشتیبאنی אز  نאمه بא وجودى که طبق عهد. متحمل شد

سپس دولت قאجאر . سپאه אیرאن بود، لیکن مستشאرאن אنگلیسی אز تعهد خود سر بאز زدند
به אین . אء کرد میאدى אمض١٨١٣ אکتبر ١٢دאد گلستאن رא در تאریخ  به אجبאر قرאر

ترتیب، به غیر אز پردאخت غرאمت جنگی به روسیه منאطق گرجستאن و قفقאز אز אیرאن 
 .تجزیه شدند

.  میאدى به وقوع پیوست١٨٢٦شکست دوم سپאه אیرאن در برאبر قوאى روس در سאل 
ى قאجאر، عبאس میرزא پس אز یک پیروزى در برאبر سلطאن عثمאنی به مقאم  شאهزאده

. אو برאى فتح گرجستאن و قفقאز در مאه سپتאمبر به روسیه لشکر کشید. رى رسیدسאא سپه
ى ظאهرى אصولیه مسلمאنאن رא به جهאد فرא خوאندند و برאى  هم زمאن مجتهدאن فرقه

سپאه روس در نزدیکی گنجه سلحشورאن אیرאنی رא . توجیه جنگ فتوא صאدر کردند
אین بאر نیز مستشאرאن אنگلستאن אز . تאختمنکوب کرد و אز طریق تبریز به سوى تهرאن 

سپس دولت قאجאر به אجبאر در . هאى אمدאدى و نظאمی به אرتش אیرאن سر بאز زدند کمک
به אین ترتیب، نه تنهא . دאد ترکمنچאى رא אمضאء کرد  میאدى قرאر١٨٢٨ فوریه ١٠تאریخ 

و نخجوאن نیز אز ى تزאرى אفزאیش یאفت، بلکه منאطق אیروאن  غرאمت جنگی به روسیه
مستشאرאن .  به وقوع پیوست١٨٣٧ى بعدى אیرאن در سאل  تجزیه. אیرאن تجزیه شدند

אنگلستאن برאى تضعیف دولت قאجאر و تضمین مستعمرאت خویش در هندوستאن، عشאیر 
سپאه قאجאر . אفغאن رא تهییج کردند که אز پردאخت خرאج به دولت אیرאن سر بאز زنند

در .  قیאم عشאیر אفغאن رא سرکوب کرد و در هرאت مستقر شدتحت رهبرى محمد شאه
سپس . ى خאرک در خلیج فאرس رא تسخیر کرد پאسخ نیروى دریאیی אنگلستאن جزیره

مستشאرאن אنگلستאن محمد شאه رא تهدید به فتح אیرאن کردند אگر که אفغאنستאن رא تخلیه 
 برאى همیشه אز אیرאن تجزیه پس אز عقب نشینی سپאه אیرאن، منאطق אفغאنی نیز. نکند
 ٢٦١.شدند

                                                 
٢٦١ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): ebd., S. ٩٠f. 
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در حאلی که . تر شد بא אز دست دאدن אفغאنستאن אوضאع אقتصאدى دولت قאجאر وخیم
هאى پسندیده و אرزאن אروپאیی بودند، پردאخت غرאمت  هאى אیرאن آکنده אز کאא بאزאر

خوאر قאجאر  دولت رאنت. کرد جنگی به روسیه بحرאن אقتصאدى کشور رא تشدید می
هאى  بنאبرאین تمאمی بאر حمאقت. אى جز אفزאیش خرאج אرאضی کشאورزى رא ندאشت چאره
. شد دست جאمعه سوאر می ى فرو ى طبقه ى حאکم دربאرى و אسאمی کشور بر گرده طبقه

کرد و  حوאدث طبیعی مאنند אمرאض وאگیر و خشکسאلی، فقر روستאییאن رא تشدید می
بدیهی אست که تحت چنین شرאیطی . سאخت ختل میسאزى نیروى کאر و جאمعه رא م بאز

ى  ى ظאهرى אصولیه به عنوאن بخشی אز نمאیندگאن طبقه مאهیت אجتمאعی مجتهدאن فرقه
بنאبرאین بحرאن . شد تر می  جنسیتی אسאمی آشکאر-پردאزאن نظאم طبقאتی  حאکم و نظریه

یوאنی، روحאنی و بאزאرى رא ى حאکم بود و نزאع میאن אقشאر د אجتمאعی برאبر بא بحرאن طبقه
ى بאبیه  ى فرقه در نتیجه غیر منتظره نیست که در אین دورאن نظریه. به دنبאل دאشت

 .دستאن جאمعه رא در بر گرفت ى حאکم عمومیت یאفت و فرو میאن طبقه
 ١٨٢٦ تא ١٧٥٣(شیخ אحمد אحسאئی . ى شیخیه אیجאد شد ى بאبیه در تکאمل فرقه فرقه

وفאت (پس אز وفאت אو شیخ سید کאظم رشتی . یخیه رא بنیאن گذאشتى ش فرقه) میאدى
ى شیخیه تمאیز میאن مجتهد و مقلد رא  فرقه. ى شیخیه شد پیشوאى فرقه)  میאدى١٨٤٣
ى  علمאى فرقه. دאنست کرد زیرא تمאمی مؤمنאن دאنא و توאنא رא مجאز به אجتهאد می رد می

بنאبرאین . لیه به تجאرت אشتغאل دאشتندى ظאهرى אصو شیخیه بر خאف مجتهدאن فرقه
ى شیخیه نه محتאج به دریאفت خمس و زکאت אز بאزאریאن و  پردאزאن فرقه نظریه

پرست אمت אسאمی مجאز  مسلمאنאن بودند و نه אستقرאر قشر روحאنیت رא به عنوאن سر
 به تقلید هא رא فقط مجאز ، آن"وحدت نאطق"ى شیخیه به  אعتقאد مؤمنאن فرقه. دאنستند می

بر אین نکته تأکید دאشت " وحدت نאطق"به بیאن دیگر، دکترین . کرد אز אمאم مستور می
ى خدא و پیאمبر سخن  که در تمאمی دورאن فقط یک אمאم وجود دאرد که به عنوאن نمאینده

ى شیخیه אحرאز אین مقאم رא نیز برאى کسאنی  لیکن مؤمنאن فرقه. رאند گوید و حکم می می
هא در دورאن غیبت کبرא  به אعتقאد آن. دאنستند نאمیدند، جאیز می می" ى کאمل شیعه"که 

 ٢٣٦
بא אمאم ) نאیب و بאب(تحت عنאیت אلهی אست و به عنوאن رکن رאهب " ى کאمل شیعه"

 ٢٦٢.مستور تمאس دאرد
دאدند  ى شیخیه بر وجود بאب تأکید دאشتند و به مؤمنאن هشدאر می بنאبرאین علمאى فرقه

هא   نאشنאس بودند و کسی به دین و آیین آنهللاא  نیز تمאمی پیאمبرאن و אولیאءکه در אوאیل
در אوאیل شیخ سید کאظم رشتی در نظر دאشت که خودش رא به عنوאن . אیمאن ندאشت

رکن رאهب به جمאعت مسلمאنאن معرفی کند، لیکن אز عملی کردن אین تصمیم منصرف 
یکی אز .  به جستجوى بאب بروندهאیش אو قبل אز وفאتش وصیت کرد که طلبه. شد

شאگردאن אو به نאم مא حسین بشرویه در شیرאز بא شخصی به نאم سید علی محمد آشنא 
که مא حسین אز אدعאى אو قאنع شد،  پس אز אین. نאمید شد که خود رא بאب אمאم مستور می

  میאدى خودش١٨٤٤شیخ سید علی محمد شیرאزى در سאل . אلبאب رא گرفت لقب بאب
ى بאبیه رא بنیאن  رא به عنوאن بאب אمאم مستور به جمאعت مسلمאنאن معرفی کرد و فرقه

 سאل قمرى ١٠٠٠دقیقًא . אو تאریخ אعאم تشکیل فرقه رא به آگאهی אنتخאب کرد. گذאشت
حسن عسکرى، אمאم مستور شیعیאن دوאزده אمאمی  ى אمאمت محمد بن אز دوره

 ٢٦٣.گذشت می
پدر אو تאجر بود و در .  میאدى تولد شد١٨١٩ى در سאل شیخ سید علی محمد شیرאز
אو אز طریق عرفאن و تشیع تحت تأثیر تفکر روحאنی . فروخت بאزאر پאرچه و پوشאک می

אوضאع نאمسאعد אقتصאدى، گسترش فقر אجتمאعی، بروز و شدت אمرאض . قرאر گرفت
گریزى بود که  אنى جه دست جאمعه برאى אو مصدאق فلسفه ى فرو وאگیر و سرکوب طبقه

آغאز عصر نوین برאى אو پאیאن אوضאع نא . دאد نزدیکی پאیאن غیبت کبرא رא به אو نوید می
شیخ سید علی محمد شیرאزى به عنوאن بאب و رאبط אمאم . شد به سאمאن موجود تلقی می

مستور شریعت رא منحل کرد و طریقت نوینی رא به جمאعت مسلمאن אرאئه دאد که به 
ى خویش تغییر  ى مؤمنאن رא به سمت خאنه سپس قبله. تدوین شد" אن فאرسیبی"عنوאن 
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 ٢٣٧ 

دאد، بندگאن خدא رא برאبر אعאم کرد و مؤمنאن رא אز پردאخت خمس و زکאت به مجتهدאن 
 ٢٦٤.ى ظאهرى אصولیه بر حذر دאشت فرقه

دستאن جאمعه  توجیه دینی برאبرى אجتمאعی و رهאیی אز پردאخت خمس و زکאت برאى فرو
ى مردم به صورت تجربی بא رفتאر و کردאر  عאمه. شد אنند یک عنאیت אلهی تلقی میم

אحتکאر و . ى حאکم دربאرى، روحאنی و بאزאرى به خوبی آشنאیی دאشت غیر אخאقی طبقه
دست  ى فرو گرאنفروشی بאزאریאن אز یک سو و אفزאیش خرאج دولتی אز سوى دیگر، طبقه

ى  دאد، در حאلی که مجتهدאن فرقه ر مطلق سوق میشهرى و روستאییאن رא به سوى فق
به بیאن . سאختند  جنسیتی موجود توجیه دینی می-ظאهرى אصولیه برאى نظאم طبقאتی 

ى برאندאزى همאن سאزمאن אجتمאعی אمت بود که  ى بאبیه به אنگیزه دیگر، ترویج فرقه
کومت אسאمی پیאمبر אسאم به عنوאن نظم אلهی، تحت سرکردگی خویش و אقتدאر ح

لیکن دکترین نوین دینی در אوضאع سیאسی بسیאر منאسبی بیאن . متشکل سאخته بود
 ١٨٤٨محمد شאه قאجאر در سپتאمبر . אوضאع سیאسی موجود کشور بسیאر متزلزل بود.شد

بدیهی אست که . אلدین بر تخت شאهنشאهی نشست میאدى در گذشت و پسر אو نאصر
 کشور بود زیرא אصحאب אو در تمאمی نقאط کشور پאیאن ى حאکم بאب مورد אنزجאر طبقه

دست جאمعه رא אز  ى فرو کردند و به אین منوאل، طبقه دورאن غیبت کبرא رא ترویج می
ى تشیع ظאهرى אصولیه رهא  ، نمאیندگאن אمאم مستور و אصول پذیرفته شدههللاא بندگی ولی

ى   منجر به بحرאن طبقهبه بیאن دیگر، بحرאن אقتصאدى و אجتمאعی کشور. کردند می
شد و عאمل کسאدى بאزאر  حאکم و אیدئولوژى אسאمی آن به عنوאن אبزאر حکومتی می

گیرى אز אغتشאش بאب رא دستگیر کرد و  دولت مرکزى برאى پیش. دאرאن دین بود دکאن
 تن אز سرאن ٨١ میאدى ١٨٤٨هאى جون و جوאى  در مאه.چאل دژ چهریق אفکند به سیאه

ى بאبیه   مאزندرאن در شهر بدشت گرد آمدند و برאى پشتیبאنی אز پیشوאى فرقهبאبیאن در
ى  پردאزאن فرقه در אین אجאس دو تن אز نظریه.  روزه برگزאر کردند٢٢یک نشست 

אولی، حאج مא . بאبیه مبאنی دین نوین رא به صورت منאظره برאى شنوندگאن شرح دאدند
ز אیمאن به بאب، אو رא در سفر به مکه و مدینه محمد علی بאرفروشی نאم دאشت که پس א

                                                 
٢٦٤ vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٥٠, und 

 vgl. Ghobadian, A. (١٩٩٣): Historische und gesellschaftliche Voraussetzungen der 

iranischen Revolution ١٩٧٨/٧٩ - Die Rolle des Islam, Berlin, S. ٦٦f.     

 ٢٣٨
سلمه نאم دאشت که אز  دومی، אم. بود" بیאن فאرسی"همرאهی کرد و در אین مدت کאتب 

ترین  אو بدون تردید یکی אز برجسته. ى روحאنی و متمول قزوین بود אعضאى یک خאنوאده
 خویش رא برאى سید ى که رسאله سلمه پس אز אین אم. هאى سیאسی אین دورאن אست چهره

אو همسر پسر عموى خود، مא محمد . אلعین گرفت کאظم رشتی فرستאد، אز אو لقب قرة
نאم دאشت که אز مجتهدאن شنאخته ) شهید ثאلث(پدر مא محمد، حאجی مא تقی . بود
ى  ترین دشمنאن فرقه حאجی مא تقی یکی אز متعصب. رفت ى قزوین به شمאر می شده

ى دینی بא شیخ אحمد אحسאئی مغلوب شد و אز فرط  یک منאظرهشیخیه بود که در 
 .کאرى حریف خویش رא تکفیر کرد ندאنم
ى پدرش  אلعین سه سאل در کربא به سر برد و پس אز بאزگشت به قزوین به خאنه قرة

אلعین دستور دאد که  حאجی مא تقی אز کאر عروس خویش برאفروخته شد و به قرة. رفت
که  אلعین در جوאب אو بدون אین قرة. ود، یعنی مא محمد برودى همسر خ به خאنه

گستאخی . همسرش رא در جریאن بگذאرد، وصلتش رא بא مא محمد یک جאنبه لغو کرد
אلعین برאى حאجی مא تقی چنאن غیر منتظره بود که عروسش رא که دختر برאدرش  قرة

ى شیخیه به نאم مא  رقهچندى بعد یکی אز هوאدאرאن متعصب ف. نیز بود، تکفیر کرد
 نאظر هللاא گویی که مא عبد.  شیرאزى، حאجی مא تقی رא در سر نمאز به قتل رسאندهللاא عبد

ى شیخیه بود که حאجی مא تقی فتوא به تکفیرش دאده  ى یکی אز مؤمنאن فرقه شکنجه
 .بود

ر د. ى אجאس بدشت فسخ و نسخ شریعت حאکم و אعאن אستقאل آیین نوین بود אنگیزه
. گرفتند شدند و אصحאب بאب אلقאب نوینی می אین אجאس هر روز قوאنین نوینی אعאم می

אین دو . אلعین به طאهره ملقب شدند مא محمد علی بאرفروشی به قدوس و قرة
ى دینی بر אنحאل شریعت محمدى و تسאوى تمאمی مؤمنאن  پردאز در منאظره نظریه

ى ظאهرى   خمس و زکאت به مجتهدאن فرقههא رא אز پردאخت تأکید ورزیدند و آن
אو . אلعین بود ى قرة ى אوج אین אجאس کشف حجאب به وسیله نقطه. אصولیه منع کردند



 ٢٣٩ 

ى مردאن حאظر شد و  برאى אلغאء نمאیشی نظאم جنسیتی אسאمی بدون مقنعه در جلسه
 ٢٦٥.مאلکیت مردאن بر زنאن رא حرאم אعאم کرد

رאن אنگلیسی به هرאس אفتאدند زیرא جنبش بאبیאن אز پس אز پאیאن אجאس بدشت مستشא
کرد که  خوאست می گریزى همאن مطאلبאت אجتمאعی و سیאسی رא در ى جهאن طریق فلسفه

بنאبرאین مستشאرאن אنگلیسی برאى سرکوب . محאفل فعאאن کאرگرى در אروپא دאشتند
در ترویج غیر ضرورت אتفאق عمل . ى حאکم אیرאن متفق شدند جنبش بאبیه بא طبقه

چند مאه قبل אز אجאس بدشت در . ى بאبیه در אیرאن بود ى فرقه ى אندیشه منتظره
دست شهرى در  ى فرو  میאدى دو هزאر تن אز روستאییאن و طبقه١٨٤٨ى  ژאنویه

" אلزمאن یא صאحب"אلبאب و بא شعאر  قیאم بאبیאن به سرکردگی بאب. مאزندرאن قیאم کردند
دستאن شهرى به بאبیאن پیوستند و پس אز  ش هفت هزאر تن אز فرودر بאرفرو. آغאز شد

گیرى אز تهאجم  شورشگرאن سپس برאى پیش. אنهدאم قوאى אنتظאمی شهر رא تسخیر کردند
سپאه قאجאر . جא مستقر شدند سپאه دولتی به دژ شیخ طبرسی عقب نشستند و در آن

سلحشورאن . وش אعزאم شدتحت فرمאن شאهزאده مهدى قلی بود که אز سאرى به بאرفر
دستאن  ى فرو بאبی بא وجود کمبود آب و آذوقه به مدت شش مאه تحت حمאیت گسترده

پس אز هאکت . جאمعه و بא همکאرى فعאل زنאن در برאبر قوאى אنتظאمی مقאومت کردند
قرאر ) مא محمد علی بאرفروشی(אلبאب در جنگ، رهبرى مقאومت تحت نظر قدوس  بאب

ى سپאه قאجאر بא وجود تسلیحאت بهتر و قشون بیشتر توفیقی  جא که فرمאنده אز آن. گرفت
شאهزאده مهدى قلی . در تسخیر دژ شیخ طبرسی ندאشت، به تزویر אسאمی روى آورد

אى به بאبیאن نوشت و بر قرآن  ى ظאهرى אصولیه نאمه پس אز مشאورت بא مجتهدאن فرقه
. ند، אگر که تسلیم قوאى אجرאیی شوندک هא گذشت می قسم خورد که شאه אز خאف آن

قدوس به دאم אین خدعه אفتאد و پس אز متفرق سאختن بאبیאن، دژ شیخ طبرسی رא به 
ى ظאهرى אصولیه ترحم   و مجتهدאن فرقههللاא بא وجودى که ولی. سپאه قאجאر تسلیم کرد
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 ٢٤٠
یش אز دאنستند، برخی אز تجאر بאبی موفق به خریدאرى جאن خو بر بאبیאن رא جאیز نمی

قتل سאدאت رא روحאنیאن به عهده گرفتند زیرא که سربאزאن אز . خیمאن دولتی شدند دژ
به אین ترتیب، אکثر شورشگرאن یא در . زدند هرאس مجאزאت אخروى אز אین کאر سر بאز می

ى  ى قتل قدوس نشאنه شیوه. جא به قتل رسیدند و یא چندى بعد به دאر آویخته شدند
ى ظאهرى אصولیه אو رא  علمאى فرقه.  نمאیندگאن אسאم و دربאر بودى אوج خشونت بربرאنه

پس אز تهییج روحאنیאن، אوبאش . میدאن بאرفروش برهنه گردאندند مهאر کردند و در سبزه
متعصب بر אو تف کردند و به אو لعنت فرستאدند، در حאلی که لوتیאن میدאنی بدنش رא 

 ٢٦٦.تکه تکه کردند و به آتش אفکندند
ترین خشونت برאى سرکوب  ودى که نمאیندگאن دربאر و אسאم در אعمאل بربرאنهبא وج

ى سאل  در فوریه. قیאم بאرفروش دریغ نکردند، لیکن جنبش بאبیאن بאفאصله אفول نکرد
بعد قیאم بאبیאن به אستאن خوزستאن، فאرس، کرمאن و خرאسאن کشیده شد و بیش אز صد 

 میאدى بאبیאن ١٨٥٠در مאه مه . رא در بر گرفتدست جאمعه  ى فرو هزאر تن אز طبقه
زنجאن تحت رهبرى مא محمد علی ملقب به حجت زنجאنی شورش کردند و شهر رא 

سپس سه هزאر تن אز بאبیאن برאى مقאبله بא سپאه قאجאر به . تحت کنترل خود در آوردند
وش به زنאن بאبی نیز در جنگ د. جא مستقر شدند دژ زنجאن عقب نشستند و در آن

אز جمله زن سلحشورى به نאم زینب که به رستم علی . کردند دوش مردאن مبאرزه می
سپאه قאجאر تحت فرمאن سپهبد . معروف بود در دفאع אز دژ אفتخאرت زیאدى کسب کرد

 توپ قאدر به ١٤אمیر توفאن قرאر دאشت که بא وجود هفده فوج אز سوאره و پیאده نظאم و 
ى بאبیאن به مدت یک مאه طول کشید و دولت   سرسختאنهمقאومت. شد تسخیر دژ نمی

אمیر توفאن پس אز مشورت . مرکزى אز אمیر توفאن خوאهאن تسخیر فورى دژ زنجאن بود
ى אصولیه به نیرگ  و مجتهدאن فرقه) کبیر אمیر(بא نخست وزیر وقت، אمیر אنتظאم 

ى قرآن رא  خهאى نوشت و همאن نس אو برאى حجت زنجאنی نאمه. אسאمی روى آورد
مضمون نאمه پیشنهאد . نאمه بر آن قسم یאد کرده بود همرאه آن کرد که برאى אنجאم عهد

لیکن אین بאر بאبیאن אز تجربیאت بאرفروش درس عبرت گرفته . صلح و عفو بאبیאن بود
حجت زنجאنی گروهی אز . کאرאن دربאرى و אسאمی نیفتאدند بودند و به دאم فریب
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אمیر توفאن . گאه سپאه قאجאر אعزאم دאشت رא همرאه بא چند نوجوאن به אردوترین بאبیאن  مسن
چندى بعد حجت زنجאنی در جنگ مجروح شد و . هא دאد بאفאصله فرمאن به قتل آن

ى مبאرزאتی خود  אز אین پس بود که سلحشورאن بאبی روحیه.  روز جאن سپرد١٩پس אز 
تمאمی مردאن بאبی . سپאه قאجאر شدندرא بאختند و چندى بعد אز فرط گرسنگی تسلیم 

אبولقאسم فرستאده  ى مجتهد میر هא به سوى خאنه جא به قتل رسیدند و زنאن و אطفאل آن در
ى ظאهرى  زمאن مجتهدאن فرقه هم. ى بאبیه طبرئه شوند شدند که אز אیمאن به فرقه

بیאن حمله کردند هאى بא אوبאش متعصب به خאنه. אصولیه فتوא به تאرج אموאل بאبیאن دאدند
سپس به אسرאى بאبی هجوم آوردند و زینت . هא رא به غאرت بردند و تمאمی אموאل آن

در حאلی که אسیرאن بאبی در . هא رא به غنیمت بردند آאت زنאن و پوشאک گرم آن
هא رא  ى فریب خورده آن سرمאى شدید زنجאن در قل و زنجیر گرفتאر بودند، عאمه

در برאبر بאبیאن برאى אثبאت אیمאن خویش به . فرستאد هא لعنت می کرد و به آن شکنجه می
ى  مجتهدאن فرقه. خوאندند و جلب ترحم אهאلی زنجאن بא صدאى بلند אذאن می" دین مبین"

ظאهرى אصولیه فرمאن به گشאیش قبر حجت زنجאنی دאدند و لوطیאن میدאنی برאى درس 
زمאن برخی אز אسیرאن  هم.  گردאندندعبرت دیگرאن جسد אو رא به مدت سه روز در شهر

فقط . بאبی که حאضر به ترک אیمאن خویش نبودند در میدאن شهر به توپ بسته شدند
در زنجאن بیش אز دو هزאر تن אز بאبیאن به فرمאن نمאیندگאن دربאر و אسאم به قتل 

و یکی א. قیאم بعدى بאبیאن در شهر نیریز تحت رهبرى شیخ وحید دאرאبی رخ دאد.رسیدند
אز علمאى دربאرى و אز معتمدאن محمد شאه بود که برאى אرزیאبی אیمאن بאب به شیرאز 

پس אز . لیکن אو پس אز آشنאیی بא مبאنی دین نوین به بאب אیمאن آورد. فرستאده شده بود
دژ خوאجه " אلزمאن یא صאحب"قیאم نیریز אو بא همکאرى مردאن و زنאن بאبی و تحت شعאر 

אلعאبدین خאن قرאر دאشت که بא وجود   سپאه قאجאر تحت فرمאن سپهبد زین.رא تسخیر کرد
سپس אو نیز مאنند . شد تر قאدر به تسخیر دژ خوאجه نمی قشون بیشتر و تسلیحאت مجهز

אى که אو بא شیخ وحید  در مذאکره. אمرאى دیگر سپאه قאجאر به تزویر אسאمی روى آورد
אصرאلدین شאه אز گنאه بאبیאن گذشته אست و قصد دאرאبی دאشت، אو رא متقאعد کرد که ن

وحید بא وجود تجربیאت بאرفروش و زنجאن فریب . ى بאبیه رא دאرد אیمאن آوردن به فرقه
بאبیאن پس אز خروج אز . خورد زیرא متوهم به روאبط دربאرى خویش و نیت پאک شאه بود

دאرאبی و چند تن אز وحید . دژ خوאجه تحت تعقیب و کشتאر سپאه قאجאر قرאر گرفتند

 ٢٤٢
سپس قوאى אنتظאمی بא . بאبیאن جאن سאلم به در بردند و به مسجد شאه در نیریز گریختند

فقط . جא به قتل رسאندند ى ظאهرى אصولیه بאبیאن رא در همאن همکאرى مجتهدאن فرقه
אى برאى  جא کشته نشد زیرא بאید مאنند قدوس در بאرفروش نمونه وحید دאرאبی بود که در

ى فریب خورده אو رא برهنه در  אوبאش میدאنی و عאمه. شد رس عبرت אهאلی نیریز مید
بאزאر کشیدند و مثله کردند در حאلی که برخی אز زنאن در جوאر אو ضرب زدند و 

ده روز پس אز قیאم .وحید دאرאبی زیر شکنجه در برאبر تجمع אوبאش جאن سپرد. رقصیدند
گیرى אز ترویج نظریه و بروز  میر אنتظאم، برאى پیشدر نیریز وزیر وقت دولت قאجאر، א
هאى  ى تبریز به نאم سه تن אز مجتهدאن شنאخته شده. قیאم بאبیאن دستور به قتل بאب دאد

مא محمد ممقאنی، مא میرزא بאقر و مא مرتضی قلی فتوא به אرتدאد بאب دאدند و توجیه 
مؤمنאن بאبی به نאم میرزא محمد سپس بאب و یک تن אز . دینی قتل אو رא مهیא کردند

ده هزאر تن אز אهאلی تبریز در مאه یولی . ى אعدאم سپرده شدند علی زنوزى به جوخه
 ٢٦٧. میאدى نאظر אنجאم تصمیم نمאیندگאن دربאر و אسאم بودند١٨٥٠

در تهرאن . کرد زمאن دولت قאجאر تحت شکنجه بאبیאن رא مجبور به توبه و ندאمت می هم
ز بאبیאن زندאنی به فرمאن אمیر אنتظאم در برאبر یک تصمیم قرאر گرفتند که چهאرده تن א

هفت تن אز بאبیאن خرد به خرج دאدند و در برאبر . رسند אگر توبه نکنند به قتل می
مאبقی زندאنیאن برאى درس عبرت אهאلی تهرאن در . جمאعت منکر אیمאن خویش شدند
אن به مدت سه روز در غل و زنجیر به تمאمی بאبی. אختیאر لوطیאن میدאنی قرאر گرفتند

هא تف و سنگ  ى فریب خورده به آن شیعیאن متعصب و عאمه. نقאط شهر کشیده شدند
. شאن رא مثله کردند אندאختند و لعنت فرستאدند در حאلی که אوبאش میدאنی بدن برهنه

هא رא در  ن آنى ظאهرى אصولیه אز بאبیאن چنאن شدید بود که حتא دف تنفر مجتهدאن فرقه
 میאدى دو تن אز بאبیאن به ١٨٥٢در مאه آگوست . دאنستند گورستאن شیعیאن جאیز نمی

کیشאن خویش   حکאک قمی برאى אنتقאم خون بאب و همهللاא هאى صאدق تبریزى و فتح نאم
هאى  جא به قتل رسید و تکه صאدق تبریزى در. אلدین شאه قאجאر کردند אقدאم به ترور نאصر

که شאه אز  پس אز אین. ى شهر آویزאن شد אى درس عبرت دیگرאن بر دروאزهجسد אو بر
سوء قصد . אین ترور مجروح جאن سאلم به در برد، فرمאن قتل عאم بאبیאن رא صאدر کرد
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به جאن شאه در زمאنی عملی شد که سرאن جنبش بאبیه برאى אعترאض به دولت قאجאر در 
 بאبیه و אفرאد مشکوک در کشور دستگیر تمאمی سرאن جنبش. تهرאن گرد آمده بودند

تمאمی رجאل دربאر، مجتهدאن و אشخאص مشکوک . خشونت بربرאنه عریאن بود. شدند
موظف بودند که برאى אثبאت بندگی به شאه و אیمאن به تشیع جعفرى دوאزده אمאمی 

در אوج بربریت نمאیندگאن دربאر و אسאم . אسیرאن بאبی رא در برאبر عموم شکنجه کنند
مزدورאن دولتی برאى . هאى تهرאن، یزد، تبریز، شیرאز و نیریز به وقوع پیوست شهر

کردند و به אین منوאل،  ى بאبیه می هא رא متهم به אیمאن به فرقه ى אموאل مردم آن مصאدره
 تن אز بאبیאن به قتل ٢٠٠که در شیرאز  پس אز אین. אفزودند ى خویش می بر אندوخته

ز تن جدא شد و به نیزه در آمد و برאى خشنودى شאه و دربאریאن به هא א رسیدند، سر آن
هא که   تن אز آن٣٠٠.  تن אز زنאن بאبی دستگیر شدند٦٠٠در نیریز . تهرאن فرستאده شد

حאظر به توبه و ندאمت نبودند، در غل و زنجیر و بא پאى پیאده به سوى تهرאن فرستאده 
ند و کسאنی که به تهرאن رسیدند، پس אز هא در میאن رאه جאن سپرد אغلب آن. شدند

 نفر زنده אز تبریز به ٢٨ تن אسرאى بאبی فقط ١٠٨אز . شکنجه به دאر آویخته شدند
جא אعدאم شدند زیرא حאظر به توبه و ندאمت  هא در پאنزده تن אز آن. تهرאن رسیدند

. م אیرאن بودى حאک ى بربریت طبقه ى درجه ى אعدאم بאبیאن نشאنه شکنجه و شیوه. نبودند
کردند و به گلویشאن سرب دאغ  آجین می مزدورאن دولتی بאبیאن رא قبل אز אعدאم شمع

 ٢٦٨.אلعین یکی אز قربאنیאن شאخص אین کشتאر بود قرة. ریختند می
همکאرى . ى بאبیه در אیرאن حאصل بحرאن אجتمאعی و אقتصאدى אین دورאن بود ترویج فرقه

 -ى زنאن در אین نهضت آن نظאم طبقאتی  تردهدست جאمعه و شرکت گس ى فرو طبقه
کرد که پیאمبر אسאم به صورت אمت و تحت نظאرت حکومت  جنسیتی رא نفی می

 و هللاא ى ولی لیکن جنبش بאبیه در برאبر خشونت بربرאنه. مرکزى مستقر کرده بود
سرکوب بאبیאن منجر به אنشعאب . نمאیندگאن وقت אمאم مستور توאن مقאومت رא ندאشت

ین نهضت و אنفعאل سیאسی هوאدאرאن אین فرقه در אیرאن شد و אز אین رو، تأثیر چندאنی א
ى گذشته  در אوאیل سده.ى سیאسی در אیرאن نگذאشت بر تحوאت تאریخی و فلسفه

بنאیی  تحوאت زیر. هאى دینی אز نظر تأثیر אجتمאعی در אیرאن پیوسته رنگ بאختند جنبش
                                                 
٢٦٨ vgl. Greussing, Kurt (١٩٨٧): ebd., S. ١٠٦, und  

   אدאمه٢٤٣ى  جא، صفحه ، همאن):١٣٧٧(مقאیسه فورאن، جאن 

 ٢٤٤
אتی در אروپא جنبش نوین کאرگرى رא برאى مبאرزه بא هאى طبق در אیرאن و אوج جنبش

هאى אجتمאعی در  مرورى אجمאلی بر تאریخ جنبش. ى حאکم کشور به میدאن کشید طبقه
 -ى حאکم کشور برאى تشکیل و پאسدאرى אز نظאم طبقאتی  کند که طبقه אیرאن روشن می

یندگאن دربאر و אسאم شאه و شیخ به عنوאن نمא. جنسیتی אسאمی توאفق کאمل دאشته אست
ى אیرאن، میرزא فتحعلی  فیلسوف برجسته. برאى تحقق אین نظم אلهی کوشא بودند

אو به شאهאن . شد آخوندزאده، به درستی میאن آزאدى جسمی و روحی تفאوت قאئل می
אند و شیوخ  אیرאن و دربאریאن אنتقאد دאشت که آزאدى جسمی אیرאنیאن رא سلب کرده

 ٢٦٩.کرد که عאمل سلب آزאدى روحی אیرאنیאن هستند یאسאمی رא متهم م
 جنسیتی אسאمی -ى حאکم بא وجود توאفق در אستقرאر نظאم طبقאتی  بدیهی אست که طبقه

کشאکش دربאریאن . شد در אیرאن، دچאر رقאبت و تضאد پیرאمون تقسیم ثروت אجتمאعی می
به وقوع " ت در دولتدول"و אسאمیאن میאن دو نهאد متفאوت، یعنی حکومت مرکزى و 

وجود نزאع آشکאر بر سر منאفع مאدى روحאنیאن و بאزאریאن، مجتهدאن  پیوست، لیکن بא می
در .کردند ى ظאهرى אصولیه مشروعیت دولت مرکزى رא אز طریق دین אنکאر می فرقه

برאى نمونه . هא אین تضאد مאدى به صورت عریאن بروز کرده אست تאریخ معאصر אیرאن بאر
دאد אنحصאر تنبאکو میאن دولت قאجאر و شرکت تאلبوت אنگلیسی،  אنعقאد قرאرپس אز 

بאزאریאن برאى حفظ منאفع خود نهضتی رא به رאه אندאختند که به جنبش تنبאکو مشهور 
فتوאى تحریم تنبאکو رא مجتهد حאجی میرزא حسن شیرאزى، پس אز پא در میאنی سید . شد

ى بعدى جنبش مشروطه אست که  نمونه. در کردصא) آبאدى אستر(אلدین אفغאنی  جمאل
 هللاא ى ظאهرى אصولیه مאنند مجتهد طبאطبאیی، مجتهد بهبهאنی و شیخ فضل علمאى فرقه

دولت در "نورى برאى حفظ منאفع طبقאتی روحאنیאن و بאزאریאن و تضمین قאنونی אستقאل 
که در خאورمیאنه ى אین جنبش سیאسی و אجتمאعی رא  لیکن نتیجه. به آن پیوستند" دولت

به אین ترتیب، بא تصویب . نمونه بود به سوى تشکیل یک نظאم مشروعه سوق دאدند
در אیرאن " مشروعیت مشروط"ى سیאسی دکترین  متمم قאنون אسאسی مشروطه، فلسفه

 ٢٧٠.قאنونی شد
                                                 
٢٦٩ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): ebd., S. ١١١, und  

مروزمکتوبאت، אنتشאرאت مرد א): ١٣٦٤(مقאیسه آخوندزאده، میرزא فتحعلی   
٢٧٠ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): ebd., S. ١١٤ ,٩٨ff. 
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ى ظאهرى אصولیه در אیرאن مستقر  ى پهلوى نیز بא شرکت فعאل مجتهدאن فرقه سلسله
ى تشکیل یک جمهورى אئیک مאنند ترکیه رא در אیرאن  ل رضא خאن برنאمهدر אوאی. شد

אلحسن אصفهאنی، عبدאلکریم حאئرى  ى אین دورאن אبو لیکن مجتهدאن شنאخته شده. دאشت
بدیهی אست که در دورאن . و محمد حسین نאئینی אو رא אز אین کאر منصرف کردند

م برאى تقسیم ثروت אجتمאعی ى حאک دאرى شאهאن پهلوى کشمکش میאن طبقه زمאم
سیאست مدرنیزאسیون جאمعه و אقتصאد در אین دورאن نه تنهא منאفع . تشدید شد

رא به خطر می אندאخت، بلکه سאختאر تشیع ظאهریه رא به ) بאزאریאن(بورژوאزى سنتی 
پس אز سرنگونی رضא شאه در אیאم جنگ .کرد تخریب می" دولت در دولت"صورت 

ى ظאهرى אصولیه برאى کسب مقאم و منزلتی که در دورאن  ن فرقهجهאنی دوم، مجتهدא
در . سلطنت رضא شאه پهلوى אز دست دאده بودند، دوبאره به میدאن سیאست بאز گشتند

 بروجردى به نظאرت سیאسی אکتفא دאشت و سאزمאن فدאئیאن אسאم هللاא حאلی که آیت
ی روشنفکرאن رא ترور  خمینهللاא تحت نظر شیخ سید نوאب صفوى و بא فتوאى شیخ روح

ترین فعאאن سیאسی بودند که   بهبهאنی אز جمله مشهورهللاא  کאشאنی و آیتهللاא کرد، آیت می
خوאستند که  ى ظאهرى אصولیه نمی مجتهدאن فرقه.  مردאد شرکت دאشتند٢٨در کودتאى 

دست جאمعه مאنند فعאאن جنبش کאرگرى  ى فرو در کشور אمאم مستور نمאیندگאن طبقه
 ٢٧١.فکرאن متعهدى مאنند אحمد کسروى نقشی بאزى کنندو روشن

دهی  ى ظאهرى אصولیه برאى بهبود سאزمאن در همین دورאن بود که مجتهدאن فرقه
به אین ترتیب، نظمی . روحאنیت در برאبر دولت مرکزى سلسله مرאتبی رא در نظر گرفتند

ب بود و هم אیجאد شد که هم برאى تحقق منאفع مאدى روحאنیאن و بאزאریאن منאس
. آورد ى ظאهرى אصولیه وאرد نمی אى به سאختאر پلورאلیستی میאن مجتهدאن فرقه خدشه

. در برאبر دولت مرکزى پهلوى تضمین شد" دولت در دولت"بنאبرאین אنسجאم سیאسی 
ى تشیع ظאهرى אصولیه و سلسله مرאتب  در فرقه" مشروعیت مشروط"دکترین 

אאسאم تא طאبه در وאقع همאن אیدئولوژى و  ، حجتهللاא  אلعضمی، آیتهللاא روحאنیت אز آیت
 خمینی گذאشت که قشر روحאنیت برאى مبאرزه هللاא همאن سאختאرى رא در אختیאر شیخ روح

مدرنیزאسیون کشאورزى و . دولت پهلوى نیאز دאشت) אنقאب سفید(بא אصאحאت אرضی 

                                                 
٢٧١ vgl. ebd., S.١٥٣ff., ١٨٧ff. 
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رא که بر " ر دولتدولت د"هאى אقتصאدى  مאلکیت روستאییאن بر زمین یکی אز پאیه

אصول دیگر אنقאب سفید . کرد هאى אوقאف אستوאر بود، منهدم می آورى رאنت زمین جمع
دیگر برאى روحאنیאن و بאزאریאن " مبאرزه بא بیسوאدى"و " فروشی مبאرزه بא گرאن"אز جمله 

رא ریخته " دولت در دولت"ى אنهدאم  تردیدى به جאى نگذאشتند که دربאر پهلوى برنאمه
 جنسیتی אسאمی - بدون تردید شאهאن پهلوى نه خوאهאن אنحאل نظאم طبقאتی ٢٧٢.ستא

نظر کردن אز دین به عنوאن یک אبزאر حکومتی رא  ى صرف در אیرאن بودند و نه אنگیزه
ى אرشאد در دورאن محمد رضא شאه نیز برאى مبאرزه بא منتقدאن אین نظאم  حسینیه. دאشتند

 بیאن دیگر، دربאر پهلوى نیאز به یک تفسیر نوین אز אسאم به. دهی شد אجتمאعی سאزمאن
دאشت که هم به سلطنت محمد رضא شאه مشروعیت بدهد و هم ضرورت سیאست 

به אین .  جنسیتی توجیه کند-ى طبقאتی  مدرنیزאسیون دولت رא جهت تحوאت جאمعه
. شد مینو تفسیر  هאى حکومت عصر ترتیب، مبאنی دین قرون وسطא بאید برאى نیאز

نאم دאشت و متکلمאن אسאمی " אرتجאع سیאه و سرخ"ى אرشאد مبאرزه بא  ى حسینیه برنאمه
در אیرאن .بא عمאمه و کروאت، در کشور و در تبعید به خدمت אین برنאمه در آمدند

در حאلی . ى خود دאشت אفکאر عمومی رא تحت سلطه" غرب زدگی"گفتمאن کאذبی مאنند 
ى ظאهرى אصولیه رא  אر مرتجع، مخرب و متعرض مجتهدאن فرقههאى علمیه אفک که حوزه

 -کردند و در حאلی که روشنفکرאن אئیک و منتقدאن אین نظאم طبقאتی  ترویج می
شدند، تمאمی אمکאنאت و منאبع مאدى در אختیאر  جنسیتی به زندאن کشیده و شکنجه می

אز אسאم برאى نسل " رنیتفسیر مد"متکلمאن شیאدى مאنند علی شریعتی قرאر گرفت، که 
لیکن علی شریعتی אز אسאم אبزאرى برאى مبאرزه بא نظאم سلطنتی  .جوאن کشور אرאئه بدهد

و ) دست تقدیر و سرنوشت(گریزى منفعل در אسאم  ى جهאن אو در سنت فلسفه. سאخت
شمول بشرى مطرح  بא دستبرد به مفאهیم فلسفی در אروپא که پیرאمون روند تאریخ جهאن

بنאبرאین אمت . رא کشف کرد" جبر کلی تאریخی"د، در تאریخ تشیع دوאزده אمאمی بنیאن بو
لیکن شریعتی . کند ى توحیدى حرکت می ى بی طبقه אسאمی به نאچאر به سوى جאمعه

به אین ترتیب، علی شریعتی . تشدید אین روند رא به مجאهدت مؤمنאن وאبسته دאنست
ى فعאل آن بسط دאد و برאى مبאرزه بא نظאم  شیوهگریزى منفعل رא به  ى جهאن فلسفه

ى توحیدى یک אیدئولوژى  ى بی طبقه شאهنشאهی به عنوאن مאنعی برאى تشکیل جאمعه
                                                 
٢٧٢ vgl. ebd., S. ٢٠٠ff., ٢١٢ff. 



 ٢٤٧ 

 جنسیتی -ى سیאسی یک نظאم طبقאتی  در نتیجه علی شریعتی אز فلسفه.دینی אیجאد کرد
אلعאلمین که  ربشود، אز یک خدאیی مאنند  که بنא بر قوאنین شرعی تشکیل و هدאیت می

گونه אرتبאطی بא مؤمنאن ندאرد، אز دینی که אصول آن بر تعبد، بندگی، אسאرت و  هیچ
אفتאدگی در برאبر خدא و فرمאنروאیאن אو در جهאن بنא شده אست، تفسیرى برאى رهאیی 

 ٢٧٣.ى طبقאتی مهیא سאخت אنسאن אز جאمعه
 نگذאشته بودند و بא بدیهی אست که در تبعید نیز متکلمאن אسאم دست روى دست
ى تحریف سید  شیوه. تحریف مبאنی אسאم در ترویج אین عقאید کאذب کوشא بودند

אو مبאنی אقتصאدى همאن . صدر نیز دست کمی אز روش شریعتی ندאشت אلحسن بنی אبو
صدر بא دستبرد به  بنی. نאمید می" بی طبقه"אى رא مکتوب کرد که شریعتی  جאمعه
و بא وאم گرفتن مفאهیم " אقتصאد אسאمی"مد بאقر صدر پیرאمون  محهللاא هאى آیت نوشته
אقتصאد "ى  پردאزאن تئورى وאبستگی، אدعאى تدوین برنאمه شنאسی אز نظریه جאمعه

و אقتصאد ) بאزאر آزאد(دאرى  אو مدعی بود که در برאبر אقتصאد سرمאیه. رא کرد" توحیدى
ى  ى بی طبقه بنאى مسאعد جאمعه یک زیر، بدیلی رא برאى تشکیل )برنאمه بא(سوسیאلیستی 

 ٢٧٤.توحیدى مهیא سאخته אست
شد  ى بی طبقه بאید تبدیل به אیدئولوژى אنقאب در אیرאن می ى تشکیل یک جאمعه نظریه

هאى אجتمאعی کشور رא در خود אدغאم  ى سیאسی و هم تאریخ جنبش زیرא هم فلسفه
ى تشکیل یک  ى אجتمאعی در אیدههא هאى مאدى و کمبود به بیאن دیگر، تضאد. کرد می

لیکن . ى بی طبقه، אبزאرى برאى سرنگونی نظאم طبقאتی و دربאریאن متکبر یאفتند جאمعه
و אز ) شهאدت(گریزى فعאل  ى جهאن هא אز یک سو، ترویج فلسفه بیאن دینی אین تضאد

 سوى دیگر، کאبوس حکومت بאزאریאن و روحאنیאن رא به شکل نظאم جمهورى אسאمی در
تردیدى نیست که تبلیغאت دینی، نه محدود به אسאمیאن کرאوאتی .אیرאن به دنبאل دאشت

در . کرد ى אرشאد تنهא مکאنی بود که عقאید کאذب אسאمی رא ترویج می شد، نه حسینه می
                                                 

  ى آثאر، جلد אول، تهرאن، و شنאسی، مجموعه אسאم): ١٣٦٠(مقאیسه شریعتی، علی  ٢٧٣
vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): ebd., S. ٢٩٤ff.  

  אقتصאد توحیدى، محل אنتشאر ندאرد، و): ١٣٥٧(אلحسن  صدر، אبو مقאیسه بنی ٢٧٤
  אلدین شوشترى، تهرאن، و ى فخر ى אقتصאد אسאمی، ترجمه طرح گسترده): ١٣٥٩(صدر، سید محمد بאقر 

vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): ebd., S. ٢٩٩ff.  

 ٢٤٨
گونه אنتقאد مفهوم بر  ى بی طبقه بدون هر حאلی که گفتمאن אسאمیאن برאى تشکیل جאمعه

همאن אمکאنאتی رא در אختیאر " دولت در دولت"شد، سאختאر  میאفکאر عمومی مسلط 
هא برאى אنحرאف و سرکوب جنبش  گذאشت که آن ى ظאهرى אصولیه می مجتهدאن فرقه

به بیאن دیگر، אبزאر مبאرزאتی אسאمیאن پس אز .  جنسیتی موجود نیאز دאشتند-طبقאتی 
 .شد هא می  آنسرنگونی نظאم سلطنتی به אجبאر تبدیل به אبزאر حکومتی

گونه تردیدى و  گرאى אنقאب پس אز عقب نشینی رژیم سلطنتی بدون هیچ نسل آرمאن
که قאدر بאشد به عوאقب אعمאل خود بیندیشد، אز جאن گذشته برאى سرنگونی  بدون آن

گرאیی  نمאیندگאن بאزאر و אسאم گאم به گאم و بא تزویر و مصلحت. شאه و دربאر فعאل شد
 هللاא هא کشیدند و تحت رهبرى آیت مردم אیرאن رא به مسאجد و حسینهجنبش אنقאبی 

. شد هر که אنتقאدى به אین روند دאشت متهم به جאنبدאرى אز شאه می. خمینی قرאر دאدند
אز منتقدאن درخوאست بیعت بא " بگو مرگ بر شאه"אسאمیאن אز یک سو، بא عبאرت 

אمون نظאم آتی کشور رא به بعد אز رهبرى خمینی رא دאشتند و אز سوى دیگر، بحث پیر
نیز در همین אرتبאط " بگو مرگ بر شאه"گیر  شعאر فرא. کردند محول می" مرگ شאه"

 .אیجאد شد
ى سیאسی وאیت   خمینی برאى تشکیل یک حکومت אسאمی در אیرאن، فلسفههللاא آیت

ود که هאى دینی در نجف ب ى کאس کتאب وאیت فقیه نتیجه. فقیه رא تدوین کرده بود
ى تאریخ شאهنشאهی در אیرאن و به   سאله٢٥٠٠هאى  ى تدאرک جشن خمینی در آستאنه
" مشروعیت مشروط"خویی در سنت دکترین .  خویی برگذאر کردهللاא خאطر فتوאى آیت

אدعא دאشت که کسب و شرکت در قدرت سیאسی אز طریق مجتهدאن به عنوאن نאیبאن 
 .אمאم مستور مجאز نیست

 برאبر مدعی بود که אسאم و אمت אسאمی אز درون و אز بیرون مورد  خمینی درهللاא آیت
ى אو طرح منאفع مאدى  אنگیزه. تهאجم قرאر گرفته و بنאبرאین بא خطر אنحطאط موאجه אست

بود، لیکن אین تضאد رא به فرم אنتقאد به ترویج فرهنگ غربی ) بورژوאزى سنتی(بאزאریאن 
، به אوضאع بאزאر אیرאن אنتقאد دאشت که آکنده אز אو אز یک سو. کرد در אیرאن بیאن می

کرد که منאبع אیرאن رא  هאى غربی رא متهم می هאى غربی بود و אز سوى دیگر، کشور کאא
 .برند به یغمא می



 ٢٤٩ 

ى  ى غربی بود که مجتهدאن فرقه برאى خمینی طرح جدאیی دین אز دولت نیز یک برنאمه
ى بهترى فریب  وند و مسلمאنאن به شیوهظאهرى אصولیه אز مبאرزאت مردمی مجزא ش

برאى אو مصدאق ضرورت אستقرאر یک حکومت אسאمی سیر زندگی پیאمبر بود . بخورند
که پس אز هجرت دین و دولت رא در هم آمیخت و אولین دولت אسאمی رא بنیאن 

 אصرאر دאشت و אسאم رא هللاא خمینی در سنت تشیع در مقאم پیאمبر به عنوאن ولی. گذאشت
 .ریزى کرده אست دאنست که زندگی مؤمنאن رא אز تولد تא رحلت برنאمه تنهא مکتبی می

جא که אسאم تحت خطر قرאر گرفته، אمت  אز آن.  خمینی بسیאر رسא بودهللاא پیאم آیت
نزد אو کسب مقאم وאیت .  به عنوאن جאنشین پیאمبر אستهللاא אسאمی محتאج به یک ولی

ى تفسیر متون  شد که به وسیله ظאهرى אصولیه میى  فقط منحصر به مجتهدאن فرقه
ى دکترین   خمینی به وسیلههللاא آیت. کنند دینی אمت אسאمی رא به رאه رאست هدאیت می

אنشعאب کرد زیرא אز یک سو، نظאرت " مشروعیت مشروط"ى  وאیت فقیه بא نظریه
 کرد و אز هא روحאنیאن بر אجرאى شریعت رא تبدیل به אجرאى مستقیم شریعت توسط آن

سوى دیگر، هدאیت אمت אسאمی که تא کنون تحت نظر مجتهدאن شنאخته شده قرאر 
توאنست به   خمینی فقط کسی میهللاא به نظر آیت. دאشت، به אنحصאر وאیت فقیه در آورد

بنאبرאین . אول، אجتهאد אست. مقאم وאیت دست بیאبد که دو خصوصیت دאشته بאشد
ى אجتهאد به رسمیت  هدאن رא برאى تشخیص درجهخمینی نه تنهא پلورאلیسم مجت

אز . شنאخت، بلکه אدعאى محمد رضא شאه رא به عنوאن شخص אول مملکت مردود کرد
جא که شאه یک مقلد אست، برאى تنظیم روאبط روزمره و אنجאم فروع دین نیאز به یک  آن

لیکن . ت אستدوم، عدאل. گیرد مجتهد دאرد و تبعیت אز אو در تضאد بא شریعت قرאر می
 جنسیتی رא -گرאیی دאرد و نه אستقرאر یک نظאم طبقאتی  عدل אسאمی نه معنی אنسאن

برאى אو .  خمینی عدאلت رא در مفهوم אسאمی آن مد نظر دאشتهللاא آیت. کند مردود می
خمینی . عدאلت به معنی אجرאى بی چون و چرאى شریعت جهت حفظ אمت אسאمی بود

رد زیرא אولین אمאم شیعیאن پس אز قطع کردن دست سאرقאن بא ک به عدل علی אفتخאر می
אى که  گرאى אنقאب بא برنאمه  تردیدى نیست که نسل آرمאن٢٧٥.هא مهربאن بود آن

 خمینی بא ترویج هللاא آیت. وحوش אسאمی برאیش تدאرک دیده بودند، آشنאیی ندאشت
                                                 

  وאیت فقیه، تهرאن، و): ١٣٥٧ (هللاא مقאیسه خمینی، روح ٢٧٥
vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): ebd., S. ٢٨٩ff. 

 ٢٥٠
پلورאلیستی دאخلی ى سیאسی وאیت فقیه قאدر بود که فرאى شریعت و سאختאر  فلسفه

ى ظאهرى אصولیه مستقر بشود و אدعאى تملک جאن، مאل، نאموس مردم  مجتهدאن فرقه
پیدא אست که رقאبت و کشאکش در بطن אین سאختאر نهאدینه بود و . شریف אیرאن رא بکند

ى ظאهرى  تضאد مאدى زمאنی منجر به بروز אختאف میאن وאیت فقیه و مجتهدאن فرقه
 .شد אصولیه می
ترین אقشאر جאمعه قرאر گرفت تא   خمینی در رأس אرتجאعیهللاא ى אنقאب آیت در آستאنه

 جنسیتی رא که پیאمبر در صدر تאریخ אسאم بر قرאر کرده بود، در -همאن نظאم طبقאتی 
ى فرمאنروאیאن  به אین ترتیب، فلسفه دینی و تאریخ خشونت بربرאنه. אیرאن مستقر کند

אسאمی متبلور شدند که منאفع مאدى روحאنیאن و بאزאریאن رא خدא بر زمین در حکومت 
و سאختאر ) منאبع زیر زمینی(به بیאن دیگر، אقتصאد رאنتی . در אیرאن متحقق و تضمین کنند

هאى אیدئولوژیک، سیאسی و  بنא بنאى مسאعدى رא برאى بر پא دאشتن رو تجאرى بאزאر، زیر
אسאمیאن برאى . کردند ى حאکم אیجאد می حقوقی אسאمی جهت تحقق منאفع مאدى طبقه

قرآن به عنوאن . تحقق אهدאف خویش به تمאمی אمکאنאت ضرورى دسترسی دאشتند
دکترین وאیت فقیه، . کرد ترین خشونت می هא رא مجאز به אعمאل بربرאنه  آنهللاא کאم
 به سאخت و شهروندאن אیرאن رא  خمینی رא مאنند پیאمبر فرאى شریعت مستقر میهللاא آیت

אسאمیאن نه تنهא دسترسی به قشر " دولت در دولت"سאختאر . آورد אسאرت אو در می
کرد، بلکه  وسیعی אز بאزאریאن و روحאنیאن رא به عنوאن کאرمندאن آتی دولت ممکن می

گرفت که هر گونه خطر אمنیتی برאى  هא رא بر می אى گسترده אز مسאجد و حسینیه شبکه
ى אسאمیאن برאى تشکیل حکومت،  برنאمه. فه کننددولت אسאمی رא در نطفه خ

شאن آموخته بودند، خشونت،  ى تאریخی و تجربه" دین مبین"گونه که אز متون  همאن
ى بربریت خشونت  گرאیی در تعیین درجه تعرض، تزویر و تجאوز אز یک سو و مصلحت

 .אز سوى دیگر بود
بنאبرאین אسאمیאن در کنאر . אشتندهאى אسאمی توאفق د در تحقق אین برنאمه تمאمی جنאح

هא  آن. دست جאمعه روى آوردند ى فرو خشونت بربرאنه بر علیه منتقدאن به فریب طبقه
بردند و بא دیدن عکس אو در مאه تقدیسش   خمینی رא به عرش میهللاא در حאلی که آیت

دستאن  ه تهیى آخوندى ب ى شیאدאنه مאیگی و بא אستفאده אز شیوه کردند، אو بא کمאل فرو می
دست  ى فرو لیکن فریب طبقه. دאد ى آب و برق مجאنی و پول نفت می جאمعه وعده



 ٢٥١ 

. شد ى ظאهرى אصولیه نمی  خمینی و مجتهدאن فرقههللاא جאمعه فقط منحصر به تزویر آیت
هא بود   مذهبی در אین کאرزאر سهیم بودند و فقط بא همکאرى آن-هאى ملی  تمאمی جنאح

 .سאمی در אیرאن ممکن شدکه אستقرאر جمهورى א
پرسی אز مردم אیرאن برאى تشکیل نظאم جمهورى אسאمی بیعت  אسאمیאن نخست بא همه

سپس אز تشکیل مجلس مؤسسאن سر بאز زدند و به جאى آن אنتخאبאت مجلس . گرفتند
ترین مریدאن  هא به نزدیک در אین אنتخאبאت جعلی אکثر کرسی. خبرگאن رא برگزאر کردند

کردن دکترین وאیت فقیه نقش  همאن کسאنی که در قאنونی. خمینی تعلق گرفت هللاא آیت
بنאبرאین پس אز تصویب قאنون אسאسی جمهورى אسאمی אیرאن، . אسאسی אیفא کردند

 خمینی بنא بر پنجمین אصل آن مאنند پیאمبر درمسند وאیت قرאر گرفت و فرאى هللاא آیت
ر جאن، مאل و نאموس شهروندאن אیرאن به אین منوאل، تملک אو ب. شریعت مستقر شد

 ٢٧٦.ى قאنونی کسب کرد جنبه
بدیهی אست که אز بدو نفوذ אسאمیאن در جنبش אنقאبی مردم، تهدید و ترور منتقدאن אز 

شدند، لیکن پس אز تصویب  אندیشאن אستفאده می جمله אبزאرى بودند که برאى אرعאب دگر
ى  ى شهروندאن אیرאن بא چهره ردهقאنون אسאسی جمهورى אسאمی بود که بخش گست

ى سیאسی دولت تحت تأثیر ضرورت تشکیل  فلسفه. به وضوح آشنא شد" אسאم رאستین"
 جنسیتی -אسאمیאن برאى تشکیل نظאم طبقאتی . دאرאאسאم و دאرאلحرب قرאر دאشت

دهی کردند که چندى نگذشت که برאى  دאرאאسאم چنאن ترور و توحشی رא سאزمאن
 مאنند אفرאدى אنسאن هللاא  دژخیمאن نظאم شאهنشאهی در مقאیسه بא قوאى حزبنאظرאن،

به شهروندאن تدאعی " هللاא ، رهبر فقط روحهللاא حزب فقط حزب"شعאر . دوست در آمدند
 خمینی هللاא  نیستند و تبعیت אز رهبرى آیتهللاא کرد، کسאنی که אز אعضאى حزب می
אند،  جא که در حزب شیطאن فعאل אفکنند و אز آن کنند، در אمت אسאمی نفאق می نمی
سرکوب زنאن بی حجאب که در אوאیل אنقאب .شود ى دینی محسوب می شאن وظیفه قتل

به زنאن " سرى سرى یא تو یא رو"شعאر . آغאز شده بود، אبعאد غیر منتظره به خود گرفت
کرد که به אجبאر چאدر بپوشند و در حفظ ظאهر نظאم جنسیتی بא حکومت  تدאعی می

بند نאموسی و متضمن  برאى אسאمیאن چאدر אز یک سو، کمر. می همکאرى کنندאسא
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. شود ى عفت دאرאאسאم تلقی می نجאبت زنאن مسلمאن אست و אز سوى دیگر، نشאنه

تردیدى نیست که برאى אستقرאر نظאم جنسیتی אین مردאن هستند که پوشش زنאن رא 
بنאبرאین אسאمیאن بא عمאمه و . گیرند رא به عهده می کنند و توجیه نظرى آن معین می

 .کروאت برאى حجאب و چאدر زنאن دلیل آوردند و فلسفه بאفتند
هאى  شورא. ى دیگر אسאمیאن برאى تشکیل دאرאאسאم بود تحکیم نظאم طبقאتی برنאمه

کאرگرى که در روند אنقאب تشکیل شده بودند و برאى سرنگونی نظאم شאهنشאهی نقش 
هאى  شورא" کردند، پس אز چندى تحت کنترل אسאمیאن در آمدند و به אسאسی رא אیفא

تهدید، אخرאج، تعقیب و سرکوب فعאאن جنبش کאرگرى אز . معروف شدند" אسאمی
لیکن تضمین نظאم . جمله فنونی بودند که אسאمیאن برאى تحقق אین هدف به کאر بردند

ى کאرگر رא  دفאع אز منאفع طبقههאى سیאسی که  طبقאتی بدون سرکوب و אنهدאم سאزمאن
بدیهی אست که فعאאن جنبش سوسیאلیستی نه . دאنستند، عملی نبود ى خود می وظیفه
ى کאرگر دאشتند و نه در شرאیط אوج مبאرزאت  دهی طبقه ى چندאنی در سאزمאن تجربه

 و خویی هא به دین هא تمאیل آن مهم تر אز אین. دאدند ضد אمپریאلیستی به آن אلویت می
ى کאرگر بאز  دهی طبقه هא رא אز سאزمאن شאن به عدאلت אسאمی بودند که آن توهم
هא برאى אسאمیאن بאلقوه  لیکن بא تمאمی אین وجود حضور سیאسی אین سאزمאن. دאشتند می

هאى سیאسی  توאفق سریع אسאمیאن در سرکوب سאزمאن. شد به عنوאن خطر محسوب می
ى سیאسی دאرאאسאم تشکیل هرگونه نهאدى خאرج אز  فلسفه. ى فلسفی دאشت پشتوאنه

 .کرد نظאرت و تسلط אسאمیאن رא ممنوع می
مکאن . هאى سیאسی در لوאى אنقאب فرهنگی متحقق شد ى سאزمאن سرکوب گسترده
אندیشאن برאى  جא فعאאن سیאسی אپوزیسیون و دگر هא بودند زیرא در آن سرکوب دאنشگאه

هא  ى אپوزیسیون، دאنشگאه אسאمیאن پس אز سرکوب بربرאنه. دآمدن رقאبت نظرى گرد می
هאى ملی که پس אز  سرکوب אقلیت. رא تصفیه و به مدت سه سאل تعطیل کردند

سرنگونی نظאم شאهنشאهی بאفאصله آغאز شده بود، برאى تحقق تشکیل دאرאאسאم אبعאد 
ى کشور که برאى  دیده هאى ستم به אین ترتیب، قیאم ملت. ترى به خود گرفت گسترده

ى نظאمی در خوزستאن،  کردند אز طریق یک تهאجم گسترده مختאرى مبאرزه می خود
زمאن بא تشکیل  אسאمیאن هم. صحرא به خאک و خون کشیده شدند کردستאن و ترکمن

در حאلی که אمאمאن جمعه پیرאمون . دאرאאسאم سیאست دאرאلحرب رא متحقق کردند
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رאندند و فرאخوאن به سرنگونی دولت بعثی  ه عرאق سخن میصدور אنقאب אسאمی ب
. کرد دאدند، دولت אسאمی אز جنبش شیعیאن در جنوب عرאق حمאیت می می

ى دیپلمאتیک دو کشور  هאى مدאوم אیرאن و عرאق سرאنجאم به قطع رאبطه درگیرى
قر سپس دولت بعثی شیعیאن عرאقی رא سرکوب کرد و رهبر جنبش، محمد بא. אنجאمید

پس אز تشدید عملیאت تروریستی شیعیאن، دولت بعثی . ى אعدאم سپرد صدر، رא به جوخه
تبאر رא אز کشور אخرאج کرد و אز سوى   هزאر تن عرאقی אیرאنی٣٠אز یک سو بیش אز 

 ٢٧٧.دیگر، به جنبش عشאیر عرب در خوزستאن دאمن زد
مت אسאمی بא אستنאد به بیאن دیگر، پیش אز شروع جنگ میאن عرאق و אیرאن، سرאن حکو

بدون . ى سیאسی دאرאلحرب عאمل یک تشنج دאئمی میאن دو کشور بودند به فلسفه
تردید وجود دشمن خאرجی برאى فریب אنبوه مردم، سرکوب אپوزیسیون و قتل عאم 

 جنسیتی -אندیشאن بسیאر سאزنده بود و تحقق نظאم طبقאتی  فعאאن سیאسی و دگر
لیکن پس אز آغאز جنگ و تشدید نزאع אسאمیאن برאى . کرد تر می دאرאאسאم رא سאده

صدر و אنفجאر مقر حزب جمهورى  تقسیم قدرت که به سرنگونی ریאست جمهورى بنی
جنگ بא .אسאمی אنجאمید، ترور دولت אسאمی אبعאدى غیر قאبل تصور به خود گرفت

أکید کرد، یک رحمت هא بر آن ت  خمینی بאرهللاא گونه که آیت عرאق برאى אسאمیאن، همאن
אلهی بود زیرא توفیق کאمل دولت אسאمی رא جهت بر قرאرى دאرאאسאم و دאرאلحرب به 

אمא در عصر نو نه روאبط אقتصאدى و نه منאسبאت سیאسی جهאنی مאنند . دنبאل دאشت
حسین موسوى  ى میر بنאبرאین کאبینه. شوند دورאن وאیت پیאمبر אسאم تنظیم و אدאره می

جنگ تא "بود که روאبط אقتصאدى رא چنאن تنظیم کند که אز یک سو، تدאوم موظف 
. ى حאکم رא تضمین کند رא ممکن سאزد و אز سوى دیگر، منאفع مאدى طبقه" پیروزى

ى یک سیאست אقتصאدى میאن  بنאبرאین دولت قאنون אصאحאت אرضی، قאنون کאر و برنאمه
شورאى نگهبאن . نگهبאن گذאشتمدت رא پس אز تصویب مجلس در אختیאر شورאى 

ى  که کאبینه در حאلی. تمאمی قوאنین یאد شده رא مغאیر بא شریعت אرزیאبی و رد کرد
هאى دولتی رא در نظر دאشت، شورאى نگهبאن  حسین موسوى تحقق منאفع کאرخאنه میر

ى حאکم چنאن شدت گرفت  تضאد مאدى میאن طبقه. مدאفع سر سخت منאفع بאزאریאن بود
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 حزب جمهورى אسאمی و مجلس بحثی پیرאمون حدود تفسیر شریعت گشوده که در

کرد، زیرא تصویب قوאنین یאد شده رא  حسین موسوى אز فقه پویא دفאع می ى میر کאبینه.شد
هאى دولتی و توفیق دولت در کسب مאلیאت ضرورى  برאى حفظ منאفع کאرخאنه

که در آن حجت אאسאم مرتضی ى אطאعאت بود  אرگאن فقه پویא روزنאمه. دאنست می
شورאى نگهبאن و رئیس . کرد ى موجود تفسیر دین و فقه سنتی אنتقאد می رضوى אز شیوه

אى، مدאفع منאفع بאزאریאن بودند و فقه سنتی رא  אאسאم خאمنه جمهور وقت، حجت
 آذرى قمی هللاא دبیرى آیت ى رسאلت به سر אرگאن فقه سنتی روزنאمه. کردند نمאیندگی می

ى حאکم   خمینی بאرهא در אین نزאع شرکت کرد و به دو جنאح متخאصم طبقههللاא بودـآیت
هشدאر دאد که بحث دینی و تفאوت سلیقه پیرאمون تفسیر شریعت نبאید در مجلس، بلکه 

אین نزאع نه " אنقאب אسאمی"درمیאنی رهبر  هאى علمیه طرح شوندـ بא وجود پא در حوزه
بنאبرאین تشدید بحرאن אقتصאدى . شد تر می ه پی در پی شدیدتنهא به پאیאن نرسید، بلک

بحرאن אیدئولوژیک نظאم رא به دنبאل دאشت و تدאوم حکومت אسאمی رא در دورאن جنگ 
 میאدى ١٩٨٧ خمینی برאى پאیאن بحث در سאل هللاא سپس آیت. کرد بא خطر موאجه می

رא " ى فقیه  مطلقهوאیت"حزب جمهورى אسאمی رא منحل کرد و چندى بعد فتوאى 
در אین فتوא خمینی مدعی شد که حکومت אسאمی به معنی جאنشین وאیت . אنتشאر دאد

بنאبرאین خمینی مאنند پیאمبر بر . رود پیאمبر אست و در نتیجه جز אصول دین به شمאر می
طبق אین فتوא تضمین تدאوم نظאم . دאرى تأکید ورزید مدאرى در برאبر دین אولویت دولت

نمאز، روزه، خمس، زکאت، حج، جهאد، אمر (ورى אسאمی در برאبر رعאیت فروع دین جمه
به بحرאن " ى فقیه وאیت مطلقه"فتوאى .אولویت دאشت) به معروف و نهی אز منکر

ى ظאهرى  برخی אز مجتهدאن فرقه. אیدئولوژیک و سیאسی حکومت אسאمی خאتمه ندאد
ردند و نزאع پیرאمون حدود تفسیر شریعت رא به کلی אنکאر ک אصولیه مصدאق دینی آن

 تأکید هللاא خمینی אز طریق אین فتوא فقط بر جאیگאه خویش به عنوאن ولی. خאتمه نگرفت
ى ظאهرى אصولیه بر هدאیت אمت  لیکن فرقه. ورزید که فرאى شریعت مستقر אست

فرقه אسאمی אز طریق تمאمی مجتهدאن אصرאر دאرد و به سאختאر پلورאلیستی دאخلی אین 
گونه که خمینی אز طریق قאنون אسאسی  به بیאن دیگر، همאن. دهد ى شرعی می جنبه

هא  جمهورى אسאمی قאدر نبود که تبعیت بی چون و چرאى روحאنیאن و حאمیאن بאزאرى آن
نیز در تحقق אین هدف " ى فقیه وאیت مطلقه"رא بدست بیאورد، به همین منوאل، فتوאى 
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هאى  ى ظאهرى אصولیه که אز طریق هیئت لورאلیستی دאخلی فرقهسאختאر پ. کאر سאز نبود
دهی شده بود، אمکאن یک تشکل  سאزمאن" دولت در دولت"محلی در بאزאر و به صورت 

به بیאن دیگر، . کرد هرمی تحت سرکردگی فردى، حزبی و یא دولتی رא نא ممکن می
دو حزب متفאوت . بودאسאمیאن تحزب پذیر نبود و نخوאهد " دولت در دولت"سאختאر 

ى تشکیل چنین نهאدى رא دאشتند در رאستאى تحقق عملی אین برنאمه  نیز که אنگیزه
 . و دومی حزب جمهورى אسאمی بودهللاא אولی حزب. شکست خوردند
دولت در " خمینی به نאچאر مصلحت پیشه کرد و وאقعیت سאختאرى هللاא در نتیجه آیت

شورאى مصلحت نظאم جمهورى "ن تشکیل سپس خمینی فرمא. رא در نظر گرفت" دولت
رא صאدر کرد که پس אز وفאت אو در متمم قאنون אسאسی جمهورى אسאمی " אسאمی

گرאیی که در زمאن  ى سیאسی مصلحت بنאبرאین فلسفه. تدوین شد و به تصویب رسید
وאیت پیאمبر عאمل אصلی تشکیل و توفیق حکومت אسאمی بود، پس אز تشکیل אین شورא 

 .مند شد ظאم جمهورى אسאمی نهאدینه و قאنوندر ن
 عضو دאشت و موظف بود که ١٣אین نهאد طبق متمم قאنون אسאسی جمهورى אسאمی 

אند אز برאى  قوאنینی رא که به علت تنאقض بא شریعت توسط شورאى نگهبאن مردود شده
در همین مجمع بود که سرאن جمهورى . مصلحت و حفظ نظאم אسאمی تصویب کند

 شورאى אمنیت سאزمאن ملل متحده رא که ٥٩٨ى  سאمی برאى حفظ نظאم، قطعنאمهא
گرאیی אسאمیאن نه به  אمא مصلحت. نאمید، پذیرفتند ى شیطאن می  خمینی برنאمههللاא آیت

شد و نه به بאزنگرى در سیאست دאرאאسאم و دאرאلحرب  معنی قبول شکست تلقی می
אى خروج אز یک وضعیت بحرאنی بود و فقط گرאیی فقط تصمیمی بر مصلحت. אنجאمید

ى حאکم و تعرض دوبאره به  ریزى شده برאى تجدید قوאى طبقه یک عقب نشینی برنאمه
ى خشونت  بنאبرאین پאیאن جنگ بא عرאق نه به معنی خאتمه. دستאن جאمعه אتخאذ شد فرو

אسאمیאن پس . یدمیאنه به پאیאن رس ى אسאمیאن در אیرאن بود و نه تشنج در خאور بربرאنه
رא ) فروغ جאویدאن(ى سپאه سאزمאن مجאهدین خلق به אیرאن  אز آتش بس بא عرאق حمله

در خאرج אز کشور ترور سرאن אپوزیسیون . אى برאى کشتאر زندאنیאن سیאسی کردند بهאنه
هאى  به אین ترتیب، حمאیت אز گروه. هم زمאن تشنج در منطقه אدאمه یאفت. تشدید شد
 در لبنאن، حمאس، جهאد אسאمی و تنظیم در فلسطین هللاא سאمی مאنند حزبتروریستی א

 خمینی، هللاא پس אز مرگ آیت.گرفت در صدر سیאست خאرجی جمهورى אسאمی قرאر

 ٢٥٦
ى تشیع ظאهرى אصولیه رא در خود بאزسאزى  شورאى مصلحت نظאم همאن سאختאر فرقه

هم . אدینه شده بودنه" دولت در دولت"کرد که طی پنج قرن در אیرאن به صورت 
 تن عضو دאرد که به אعضאى حقوقی و حقیقی ٤٠אکنون شورאى مصلحت نظאم بیش אز 

در حאلی که אعضאى حقوقی بنא بر قאنون אسאسی و مقאم دیوאنی خود . قאبل تفکیک هستند
کنند، אعضאى حقیقی نمאیندگאن محאفل ثروت و  در شورאى مصلحت نظאم شرکت می

ى حאکم و بورژوאزى سنتی אیرאن بא تشکیل شورאى  دیگر، طبقهبه بیאن . قدرت هستند
هאى مهم سیאسی אیجאد کرد که در  مصلحت نظאم همאن سאختאرى رא برאى אتخאذ تصمیم

 ٢٧٨.دست جאمعه جهت حفظ نظאم جمهور אسאمی نیאز دאشت ى فرو برאبر مقאومت طبقه
سوى אز طریق شورאى تمאمی قوאنین یאد شده که در دورאن نخست وزیرى میر حسین مو

نگهبאن مغאیر بא شریعت אرزیאبی و مردود شده بودند، یکی پس אز دیگرى برאى 
. ى حאکم کشور در אین شورא به تصویب رسیدند مصلحت نظאم و تضمین منאفع طبقه

گرאیی پیشه کرد و در برאبر مقאومت אنبوه مردم به  ى حאکم به אین منوאل، مصلحت طبقه
" دین مبین" دאد که در אوאیل אستقرאر حکومت אسאمی مغאیر بא تغییرאت אجتمאعی تن

دست  ى فرو ى حאکم در برאبر مقאومت طبقه لیکن عقب نشینی طبقه. شدند تلقی می
هא אست و نه אین تغییرאت غیر  جאمعه نه به معنی رسمیت دאدن به حقوق אجتمאعی آن

، تعرض و تجאوز אز یک چون گذشته ترور، توحش هم. شوند گشت محسوب می قאبل بאز
ى אین אعمאل بربرאنه אز سوى دیگر، אبزאر تحقق  گرאیی در تعیین درجه سو و مصلحت

ى حאکم نظאم אسאمی  گرאیی طبقه אین مصلحت. منאفع مאدى אسאمیאن در אیرאن هستند
بود که در جنبش دوم خردאد و دورאن ریאست جمهورى سید محمد خאتمی به אوج خود 

دهی  گرאیی نظאم אسאمی فقط یک عقب نشینی سאزمאن ن دیگر، مصلحتبه بیא. رسید
مאنند سپאهی که پس אز شکست برאى تجدید قوא و تهאجم . شده جهت تجدید قوא אست

کند و مستقאت جنگی  نشیند و در همאن حین کشتאر می مجدد، گאم به گאم به عقب می
 .سאزد که אز فشאر تهאجم دشمن بکאهد رא نאبود می
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 :یجهنت
 

. אى فلسفی و تאریخی אست و نظאم جمهورى אسאمی مبرא אز אین אصل نیست دولت پدیده
ى אسאمیאن برאى אستقرאر و تضمین تدאوم نظאم جمهورى אسאمی  אعمאل خشونت بربرאنه

 جنسیتی -ى سیאسی و تאریخ אسאم جهت تحقق نظאم طبقאتی  نیز فقط بא درک فلسفه
ى سیאسی אسאم در تقאبل دאرאאسאم بא   بنאى فلسفه.شود אمت אسאمی مفهوم می

تحوאت تאریخی در אسאم منجر به אنشعאب دو دکترین سیאسی برאى . دאرאلحرب אست
هאى متفאوت تشیع مدאفع مقאم وאیت  در حאلی که فرقه. تشکیل حکومت אسאمی شد

عتقאد به مقאم برאى فرمאنروא بودند و אو رא فرאى شریعت مستقر کردند، אهل تسنن א
به بیאن دیگر، در حאلی که . خאفت دאشتند و فرمאنروא رא تحت قوאنین شرعی قرאر دאدند

 .کند رא معین می خلیفه محאفظ شریعت אست، ولی آن
بنאى مسאعد אست که  ى مאدى دאرد و אین زیر تردیدى نیست که قدرت سیאسی زمینه

. شوند سאزى می پא و بאز  فرهنگی بر آن برهאى فلسفی، سیאسی، حقوقی، אیدئولوژیک و بنא رو
بنאى אقتصאدى منאسبی مستقر אست که  ى אمت אسאمی در אیرאن بر زیر بنאبرאین نظریه
بررسی کلیت . کند  جنسیتی אسאمی رא ممکن می-ى یک نظאم طبقאتی  تشکیل و אدאره

دولت در "نند شود که אسאمیאن در אیرאن مא تאریخی אین سאختאر به אین شنאخت ختم می
بنאبرאین طرح سرنگونی نظאم جمهورى אسאمی و אستقرאر . אند دهی شده سאزمאن" دولت

 .گیرد یک نظאم دمکرאتیک و אئیک به نאچאر אنهدאم אین سאختאر رא نیز در بر می
ى אسאمی فقط به دلیل  ى سیאسی وאیت فقیه و אعمאل خشونت بربرאنه تحقق فلسفه

אسאمیאن بא אستفאده אز سאختאر . אن و بאزאریאن در אیرאن ممکن شدאئتאف تאریخی روحאنی
ى مردم אیرאن رא که در برאبر  خوאهאنه موفق شدند که جنبش آزאدى" دولت در دولت"

ى  نظאم אستبدאدى سلطنت تشکل یאفته بود، جهت تضمین منאفع طبقאتی خویش به سلطه
به . بوه مردم אیرאن رא تدאرک ببیننددستאن جאمعه و אن بختی فرو خود در آورند و نگون

بیאن دیگر، אسאم אبزאر مبאرزאتی بورژوאزى سنتی אیرאن بود که אز آن برאى سرنگونی 
لیکن אسאم بאفאصله . نظאم سلطنتی و کسب قدرت سیאسی به بهترین وجه אستفאده کرد

ن پس אز کسب قدرت سیאسی تبدیل به אبزאر حکومتی بورژوאزى سنتی و روشنفکرא
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توهم אنبوه مردم אیرאن و فعאאن سیאسی به . ى حאکم، یعنی روحאنیאن شد אرگאنیک طبقه

عدאلت אسאمی سرאنجאمی به جز אستقرאر نظאم نکبت بאر جمهور אسאمی و تضمین بندگی 
 .دست جאمعه تحت نظر وאیت فقیه ندאشت ى فرو و אسאرت طبقه

ینی نیست، لیکن تأکید بر אین نکته رא ى من در پאیאن אین نوشته گشאیش بحث نو אنگیزه
ى سیאسی بورژوאزى سنتی אیرאن بא بورژوאزى مدرن غربی  دאنم که فلسفه ضرورى می
ى  در حאلی که فلسفه. شود هر آموزشگאه فلسفی بر مفهوم هستی بنא می. تفאوت دאرد

بورژوאزى مدرن غربی بر یک مفهوم دنیوى אز هستی אستوאر אست، مفهوم هستی در 
گرאیی بشر  دنیوى شدن به معنی خرد. ى دینی دאرد ى بورژوאزى سنتی אیرאن جنبه لسفهف

ى  אین پدیده حتא در فلسفه. در تعیین سرنوشت و تنظیم روאبط אجتمאعی خویش אست
ى  شود زیرא دین در محدوده غربی به وضوح مشאهده می) سندس ترאنس(مفهومی  فرא

گرאیی  ى خرد  که به تفصیل شرح دאدم، پروژهگونه همאن. خرد بشرى قرאر گرفته אست
گویی قرآن אز یک سو و سیر زندگی غیر  ى معتزله به شکست אنجאمید زیرא تنאقض فرقه

 و آخرین هللاא متعאرف پیאمبر אسאم אز سوى دیگر، درک عقلی قرآن رא به عنوאن کאم
ی، אین دین مفهومی غرب ى فرא بنאبرאین بر عکس فلسفه. کرد وحی אلهی غیر ممکن می

ى  نبود که در حدود خرد بشرى قرאر گرفت، بلکه אین خرد مسلمאنאن بود که به چنبره
ى אسאمیאن تא عصر نو رא نیز  دلیل אصلی تدאوم خشونت بربرאنه. در آمد" دین مبین"

شאن  تر אز حدود دین به بیאن دیگر، خرد אسאمیאن فرא. بאید در همین مقوله جستجو کرد
جא که دین אسאم مروج ترور و توحش אست، تא زمאنی که منאبع دینی   آنرود و אز نمی

مאنند قرآن معیאر אخאقی، فرهنگی و آموزشی هستند و برאى تنظیم روאبط سیאسی، 
گیرند، ترور و توحش אز مبאنی אصولی אین  حقوقی یک جאمعه مورد אستفאده قرאر می

 .אجتمאع خوאهند بود
گرאیی دست  ى سیאسی بورژوאزى مدرن غربی به نسبی بنאبرאین در حאلی که فلسفه

گرאیی  ى سیאسی بورژوאزى سنتی אیرאن در אوضאع تدאفعی به مصلحت یאبد، فلسفه می
گرאیی به معنی  گونه که به کرאت در אین نوشته یאد کردم، مصلحت لیکن همאن. رسد می
گذאر و پذیرش  گرאیی در مفهوم مدرن آن، یعنی شنאخت אنسאن به عنوאن قאنون خرد

نشینی  گرאیی در وאقع فقط یک عقب مصلحت. شمول بشرى نیست حقوق طبیعی جهאن
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دستאن جאمعه  ى حאکم به فرو ى طبقه دهی شده برאى تجدید قوא و تعرض دوبאره سאزمאن
  .אست

در . بאشد مره می ى متفאوت در تجربیאت روز تאب سیאسی אین دو فلسفه مصدאق אین تز بאز
ود حق تعیین سرنوشت شهروندאن در نظאم دمکرאسی مدرن بورژوאیی، حאلی که حد

سאאرى دینی  مאلکیت خصوصی אست، حق تعیین سرنوشت شهروندאن در نظאم مردم
جא که بورژوאزى سنتی אیرאن אسאمی  به بیאن دیگر، אز آن. شود محدود به شریعت می

فرمאسیون، روشنگرى و ى حאکم کشور بא ر ى سیאسی طبقه جא که فلسفه אست و אز آن
 تجאرى -جدאیی دین אز دولت سر و کאرى ندאشته אست، لذא دمکرאسی بورژوאزى سنتی 

ى حאکم و روشنفکرאن אورگאنیک آن، یعنی  گرאیی طبقه אیرאن نیز در אوج مصلحت
 .سאאرى دینی موجود در کشور אست روحאنیאن همאن مردم

אسی مدرن بورژوאیی، یعنی تمאیز میאن در نتیجه אین تمאیز فرمی که در سאختאر دمکر
אحزאب سیאسی و (ى مدنی  و جאمعه) قوאى مجریه، مقننه و قضאئیه(ى دولتی  جאمعه
ى سیאسی אسאم در نظر گرفته شده אست و نه در  وجود دאرد، نه در فلسفه) سندیکא

 به אین دلیل که چندگאنگی سیאسی، אجتمאعی و. شود نظאم جمهورى אسאمی مشאهده می
فرهنگی در تضאد بא شریعت قرאر دאرند و سאزمאن אجتمאعی אمت אسאمی رא که بر تحقق 

شنאسی که جهت  بنאبرאین مفאهیم کلی جאمعه. کنند وحدت کلمه بنא شده אست، مختل می
אند، بدون وאسطه برאى بررسی  شنאخت و אرزیאبی بورژوאزى مدرن غربی مهیא شده

אز אین رو، . ى حאکم אیرאن منאسب نیستند بقهبورژوאزى سنتی و سאختאر تאریخی ط
گرאیی در بررسی نظאم جمهور  ى غیر אنتقאدى אز אین مفאهیم کلی منجر به تقلیل אستفאده

 .شود  אجتمאعی کشور می-אسאمی و بردאشت سאده و سطحی אز تحوאت سیאسی 
مאند و   می جنسیتی جمهورى אسאمی پوشیده-گرאیی مאهیت نظאم طبقאتی  אز طریق تقلیل

نظאم "، "ى فقیه رژیم وאیت مطلقه"، "رژیم خمینی"فرم به خصوص آن به صورت 
گرאیی برאى  تردیدى نیست که تقلیل. شود طرح می" تאریא نظאم مא"و " آخوندى

אند و אز سرنگونی نظאم  خویאن، آن کسאنی که در سرکوب مردم אیرאن شرکت کرده دین
منאفع مאدى دאرند و " دین مبین"کسאنی که در حفظ جمهورى אسאمی در هرאستند، آن 

سرאنجאم آن کسאنی که אز אسאم به عنوאن אبزאر مبאرزאتی برאى سرنگونی نظאم موجود و 
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گرא  جא که تقلیل لیکن אز آن. کنند، بسیאر سאزنده אست تشکیل نظم نوین دینی אستفאده می

ر به شکست אسאمیאن در رود، قאد אز بررسی کلیت نظאم جمهورى אسאمی طفره می
یکی אز دאیل אصولی تدאوم . شود ى نظرى و سرنگونی جمهورى آنאن در אیرאن نمی حوزه

نظאم جمهورى אسאمی همین تسلط متکلمאن دینی و روحאنیאن بر אفکאر عمومی אیرאنیאن 
 .אست

ى نظرى و سرنگونی  بنאبرאین نقد دین ضرورتی برאى شکست אسאمیאن در حوزه
لیکن نقد دین محدود به منאبع دینی و فرهنگ سیאسی . آنאن در אیرאن אستجمهورى 

. یאبد خویی فردى گسترش می شود و به אجبאر به نقد خرد אجتمאعی و دین אسאمیאن نمی
 .شود ختم می" آخوند در خود"نقد دین سرאنجאم به نقد آخوندیسم، یعنی 

אرאلحرب به صورت عملی نظאم جمهورى אسאمی در تحقق سیאست دאرאאسאم و د
ى سیאسی אسאم رא  جא که אین شکست فلسفه لیکن אز آن. قאطعאنه شکست خورده אست

در אین رאبطه تأکید . هאى אسאمیאن אست گیرد، به معنی شکست تمאمی جنאح در بر می
هא پیرאمون אعمאل ترور، توحش،  ضرورى אست که دلیل جنאح بندى אسאمیאن تضאد آن

 ثروت אجتمאعی نیست زیرא אعمאل خشونت بربرאنه برאى دسترسی به تزویر و سرقت
دلیل אصلی توفیق پیאمبر در تشکیل . سאزد هא رא می ى آن אهدאف سیאسی بنیאن فلسفه

بنאبرאین אسאمیאن در . אمت و دولت אسאمی رא نیز بאید در همین روش جستجو کرد
هא پیرאمون אعمאل  ف نظر آنאعمאل خشونت بربرאنه توאفق کאمل دאرند و فقط אختא

. شود ى بربریت אین خشونت אست که عאمل جنאح بندى میאن אسאمیאن می درجه
در وאقع آن نمونه אز . کאذب אست" אسאم رאستین"بنאبرאین بحث متکلمאن دینی پیرאمون 

ى بهترى برאى تحقق منאفع مאدى  شود که به شیوه אرزیאبی می" رאستین"אسאم به عنوאن 
 جنسیتی אمت -، אستقرאر و ضرورت تدאوم نظאم طبقאتی )بورژوאزى سنتی(ى حאکم  هطبق

 .رא توجیه کند
ى ظאهرى אصولیه  ى مجتهدאن فرقه ى متکلمאن دینی همאن אنگیزه و شیوه אنگیزه و شیوه

ى تشیع  شود و مאنند אحאدیث پذیرفته شده تلقی می" هللاکאم غیر مخلوق א"قرآن . אست
به אین ترتیب، متکلمאن دینی بא אستفאده אز אین منאبع .  منאبع دینی هستندאز جمله) אخبאر(

تفسیر دین در وאقع تحریف دین و مفسر . کنند ى زندگی دنیوى مردم رא تفسیر می شیوه
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ى دین אز  متکلمאن به عنوאن مدאفعאن خبره. دینی متخصص تشکیل آگאهی وאرونه אست
لوژیک، فرهنگی، אجتمאعی، سیאسی و حقوقی ى אیدئو طریق تفسیر متون אسאمی سلطه

 جنسیتی אمت -ى حאکم کشور رא برאى אستقرאر و تضمین تدאوم نظאم طبقאتی  طبقه
دست  ى فرو متکلمאن دینی برאى فریب طبقه. دאرند کنند و محفوظ می سאزى می بאز

 جوאدى آملی میאن هللاא طرحی که نزد آیت. سאزند جאمعه هموאره مفאهیم نوینی می
 مرتضی مطهرى هسته و پوسته، نزد علی هللاא شود، نزد آیت یعت و طریقت متمאیز میشر

אلکریم سروش ذאتی و عصرى و نزد محمد  شنאسی، نزد عبد شریعتی אسאم و אسאم
حدود تفسیر رא אز یک سو، منאبع دینی و  .مجتهد شبسترى دین و معرفت دینی نאم دאرد

 جنسیتی אسאمی -در تحقق یک نظאم طبقאتی گرאیی برאى توفیق  אز سوى دیگر، مصلحت
ى متکلمאن  ى تدوین شده به بیאن دیگر، אسאرت و بندگی אنسאن برنאمه. کنند معین می

ى حאکم بאزאرى و روحאنی رא محفوظ  دینی אست که אز طریق آن منאفع مאدى طبقه
אد، در وאقع אز طریق همین تفسیر אست که یک سرى رאهزن، جאنی، جאهل، ج. بدאرند

אى به عنوאن نمאیندگאن  شوند و جאیگאه אسطوره می" معصوم"متجאوز و مزور تبدیل به 
 .کنند عدل و عدאلت در אفکאر عمومی אنبوه مردم کشور کسب می

 
 : منאبع

 به منאسبت یکصد و پنجאهمین سאل تشکیل אجتمאع بدشت، دאندאس، אنتאریو -حضرت طאهره ): ٢٠٠٠( محمد هللاא حسنی، نصرت
   אدאمه٢٧٥ى  ، صفحه)אدאکאن(

 دو قرن سکوت، چאپ ششم، אنتشאرאت نوید، آلمאن غربی): ١٣٦٨(کوب، عبدאلحسین  زرین


