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حيم الرََّحمنِسمِ اهللا اْلرََّبِ

بهشتي است  دكتر  اهللا  آيت، سلسله گفتاري از شهيد      »محيط پيدايش اسالم  «

ــه  ــاه در آخــرين ك ــر م ــيالدي شــنبه ه ــاي در ســالم ــ1345ه 1346ـ

اي از دانشـجويان    در مركز اسالمي هامبورگ در جمع عده      ) 1967ـ1966(

گرديـده و آخـرين جلسـه آن در         مندان به مطالعات اسالمي ايراد      هو عالق 

نخسـتين بخـش ايـن      . بـوده اسـت   ) 1967 اكتبر   28 (1346 آبان   6تاريخ  

هـاي  گفتارها به روش تحقيق دربارة اديـان اختصـاص يافتـه و در بخـش         

 محـيط پيـدايش اسـالم در        ،جانبـه  با نگرشي پژوهشـگرانه و همـه       يبعد

 و حبشه مورد    جزيرة عربستان و همسايگان آن يعني ايران، روم، مصر        شبه

 عليـرغم  بررسي قرار گرفته است كه متأسفانه نوار گفتـار مربـوط بـه روم           

با وجود ايـن، از     .  بدست نيامد  صورت گرفت، تالشي كه جهت يافتن آن      

،جا كه مجموعة بحث و همچنين سبك و روش آن جالب و بديع بـود              آن

فتـار  خاطر اين نقيصه، از انتشار اصـل ايـن سلسـله گ           ه  دريغمان آمد كه ب   

 تلخيصـي از    ،در آغاز هر بحث   بهشتي  شهيد  كه  ويژه آن هخودداري كنيم، ب  

 و از ايـن جهـت رشـتة         چه در جلسات قبل گفته شده را تكرار نمـوده         آن

.كالم در طول بحث محفوظ مانده است
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داري بوده اسـت،    ل امانت مدر ويرايش متن گفتارها، تالش بر حفظ كا       

ز انجـام  ا، مختصـر ياصـالحات بـا  وري نحوي كه در مواردي كامالً ضـر    هب

،گـذار باشـد   ريثتأي مـتن    ي كـه ممكـن بـود در زيبـا         ،تـر  گسترده ضافاتيا

و چنانچه مشاهده خواهد شد سياق بيان در طول كتـاب           گرديد  خودداري  

:رسدبا وجود اين تذكر چند نكته الزم به نظر مي. استمانده ظ وحفم

شـتر   براي توضـيح بي تآمده اسـ كلية كلمات و عباراتي كه داخل پرانتز    1

.باشد بهشتي نميشهيدبوده و از بيانات 

گـذاري، برخـي از توضـيحات شـهيد بهشـتي نيـز             نظر عالمت ـ از نقطه  2

شـد لـيكن بـه خـاطر تفكيـك معـدود            بايستي در داخل پرانتز آورده مـي      

گونه توضيحات يـا در     است، اين شده  عبارات و كلماتي كه بر متن افزوده        

.ط تيره قرار داده شد و يا به پاورقي منتقل گرديدميان دو خ

مشخص گرديده اسـت از  ) ب(هاي توضيحي كه با حرف  ـ كليه پاورقي  3

.است» اهللا دكتر بهشتيهاي شهيد آيتبنياد نشر آثار و انديشه«سوي 

ــ     ــرم، آقاي ــتاران محت ــات ويراس ــكر از زحم ــمن تش ــان ض اندر پاي

افكـار و   منـدان بـه نشـر       هز همه عالق  ا،اي و حسين عبدلي   دكتر جواد اژه  

 عزيزاني كه ما را در    ةهمو  اهللا دكتر بهشتي  بزرگوار آيت  شهيد   هايانديشه

 از  ،انـد سپاسـگزاري نمـوده     دهراه تدوين و انتشار آثار ايشـان يـاري نمـو          

.ن را خواستاريميشاخداوند متعال توفيق هر چه بيشتر همگي ا

اهللا دكتر بهشتييد آيتهاي شهبنياد نشر آثار و انديشه



روش تحقيق در مباحث ديني



ي اسالم و مسلمانان جهان اسـت، منتهـا موضـوعي      يموضوع بحث، شناسا  

 روش متناسـب بـا   خواهم مطرح كنم اين است كه اصوالً      كه قبل از آن مي    

هاي ديني چيسـت؟ و يـا روش تحقيـق در مباحـث دينـي چگونـه                 بحث

است؟

ة هـر موضـوعي، روش متناسـب بـا خـود آن موضـوع را                بحث دربار 

 امروز كـه بـراي بحـث و تحقيـق دربـارة يـك نـوع                 مثالً. كندايجاب مي 

بيماري، محقق روش خاصي را براي مطالعه آن بيماري، بررسي عالئـم و             

گويد بايد بيماران متعـددي را  كند ميعوارض و راه درمان آن، پيشنهاد مي   

هاي هاي گوناگون كرد، از بافت    ها آزمايش وي آن تحت مطالعه قرار داد، ر    

ها قسمتي را گرفت، تجزيه كـرد، در يـك   ها، از ادرار آنها، از خون آن  آن

جدول علمي تنظيم نمود تا بتوان به مشخصات فالن بيماري و راه درمـان        

اگـر  . بي و علت واگيري و مبتال شدن به آن پي بـرد           و عامل ميكر  و اصوالً 

جـاي  ه ي تشخيص منشاء عالئم و راه درمان يك بيماري ب   كسي امروز برا  

هـاي مجهـز،   مجهز، بيمارسـتان هاي از لوازم اصلي، آزمايشگاه  برود  كه  اين

هاي گوناگون روي حيوان يا انسان اسـتفاده كنـد،          آمارهاي مناسب، تجربه  

ام بگويد من براي كشف اين بيماري تصميم بـه مطالعـه و تحقيـق گرفتـه             
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مطالعه و تحقيق تصميم دارم چهل شب، ساعت يك بعد از          ولي براي اين    

نصف شب بلند شوم و در كواكب سير كنم، مطالعه نمايم و وضع كواكب              

كه اين بيمـاري، عالئـم، علـت و راه درمـان آن را بـه هـر                  را ببينم، تا اين   

گويد اين كـاري    مي. خنددقيمتي كه شده پيدا كنم؛ علم به چنين آدمي مي         

ـ يعني مطالعه در كواكب ـ حتي اگر به رصدخانه بـروي و   كني  كه تو مي

 حركت كواكب و شـكل      و دربارة هاي مجهز هم مطالعه كني      در رصدخانه 

ها و طلوع و غروب آنها فكر بكني هيچ تأثيري در شخص بيمار، علت              آن

كـه بگويـد مـن      يا اين . ي عوارض آن و راه درمانش ندارد      يبيماري، شناسا 

ام واقعـاً مطالعـه و تحقيـق كـنم و در پاسـخ              م گرفتـه  براي اين كار تصمي   

خواهم يـك اسـطرالب جلـوي       مي: چگونگي اين مطالعه و تحقيق بگويد     

ــك      ــه كم ــاص ب ــبات خ ــم و محاس ــاس عالئ ــر اس ــذارم و ب ــود بگ خ

؛فر، اين بيماري، علت، عوارض و راه درمـانش را بشناسـيم           ياجِاسطرالب

وشِي يك بيمـاري، ر    يي شناسا برا: گويدخندد و مي  علم به اين انسان مي    

بـر  كه فكر بشر بدان رسيده اين است كـه بايـد            ييعمل و تحقيق تا آنجا    

ها را بـا هـم      روي بيماران مبتال به آن مرض مطالعه كرد، آزمايش كرد، آن          

.مقايسه نمود تا بيماري تشخيص داده شود

 طـرز زنـدگي     ةاگر كسي در جمعي بگويد چقدر خوب بود ما دربـار          

كردنـد  ر انـدونزي زنـدگي مـي      ي سه هزار سال پيش در جزا      ه در مردمي ك 

 طـرز زنـدگي و      ةمند شوند كه دربار   ه عالق  جمع داشتيم و آن  مياطالعاتي  

 علمـي پيـدا كننـد و روي ايـن         آراء و عقايد ايـن مـردم اطالعـات دقيـق          
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ك گروه علمي دست و آسـتين بـاال         يپس  نمايند؛  موضوع يك كار علمي     

پرسـيم  ها مـي  از آن . انجام دهند گيرند كه اين كار را      كنند و تصميم مي   مي

: گوينـد  مـي  ؟روي اين موضوع كار كنيد    از چه راهي    ايد  كه تصميم گرفته  

هـا  اي از بيماران را بستري كرده و روي آن        خواهيم در بيمارستان عده   مي«

مطالعه كنيم، مقداري از خون مردم اندونزي را بگيريم و تجزيـه كنـيم تـا                

 وضـع زنـدگي مـردم انـدونزي در سـه هـزار سـال پـيش                ةدربـار بتوانيم  

 از آور است زيرا اين سـري كارهـا ـ   اين هم خنده» .اطالعاتي كسب كنيم

قبيل تجزيه خون و بافت ـ هر چند براي تشخيص يك بيماري يا درمـان   

، زندگي مـردم انـدونزي     ةآن خوب است ولي براي كسب اطالعات دربار       

.يش هيچ تأثير و ارزشي نداردآن هم در سه هزار سال پ

 بهترين سيستم اجتماعي بحـث  ةدربار. رويممياز اين هم قدري فراتر   

هـاي كمونيسـتي يـا سوسياليسـتي يـا          شود كـه كـدام يـك از سيسـتم         مي

كراتيك يا ديكتاتوري و در و از نظر اقتصادي ـ و سيستم دم داري ـ سرمايه

ها ي، و در ميان جمهوري    ها هم سيستم جمهوري يا سلطنت     كراسيوميان دم 

تـر و    جامعه بهتـر و ارزنـده      ةهاي مختلف جمهوري، براي ادار    هم سيستم 

مفيدتر است؟ اگر كسي در اين زمينه بخواهد مطالعه كند چگونه بايد اين             

كار را انجام دهد؟ ممكن است بگويند بايد مشاهدات خودمان را بـه كـار          

سـيم مشـاهدات را چگونـه       بيندازيم تا اين مسأله روشن شـود و اگـر بپر          

خواهيد به كار بيندازيد بگويند با كمك محاسـبات فيزيكـي بايـد ايـن            مي

 فيزيك اجتماع را به دست بياوريم و ببينـيم جامعـه و             ؛مسأله را حل كنيم   

!ارگانيسم آن چگونه بايد باشد
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شـناس بـراي    بخواهد با سيستمي كـه يـك اتـم        شناس  اگر يك جامعه  

هـاي مختلـف اجتمـاعي       سيسـتم  ةكند، دربار يق مي  اتم تحق  ةمطالعه دربار 

. رسـد نميهم  خورد و به نتيجه      اين عملي نيست، به درد نمي      ،تحقيق كند 

 بررسـي و فهـم      ، بحـث  ،اين از مسائل خيلي روشن است كه براي تحقيق        

.هر موضوعي بايد روشي متناسب با آن موضوع انتخاب كرد

روش تحقيقي متناسب با دين

نظر از هـر نـوع تعصـب، بـراي          ث ما اين است كه صرف      بح لموضوع او 

شناختن يك دين، روش متناسب تحقيقي كدام است؟

از نظر من، روش درست براي شناختن يك دين اين است كـه مĤخـذ               

ها با شيوة تحقيـق     اصلي مربوط به آن دين را به دست بياوريم و روي آن           

ـ  بـا شـيوة تحق  علوم نقلي ـ و نه علوم تجربي و نه علوم عقلـي، بلكـه    ق ي

عنـوان شـيوة تحقيـق تـاريخي ناميـده      هلوژي بتاريخي ـ كه امروز در متد 

روي مدارك و مĤخذ درجه اول آن دين مطالعه كنيم تـا آن ديـن           ،  شودمي

بـراي  .  حال خواه به آن دين معتقد باشيم، خواه معتقد نباشيم          ،را بشناسيم 

ةخـواهيم دربـار   مـي مـا . زنـم ، مثـال مـي  آن ديني كه به آن معتقد نباشـيم  

 چيست؟ براي    بودن يي ببينيم بودا  تحقيق كنيم و اصوالً   ) بوديسم(بودائيت  

. هاي فكري يا رياضي يا علمي هيچ تأثيري نـدارد         ي بودائيت بحث  يشناسا

هـاي مربـوط بـه    ي هم هيچ اثري ندارد، بحث  يهاي فيزيكي يا شيميا   بحث

.شناسي نيز مؤثر نيستشناسي يا فلكستاره
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هـا و مĤخـذ تـاريخي       ين بودا اين است كه ما به كتـاب        يي آ يشناساراه  

 اعتبار و سنديت ارزيـابي      ،ها را از نظر ارزش    اين. درجه اول مراجعه كنيم   

ين يـ چه موافقين و مخـالفين آ      آن ،ها را با هم مقايسه نموده     بعد آن . يمينما

رون بدست بيـاوريم، بـا هـم بسـنجيم و محققانـه از د     اند را هم    بودا گفته 

خواهد به آن معتقـد     ين بودا چيست؟ حاال مي    يها دربياوريم كه اصالً آ    اين

.ي يك دين استي اين مطلبِ اول، راجع به شناسا.باشيم يا نباشيم

. ينـي دارنـد   يها چـه آ   ين يهود چيست و يهودي    يخواهيم ببينيم آ  ما مي 

ي يهـا خواهيم ببينيم يهـودي   جا دو صورت دارد، يك وقت ما مي       البته اين 

ي به عنوان كارها و اعتقـادات       ي امروز در دنيا هستند چه عقايد و كارها        هك

خـواهيم  ولي يك وقت است مـي     .  اين يك راه تحقيق دارد     ؛يهودي دارند 

براي ) ع(ونه بوده است و موسي    ين يهود در زمان پيدايش چگ     يببينيم كه آ  

اسرائيل چه ديني آورد؟بني

بني اسرائيل چه ديني آورد، هـيچ       براي  ) ع(كه موسي تحقيق درباره اين  

. ي، رياضي، فلكي و اين مسائل ندارد      يارتباطي با تحقيقات فيزيكي، شيميا    

بـاره ايـن اسـت كـه عهـد عتيـق، تفاسـير عهـد عتيـق،                  تحقيق در اين  راه  

يا مـورخين مصـريِ     ) ع( موسي كه مورخين يوناني معاصر قرنِ    ي  يهاكتاب

هـا   چون متأسـفانه غيـر از ايـن        ؛رندمورد مطالعه قرار گي   اند،  معاصر نوشته 

چه آنو  آوري بكنيم   ها را جمع  اين كتاب بايد  . تقريباً مĤخذ ديگري نداريم   

، )ع(يا غيرمعتقد به دين موسـي     ) ع(موافق و مخالف، معتقد به دين موسي      

 محققانه  ديگر مقايسه كنيم تا بتوانيم با شيوة      اند با هم  ين وي گفته  ي آ دربارة

. چه گفته است)ع(بفهميم كه موسي
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خواهيم ببينيم يهوديان امروز دنيا چـه دينـي دارنـد بايـد             اگر مي حال  

اي را به اطراف و اكناف بفرستيم تا ببينند يهودي در زندگي روزانه و              عده

هـا را در دنيـا بـه        انتشـارات يهـودي   . كنـد عنوان دين چه مي   هاش ب ساالنه

شـان مصـاحبه كنـيم،      دينـي پيشواي  با  . آوري كنيم هاي مختلف جمع  زبان

هـا را بـا هـم تلفيـق و تنظـيم كنـيم و از ايـن          همة ايـن    و   تماس بگيريم 

ـ      ياي دربياوريم تا بگو    عصاره طالعاتا عنـوان اعتقـاد و     هيم امـروز يهـود ب

.كندگونه عمل ميعمل ديني در دنيا اين

كـه  نظر از ايـن   صرفبخواهيم مطالعه كنيم،    دربارة اسالم   اگر  همچنين  

بخـواهيم ببينـيم    كـه    يكي ايـن   :انيم، دو گونه مطالعه خواهيم داشت     مسلم

ــلمان ــده مس ــه عقي ــا چ ــي  ه ــل م ــه عم ــد و چگون ــد اي دارن ــي كن يعن

اسالمي كه حضرت   ببينم  ، يعني   »شناسياسالم«، يكي هم    »شناسيمسلمان«

اگـر بخـواهيم ببينـيم    . بـراي مـردم آورد، چـه بـود       ) ص(دبن عبداهللا محم

كردند راهـش   ا يك يا دو يا پنج قرن پيش چه كار مي          هاي امروز ي  مسلمان

ـ امروز را بخواهيم مورد مطالعه قـرار   مسلمانان  اگر  اما  ،همين است  دهيم ب

هـا از ايـن نظـر، روش      يياروپـا . بايد به كشورهاي مختلف مسافرت كنيم     

؛هايشان هم صـحيح اسـت      خيلي از نوشته    و كارشان شيوة صحيحي است   

گيرنـد، سـؤال    بيننـد، تمـاس مـي     كنند، مي  مي به جاهاي مختلف مسافرت   

هـاي  گويند مسلمان ميو بعد   كنند  كنند، عكسبرداري و فيلمبرداري مي    مي

روند ها تند مي  گاهي اين البته  . دنكنگونه زندگي مي  دنيا در فالن منطقه اين    

هـا  گويند مسـلمان  بينند و بعد مي   روند مي چهار تا دِه و يا شهر را مي       زيرا  
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. آيـد  در حالي كه اين، با روش علمي درسـت درنمـي           .كنندر را مي  اين كا 

بيند بايد بگويد مـردم مسـلمان       رود چهار تا دِه يا شهر را مي       وقتي آدم مي  

هـاي  كنند نه مسـلمان   اين چهار تا دِه و يا اين چهار تا شهر اين كار را مي             

نـين  روش علمـي چ . هاي دنيا ممكن است اين كار را نكننـد         مسلمان ؛دنيا

.كندايجاب مي

از جانب خدا   ) ص(ديم اسالمي كه حضرت محم    ياگر ما بخواهيم بگو   

به نام اسالم گفت چيسـت، راهـش        ) ص(دچه محم مردم آورد و آن   براي  

هاي  تاريخ و نوشته   ، حديث ،مĤخذ درجه اول اسالم، از قرآن     اين است كه    

 بررسـي    بگيـريم،  گـي همرا  معاصرين زمان پيغمبر، حتي مخالفين پيغمبر       

چــه يم ايــن اســت آنييم، تحقيـق كنــيم و بعــد بگـو  يكنـيم، مقايســه نمــا 

هيچ نوع تحقيق علمـي      .راه ديگري نداريم  . به نام اسالم آورد   ) ص(دمحم 

. هاي ديگر علوم، ارتباطي با اين مطلب نـدارد        ديگر، يعني تحقيق در رشته    

له اول كه بخواهيم بفهميم يك دين چيسـت و صـورت           أاين در مورد مس   

. آمد چگونه بود و يا امروز به چه شكل استچهاول آن

چگونه به يك دين معتقد شويم؟

كـه  مسأله دوم موقعي است كه بخواهيم به يك دين معتقد شـويم يـا ايـن        

تواند به فالن دين معتقد باشـد و آن را           مي خواهد ببيند آيا قلباً   يك نفر مي  

جا چگونه است؟ بـه نظـر   دين خودش قرار بدهد يا نه؟ روش كار در اين  

جا روش صحيح يكي بيشتر نيست و آن اين اسـت كـه وقتـي               من در اين  

شوم معنايش اين اسـت كـه مـن         گويد من به اين دين معتقد مي      انسان مي 

سالم        محيط پيدايش ا20

پيغمبر ام كه اين شخص     ام و معتقد گرديده    با داليل كافي مطمئن شده     قلباً

بـه  . گويـد انب خدا ميگويد به استناد وحي الهي و از جچه مياست و آن 

دانـم كـه    ها و تعليمات اين پيغمبر اعتقاد داشـته و مـي          اين دليل به حرف   

يك نفر به يـك دينـي معتقـد    كه وقتي يد يخوب توجه فرما. درست است 

 اين پيغمبـر اسـت و   »دانممي«گويد من اش اين است كه ميشود ريشه مي

مـن  . ن اسـت گويد از منبعي است كه بـراي مـن قطعـي و روشـ          آنچه مي 

براي درست بودن حرف پيغمبـر بـه داليـل     گويد،   او درست مي   »دانممي«

كـه مـن   دليل بر درست بودن حرف يك پيغمبـر و ايـن    . علمي نياز نيست  

 داليـل علمـي نيسـت بلكـه بـه خـاطر       ،كنمحرف يك پيغمبر را قبول مي  

كـه داليـل    عنوان ايـن  هاگر من حرف يك پيغمبر را ب      . پيغمبر بودن اوست  

عيبـي هـم نـدارد، امـا ايـن ديـن            و   خوبست   ،لمي كافي دارد قبول كنم    ع

حـرف  قبول دينـي، يعنـي      . يميگو نمي »قبول ديني « ما به اين     اصالً. نيست

كه من بگويم اسـالم  اين. مبر است قبول كردن  غكه پي عنوان اين هپيغمبر را ب  

ـ          ين درستي است و درستي    يآ دانم اش را مثالً در مورد فالن قانون اسـالم ب

ها دارد اين خـوب اسـت   ها و چه خوبيها و چه مصلحتچه حكمت كه  

اگـر  . يميگـو  نمي »دليل ديني «اما اين را ما     . كمال است بلكه  و عيبي ندارد    

كه كسي جنـب    من در ارتباط با اين قانون كه اسالم گفته است بعد از اين            

از دي  يـ شد بايد غسل بكند؛ براي غسل جنابت، محسـنات و مزايـا و فوا             

نظر سالمتي، پزشكي و روحي بشمارم، اين عيب نيست، خيلي هم خوب            

“ دليل ايـن محسـنات    ”كه جنب شد به     چه كسي بعد از اين    اما چنان . است

نـداده و مثـل     عنوان يك وظيفه ديني انجـام       هباصالً  غسل كرد، غسلش را     
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 يـك مسـلمان اگـر       .اين است كه هر وقت دستش كثيف بود برود بشويد         

گفته ) ص(دكند به اين دليل است كه محم      رود غسل مي  ابت مي بعد از جن  

.كند؟ چون او پيغمبر استرا عمل مي) ص(دچرا حرف محم. است

اصالً طرز تفكر ديني اين است و غير از اين، اسمش طرز تفكر دينـي               

.  خواه دين صحيح باشد يا غلط، خواه اسالم صحيح باشد يا غلـط             ،نيست

ي اين اسـت كـه يـك نفـر مسـلمان وقتـي جنـب                 طرز تفكر دين   ،بنابراين

ولي اگر اسـتدالل كـرد كـه       . كند چون پيغمبر گفته است    شود غسل مي  مي

انسان در حال جنابت چنين و چنان است، ترشحاتي كـه از بـن هرمـوئي                

ها خوب است و شايد هـم مصـلحت    اين ،شودا چنان مي  يشود، چنين   مي

ي يها باشد و يا چيزهـا     هميناند غسل بكند    كه گفته و حكمت و علت اين    

 يك مسلمان براي غسل كردن   اما بايد دانست در واقع انگيزة     . عالوه بر آن  

يـك  اگـر از    كه چون پيغمبر گفته اسـت؟       يا اين مسائل است   توجه به اين    

،كنـي كند بپرسـي كـه چـرا شـنبه كـار نمـي      يهودي كه روز شنبه كار نمي  

شـود گفـت    ن خاطر نمـي   بدي. گفته است ) ع(اين است كه موسي   جوابش  

 وقتي كـه مـا از او   .اين مرد چه آدم ناداني است، اين آدم مغز علمي ندارد        

گويـد چـون   كنـي؟ مـي   روز شـنبه تعطيـل مـي      تـو   كنيم كه چرا    سؤال مي 

يم ياين غلط است كـه بـه خـاطر ايـن حـرف بگـو             . گفته است ) ع(موسي

ـ ! بـافي بكنـد؟   گويد، فلسفه بپس چه   . يهودي مغز علمي ندارد    ابراين در  بن

مسأله دوم كه مسأله اعتقاد به يك دين باشد، روش صحيح اين است كـه               

هر انساني اول بايد خوب فكر      . داردقدم اول را انسان با فكر و عقل برمي        

ي هسـت و  يكه خـدا كننده اعتقاد پيدا كند به اينل قانع يكند و با كمك دال    
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ايـن  .  هسـتند  داپيغمبر خ ) ص(يا محمد ) ع( عيسي ،)ع( موسي ،)ع(ابراهيم

هر چه قرار اسـت عقـل را        ما  . دو قدم را بايد به كمك فكر و عقل بردارد         

در اين دو مورد بايـد كـامالً       . در مورد دين به كار بيندازيم اين دو جاست        

اگر كسي فكرش، عقلـش، علمـش و معلومـاتش          . عقل را به كار انداخت    

 هسـت و  ييكـه خـدا  كنـد بـه ايـن   نتوانست قلـب او را معتقـد و مـؤمن       

 پيغمبـر خـدا   )ع(يـا نـوح  ) ع( ابـراهيم ،)ص(د محم،)ع( عيسي ،)ع(موسي

داند، يـا زرتشـتي   پيغمبر خدا ميدر بودائيت   ي، بودا را    يهستند يا اگر بودا   

عقلـش را بـه كـار    و داند، اگر كسي فكرش     كه زرتشت را پيغمبر خدا مي     

كـه  نـد بـه ايـن   توانست اعتقاد پيـدا ك ... برد وانداخت، داليلش را به كار     

دليل هاي بعدي قدمديگر  ها پيغمبر خداست،    ي هست و يكي از اين     يخدا

ديگـر هـر حرفـي كـه ايـن پيغمبـر            . عقلي، علمي و نظاير آن الزم نـدارد       

و اگر كسـي نتوانسـت   . كندگويد واقعاً برايش سنديت دارد و عمل مي       مي

ـ        با داليل كافي بفهمد كه اين      دم اول لنـگ  ها پيغمبر خـدا هسـتند، او در ق

.است

حث ما اين است كه مطلبي كه       ابمسيستم صحيح روش بحث ديني در       

كنيم اگر در مورد اعتقاد به خدا يا اعتقاد بـه پيغمبـريِ      اش بحث مي  درباره

امـا  . ح اسـت  رطم و علمي    1هاي عقلي، داليلي عقلي   پيغمبري باشد، بحث  

ئل ديگـر بحـث      خدا و پيغمبر كه پايين آمديم وقتي دربارة مسـا          ةاز مرحل 

يم يگوميـ كه گوشت خوك حرام است چيست؟  اينمثالً دليل ـ كنيم  مي

يك قدري مشكل است و در ارتباط با پيغمبر    » علم«گفتم چون گفتن    “  عقلي داليل”. 1

.شود گفت علمي نيستتا حدي مي
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ايـن  . گويد گوشت خوك حرام اسـت     كه در قرآن در اين آيه مي      براي اين 

پرسـد، دليـل بـر      مـي . شودمطلب هم ديگر تمام مي    و  شود دليل كافي    مي

 چيسـت؟   ، حكومـت كـه در اسـالم هسـت         كه فالن سيسـتم و شـيوة      اين

يم براي اين است كه فالن حديث، فالن تاريخ با اين اسناد و فالن              يگومي

دربـارة  يم فـالن ديـد از نظـر اسـالم     يگويا مي . گويدطور مي  قرآن اين  ةآي

طـور  ن آيـه ايـن    فـال ن آيـه و     آ،كه اين آيـه   حكومت غلط است براي اين    

هـاي  هايي كه بـه صـورت بحـث       جا مطرح كردن بحث   ديگر آن .گويدمي

.شناسي هست از اين نظر غلط استجامعه

در درجـة اول    توانيم بكنيم و آن اين است كـه          مي نيزيك بحث ديگر    

 خيلي از احكام اسالم را مـا        ؛هر يك از احكام اسالم را بفهميم      سعي كنيم   

ة ايـن هـم يـك شـيو        .ايـم ايم يا كج فهميده   ايم يا اصالً نفهميده   فهميدهبد  

 بفهمـيم ايـن ذبـح      ،له ذبح را قبول داريم    ما مسأ ة  هماگر  مثالً  . بحث است 

مثـال بهتـري   .  استيامر ديگراين .چه اسالم گفته چيستيعني چه و آن  

 را در نظـر     عقـد ازدواج  يـا   مسأله صيغة ازدواج    . بزنم تا بهتر روشن شود    

ةديگر حـالل بشـوند صـيغ     كه يك زن و مرد به يك      چرا براي اين  . بگيريد

طور كه اين آيه و اين حديث اين      ه دليل اين  يم ب يگوازدواج الزم است؟ مي   

 اين ت صح ،اين دليل كافي است اما اينكه صيغة ازدواج چيست        . گويدمي

يك آقا و   .  يك مطلب ديگر است كه موضوع را بايد درست فهميد          ،مسأله

.هـر دو مسـلمان ايرانـي بودنـد         آمده بودند بـراي ازدواج،       جااينخانمي  

برايشـان  گفـتم صـيغة ازدواج چيسـت و         ها صحبت كـردم و      قدري با آن  
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بعداً به من گفتنـد  . خواندم و مراسم تمام شدتوضيح دادم و    صيغة عقد را    

پرسـيدم چطـور؟   . گفتندها را ميكه اي كاش در ايران هم به ما اين حرف      

كه ما اصالً توي ايران آن چيزي كه ديديم ايـن اسـت كـه               گفتند براي اين  

شوند و بعد يـك آقـاي اهـل علـم           ع مي يك عده آقا و خانم دور هم جم       

فهمد، بعـد هـم     خواند كه هيچ كس نمي    آيد مقداري عبارات عربي مي    مي

.ديگر حالل شدند، اين براي ما قابل فهم نيستگويند اين دو براي هممي

كـه صـيغة    فهم اين براي   مطلب چيست؟    اين غير از اين است كه دليلِ      

 بفهمـيم از نظـر      ،كنـيم  بحث مـي    الزم است وقتي    معنايي دارد  هچازدواج  

نـيم سـاعت    اسالم عقد ازدواج يعنـي چـه؟ آيـا بـدين معنـي اسـت كـه                  

هاي عربي پشت سر هم خوانده شود؟ آيا اين عقد ازدواج است يا             عبارت

 كوشـش  ،هسـت آن چيسـت؟ بنـابراين      چنين  يك چيز ديگر است و اگر       

ي  كوشـش بـرا    .براي درست فهميدن موضوعات، ميدان بحث آزاد اسـت        

اين يك  ـ   سنت و تاريخ،به دليل كتابـ كه اسالم چه گفته  تشخيص اين

.ميدان بحث آزاد است

 و يـا    ديـ هـا، فوا  محسنات و خوبي  اين است كه بخواهيم     بعدي  مسأله  

اگر كسـي   . هايي كه در احكام مربوط به اسالم است را بفهميم         احياناً بدي 

 اسـباب    واقعاً ،استگويد مشروب خوردن قدغن     بگويد اين اسالم كه مي    

جـا هـم يـك ميـدان بحـث آزاد            ايـن  ،درست كرده است  زحمت براي ما    

بـراي حرمـت شـراب      و واقعـي    خوب  دليل  هزار و يك    ما   اما اگر    .است

 دليـل   .شـود كه شراب در اسالم حـرام اسـت نمـي          دليل اين  ،درست كنيم 

. استيا حديثو حرمت شراب در اسالم، يا آية قرآن 
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: بيان كنم به صورت خالصه مجدداًجابحث را تا اين

 مĤخـذ   ،ـ براي شناسايي صحيح يـك ديـن، مĤخـذ درجـه اول آن ديـن               1

اساسي است و به شيوة تحقيق تاريخي بايـد تحقيـق كـرد، نـه بـه شـيوة                   

.تحقيق تجربي يا فلسفي

ل فكري كافي به خدا و پيغمبر       يبراي اعتقاد به يك دين بايد اول با دال        ـ  2

. شود مي »دين«گفته،  چه پيغمبر براي انسان      بعد آن  ةحل در مر   و معتقد شد 

.هيچ روش ديگري غير از اين ارزش ندارد

ـ براي درست فهميدن و درك روح مطالب اسالمي يا هر دينـي، انسـان               3

كـه موضـوعات اسـالمي را بـا زنـدگي اجتمـاعي يـا               احتياج دارد به ايـن    

 ايـن   . هم بسنجد  ها را جهت فهم درست با     شخصي تطبيق دهد، يعني اين    

نيز يك ميدان بحث آزاد براي فهم احكام و مطالب اسالمي و يا هر دينـي           

.است

 هر يك از احكام اسـالم  ةهايي را كه دربار   ها يا بدي  ـ محسنات و خوبي   4

آزادانـه  هـا را  آنتوانـد  مـي رسد، يا هر دين ديگر به عقل و فكر انسان مي    

يش شـمرد دليـل بـر بطـالن آن     البته اگر هزار و يك بدي بـرا      . مطرح كند 

چه هزار و يك خوبي برايش ذكر كرد آن هم دليل           شود و چنان  حكم نمي 

هـا و در ايـن   توانيم با ايـن روش ما ميبه نظر بنده،  . گرددبر صحتش نمي  

ها بحث كنيم ولي اگر روشي غير از اين انتخاب كرديم و خواسـتيم             ميدان

 اهميت   را مثالً با بحث دربارة     بر حق بودن اسالم، يهوديت و يا زرتشتيت       

ها شـروع  گونه حرفآتش از نظر فيزيكي، تجربي، از نظر زندگي و از اين          

يم زرتشتيت دين حقي است، ايـن يـك انحـراف    يكنيم و به اين دليل بگو     
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داليـل بـه اثبـات      گونه  بالعكس اگر بخواهيم بطالن آن را نيز با اين        . است

 روش صـحيح،  .ها روش صحيح نيست    اين .برسانيم اين نيز انحراف است    

.هايي است كه بيان كردمروش

جزء متمم روش
 آيا عمر بشر براي شناختن اديان مختلف كافي است؟*

جا مطرح است اين است كـه اگـر انسـان در انتخـاب ديـن          سؤالي كه اين  

خواهد ببيند اسالم بهتر است يا مسيحيت يـا يهوديـت، و هنـوز هـيچ                مي

خواهد دينـي را انتخـاب كنـد، چـه بايـد            موده بلكه مي  ديني را انتخاب نن   

هـاي  جا همة حـرف   بكند؟ به عنوان جزء متمم روش، بايد بگويم در اين         

حـال اگـر واقعـاً     . كفرآميز آزاد بوده و هيچ حرف كفرآميزي قدغن نيست        

به آيا  بكنم؟  براي انتخاب دين چه كار       بايد   ،گويد من دين ندارم   بيك نفر   

هـا را بـا هـم    نآ بعد ،يكي يكي بررسي كنرا  اديان عالم يم برويگواو مي 

كـه بهتـر اسـت را        آن وقـت آن    ،ببين كدام يك بهتـر اسـت      و  مقايسه كن   

 آيا اين عمل الزم است يا نه؟ و اگـر ايـن الزم اسـت، عمـر               ؟انتخاب كن 

يك انسان و مقدورات يك انسان براي اين كار كافي است؟

اين است كه براي انتخـاب ديـن، ايـن     جوابي كه من در اين باره دارم        

 براي انتخاب يك دين الزم است ايـن مراحلـي را كـه              .روش الزم نيست  

ايـن  فردي را كه    كه   است   قدم اول اين   يعني،   .عرض كردم انسان بگذراند   

 پيغمبـر   ،پيغمبـر اسـت   خواهد به عنوان پيغمبر قبول بكند آيـا         شخص مي 

مسـأله   باشد يا نـه؟ ايـن    خداست و اصالً خدايي هست كه اين پيغمبرش       

چـون  . است، يعني ادياني كه خـدا در آن هسـت         مشترك  ميان همة اديان    

منظـور مـا از ديـن در واقـع          شـود و    ن به يك معناي اعم گفته مي      دين اآل 
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خدا و پيغمبـر     جاي پاي    باشند و در آن   ميداراي پيغمبر   هستند كه   ادياني  

 كـافي فهميـد كـه خـدايي         لياگر با دال  .  قدم اول اين است    ؛در ميان است  

در اين قضيه مقايسه و بررسي اديان هـيچ تـأثيري نـدارد يـا               ديگر  هست  

مسأله اين است كـه     بلكه  تأثير فراوان ندارد و يا الاقل لزومي ندارد         كه  اين

اگر فهميدم  .  اين فرد هم پيغمبر است يا نيست        و من بفهمم خدايي هست   

عاليم اين پيغمبر براي مـن      است، پيروي ت  خدايي هست و اين فرد پيغمبر       

كـنم  اگر بعد از اين پيغمبر، پيغمبر ديگري آمده كـه فكـر مـي             . الزم است 

شايد اين هم از جانب خدا باشد، به دليل اينكه پيغمبر جديد است، البتـه               

 او بايد مطالعه كنم كه اگر او هـم پيغمبـر برحقـي اسـت، در ايـن                   ةدربار

.صورت پيغمبر بعدي مقدم است

ندارنـد، هـيچ تحقيـق الزم    پيغمبر هايي كه بعد از خود   آن ةباردرو اما   

كـه بعـد از او ديگـر    اگر از پيغمبر اولي داليل كافي داشتند به ايـن   . نيست

موجـود  كـه آيـا پيغمبـر بعـدي          تحقيق درباره ايـن    آيد اصالً پيغمبري نمي 

است، الزم نيست زيرا وقتي كه پيغمبر قبلي را بـه پيغمبـري قبـول كـرده                 

جـا  آيـد ايـن   نمي يبعد از من پيغمبر ديگر    كه  شيم و او خود گفته باشد       با

تـر  تر و كوتاه  اگر گفته باشد، راه خيلي ساده      ولي   .دارد ن يموهم تحقيق لز  

. هـا الزم نيسـت    پس مقايسه جميع اديان و شناسايي همـة آن        . خواهد بود 

.اصالً مقدور هم نيست و تأثير زيادي هم ندارد

:هاپرسشپاسخ به 

تـر  كار ساده ،   براي شناختن واقعي يك مكتب     گونه كه شما فرموديد   همان*

يـك   خدا را براي بشر به       ،خداشناسي است ولي هركدام از مذاهب و اديان       
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كه بفهميم كدام خدا، خـداي واقعـي اسـت     براي اين  .دهندگونه توضيح مي  

ـ        در بايد به پيغمبر اصلي برسيم و رسـيدن بـه آن پيغمبـر در زمـان حـال 

پيغمبر گفته، در دست داشته باشيم و بـدانيم صـحيح           آن  چه  صورتي كه آن  

اي نيست؟است ـ عمل ساده

هر فردي كه بخواهد به يك ديني معتقد باشد بايد اين كار را بكند، حـال                

 يعني هر فردي بايد مطالعه كند ببيند اصـالً         ؛خواه ساده باشد خواه مشكل    

؟ و اگر هم بـوده، پيغمبـر بـوده يـا نـه     پيغمبري وجود داشته يا نه عيساي  

پيغمبـر اسـت   ) ع( اگر فهميد كه عيسي؛بررسي يك پيغمبر هم كافي است 

بايد در هر چيزي فقط دنبـال يـك مأخـذ كـافي      شما .براي او كافي است  

ـ   ) ع(موسييا  ) ع( عيسي هكاگر فهميديد   . بگرديد پيغمبـر  ) ص(ديـا محم

هايي  حال چه حرف   ،بكنيداست بايد حرف او را تشخيص بدهيد و عمل          

كه چگونـه مـا     اما اين . ميدان اول ما نيست   و  را، اين يك ميدان دوم است       

جـا بـه شـيوة تحقيـق        پيغمبر است بايد در ايـن     واقعاً  ) ص(بفهميم محمد 

انسان بايد مĤخـذ تـاريخي كـافي را مطالعـه كنـد تـا       . تاريخي تحقيق كرد  

ارصـد سـال پـيش محمـدي     كـه در هـزار و چه     بتواند ايمان بياورد به اين    

. غير از اين راهي نيست.وجود داشته كه پيغمبر هم بوده است

پيامبر نيز خود را نماينـدة      .  اولين مسأله اديان، توحيد و خداشناسي است       *

داند، آيا بهتر نيسـت كـه بـراي پـي بـردن بـه حقانيـت اديـان از                    خدا مي 

خواهد؟يخداشناسي شروع كنيم زيرا اين مسأله وقت زيادي هم نم

 يكـي از    ،تواند شروع كند  هاي اصلي دين از دو جا مي      پايهانسان در مورد    

اول بـه  . كننـد هـا از پيغمبـر شـروع مـي       خيلـي  ؛خدا و ديگري از پيغمبـر     
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به عنوان انساني كه برخوردار از نيروهاي عادي نيست، بلكـه           ) ص(دمحم

آورنـد،  يانساني است كه با يك نيروي قوي بشري ارتبـاط دارد ايمـان مـ     

ـ            وقت مي آن نماينـده  ) ص(دگويند آن نيروي فـوق بشـري كـه ايـن محم

در زمان خـود پيغمبـر      . آورندگونه ايمان مي  ها اين  خيلي . خداست ،اوست

 سلمان  .كردندانديشيدند و فكر مي   ميها اصالً به خدا     اي از اين  اسالم عده 

كـه   بعـد  .سـت كـرده ا انديشيده و فكر ميهاست كه به خدا مي    يكي از آن  

ديدند خرافي   خدا مي  ةگشتند، به نظرشان تعاليمي كه دربار     ميپيرامونشان  

ـ       وقتي اين . رسيدو موهوم مي   ه پيغمبـري آمـده كـه      ها شـنيدند كـه در مكّ

ايـن شـخص    كـه   د و ديدنـد     رفتنـ جـا   كند بـه آن    خدا صحبت مي   ةدربار

وجـود  هـم    خدا باشد و قرائنـي       كه نمايندة هايش لياقت دارد به اين    حرف

ها بـه خـدا، قبـل از     ايمان اين .كه واقعاً اين شخص، پيغمبر خداست     دارد  

.برخورد با پيغمبر بوده است

 مـادي و طبيعـي      ؛بودند كه اصالً به خدا ايمـان نداشـتند        هم  ها  بعضي

شخصيت و  برخورد با پيغمبر    ولي  اصالً خدا را قبول نداشتند      يعني  بودند  

هـا  البتـه ايـن   .  پيغمبر به خدا ايمان آوردند     از راه و  ها را عوض كرد      آن او

رود اما در حقيقت اولين پاية اعتقاد       بعداً فكرشان مستقل به طرف خدا مي      

.ها را خود پيغمبر گذاشته استآن

عقيدگي به وي، اتفاقاً در شـرح   اعتقاد به خدا و در مقابل بي       پس اصلِ 

داشناسي اديـان مـا     با مقايسه خ  . شودحال معاصران پيغمبر اسالم ديده مي     

سـت  ه كه در ايـن ديـن        اييم خداشناسي يتوانيم، ترجيح بدهيم و بگو    مي

يم ياين امر بـراي اينكـه بگـو       گرچه  ،كندبا فكر و داليل ما بهتر تطبيق مي       
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پيغمبريِ يك پيغمبـر را صـرفاً بـا         . كافي نيست فالن شخص پيغمبر است     

كه فرض   براي اين  ،شود اثبات كرد  ارزش عالي تعاليم خداشناسي هم نمي     

، تعـاليم خـوبي راجـع بـه خـدا            خود ييي بيايد و با مال    يكنيد كه مرد مال   

كنـد؟  شود و حرفش براي شما طريقيت پيدا مـي         آيا اين پيغمبر مي    ،بدهد

ة به دين معتقد نبودنـد دربـار       اي كه اصالً  بعضي از فالسفة بزرگ، فالسفه    

ما پيغمبر بودنـد؟ هـر چنـد    ها به نظر ش   آيا آن . اندخدا مطالب خوبي گفته   

نمودند چطور؟  اند ولي اگر ادعاي پيغمبري مي     اينان ادعاي پيغمبري نكرده   

خصي را بخواهيم بـه عنـوان پيغمبـر         كه ش براي اين . شودلذا اين سند نمي   

سوابق تعليم و تربيت و زندگيش، سوابقي است        شناسايي كنيم بايد ببينيم     

 فكـري و روحـي كـه در او          ،يكند كه آن شخصيت معنـو     كه ايجاب نمي  

هـا را از  يم او ايـن يگوآن وقت مي  پس  . كسب كرده باشد  خود  يابيم را   مي

.پس او پيغمبر است،يك منبع غيرعادي به دست آورده است

پيغمبـر زيـاد     بـودن  »امي«روي  به همين دليل است كه در قرآن كريم         

براي اين است ل گويم اوكه ميبنابراين ما بايد اول ـ اين . تكيه شده است

خـواهم  گويم، چون نمي  را با هم مي   ) اعتقاد به خدا و به پيامبر     (ر دو   كه ه 

ـ به يك خدا و به يـك  است  تر بگويم كدام يك جلوتر و كدام يك عقب

هـاي آن پيغمبـر بـراي مـا سـنديت           پيغمبر معتقد باشيم، آن وقت حـرف      

هـا  ديـن همـة   بـه شناسـايي و مقايسـة        خواهد داشت ولي براي اين كـار        

دهد كه همة اديان را يك بـه         نمي ف و عمر انسان هم كفا      نداريم احتياجي

اين مقايسه و مطالعـه گرچـه اطالعـات انسـان را زيـاد              . يك بررسي كند  

.باشد ولي الزم نيستكند و مفيد هم ميمي
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توان به چيزي اعتقاد    به چه صورت مي   .  جنابعالي راجع به اعتقاد فرموديد     *

پيدا كرد؟

يعنـي  . نيـاز دارد ...  به داليل كافي فكري، عقلـي، علمـي و       ،اد آوردن اعتق

چيز باز است ولي بعد از اعتقـاد آوردن در           ميدان همه  ،قبل از معتقد شدن   

كه فالن حكمِ دين صحيح است يا غلط و يا از نظر يك متـدين گفتـة                 اين

ن ميـدا . هاي علمي مالك و معيـار نيسـت    باشد يا نه، ديگر بحث    پيامبر مي 

چگونـه  «ايـن سـؤال كـه       . هاي اعتقادي خيلـي بـاز اسـت       بحث در بحث  

.شناسي استتا حدودي يك سؤال روان» ؟توان اعتقاد پيدا كردمي

هـا،   ابزارهـا، وسـيله    ،وبـيش  كـم  ،حقيقت اين است كه ايمان و اعتقاد      

شـود روي هـيچ كـدام از ايـن ابزارهـا،             دارد اما نمي   يموجبات و مقدمات  

در ايـن زمينـه     . ت و مقدمات حساب صددرصد باز كـرد       ها، موجبا وسيله

بسا يك مطلبي كـه     يعني چه . آيات و رواياتي داريم كه بسيار جالب است       

يعنـي اعتقـاد    . كند براي من ايجاد اعتقـاد نكنـد       اعتقاد مي براي شما ايجاد    

ـ  ،اعتقـاد . فرمول همگاني ندارد   ...ه فكـر، پـژوهش، كـاوش، بررسـي و            ب

توان خدا را براي همة افراد با يك دليل خاص اثبـات            ياحتياج دارد اما نم   

كه طـرز فكـر هـر انسـاني         جا  از آن : شودنظر رواني گفته مي   از نقطه . كرد

عبارت است از مجموع سوابق ذهني و روحي او و ايـن برآينـد در افـراد                 

 دليل، توضـيح و مطلبـي كـه در هـر فـردي              ،كند بنابراين مختلف فرق مي  

. متناسب است با برآيند خاص آن شخصايجاد اعتقاد كند،

. هاي فلسـفي كـرد    توان بحث گاهي با بعضي از افراد ارزندة علمي مي       

آن شكاكيتي كه فلسفه دارد هيچ علمي نـدارد و          هاي خداشناسي   در بحث 
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در ايـن نـوع   . كشـد ها، مـو را از ماسـت مـي        فلسفه در بحث   ،به اصطالح 

كننـده  فـراد ارزنـدة علمـي قـانع       آوريم كه براي آن ا    ها ما داليلي مي   بحث

ها به فردي برخوردم كه عـوام     در اين بحث  . شوندنيست و واقعاً قانع نمي    

پسر برادر يا خواهر او بيمار شد       . و خرافي نبود بلكه پزشك باسوادي بود      

خوب شدن  . ولي بيماري او با دعا برطرف شد و حال اين پسر خوب شد            

 صورت خاص در ايـن پزشـك ايجـاد          اين بيمار كه زير نظر او بود، با آن        

اعتقاد قطعي به خدا كرد در حالي كه در امر خداشناسـي بـراي او داليـل                 

 آن تجزيـه و     ، بـراي او   .ها معتقد نشـده بـود     و با آن  بسياري آورده بوديم    

مطلـب بـراي او     . كـرد هاي دقيق و باريك فلسفي ايجاد اعتقاد نمي       تحليل

اي نداشت اما بـه  گفتيم فايدهم مي اگر براي او هزار مطلب ه     . شدحل نمي 

تعبير ما در اثر بهبودي حال بيماري كه از نزديكان او بود، ايمان و اعتقـاد                

بخـش بـاالتر   كنندة روشناييدليل از هر دليل قانع   اين  شهودي پيدا كرد كه     

 و اعتقاد واقعي    نمودعي و مدبر خداوندي را مشاهده       نيروي فوق طبي  . بود

بايـد  . عتقاد براي او بعدها منشاء آثار عملـي فـراوان شـد           پيدا كرد و اين ا    

آورديم؟براي اثبات خداوند چه دليلي مي

هـاي  پزشك ديگري بود كه استاد دانشگاه هم بود و مـن بـا او بحـث               

هاي فلسفي  وقتي با او بحث   . كردمميراجع به خداشناسي    فلسفي بسياري   

 شـما چـه   .يگـوي  حق مطلب ايـن اسـت كـه شـما مـي         گفتكردم مي مي

تواني اين مسائل را جواب دهي     اي كه مي  هايي خوانده هايي و كتاب  درس

گفـتم كـه ايـن بـه درس          من به او مي    ؟توانم به شما پاسخ دهم    و من نمي  

شـده شـنيد    شـده زد و حسـاب     خواندن نيست بلكه حرف را بايد حساب      
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وقتي . نيدتوانيد بياييد و بخوا   گوييم، شما هم مي    مي »منطق«ولي ما به اين     

گفـت فالنـي جـواب تـو را         كردم مـي  با او دربارة خداشناسي صحبت مي     

و حرفي كه در مقابل حرف شما باشد ندارم كه بزنم اما با            توانم بدهم   نمي

گفـتم خـوب،    مـي . هاي شما هم بـه خـدا اعتقـاد پيـدا نكـردم            اين حرف 

 كه  در پايان همان جلسه گفت    . كنيمگذاريم و بحث مي   اي ديگر مي  جلسه

فالن كس فرزندش بيمار بود و ما تشخيص داديم كه او مبتال بـه سـرطان            

هـا گفتنـد كـه      اميد كردنـد بعضـي    است، وقتي پزشكان از بهبودي او قطع      

اين فرد فرزندش را به آنجا برد و پـس از           . دهدمي... جا كسي دعا و     فالن

گفت من بـا ديـدن ايـن مسـائل     آن پزشك مي. مدتي اين بيمار خوب شد 

توانم بگويم خبري نيست؛ چيزهايي هسـت و چـه خـوب بـود ايـن                نمي

.شدمسائل براي من حل مي

را ) فلسـفي (شدم و ايـن داليـل       وقتي من با يك مغز علمي مواجه مي       

گفـتم مـا    كـرد و مـي    پذيرفت، در من ايجـاد يـأس مـي        آورم و او نمي   مي

مورد شـبيه   سه يا چهار    ولي وقتي آن پزشك،     . توانيم با او بحث كنيم    نمي

.كردديد در او حالت شهود پيدا ميالذكر را ميمورد فوق

ها در آيات، روايات و در زبان اهل معرفت چند اصطالح است كه اين           

كردنـي  گويند خدا اثبـات     اهل معرفت و عرفان مي    . گويمرا براي شما مي   

 با چشم سـر؛ امـا قـرآن         ، بلكه نيست، خدا ديدني است اما با چشم دل نه        

گويند ايمان چيزي نيسـت كـه بتـوان بـا يـك سـري                و احاديث مي   كريم

ايمان چيزي است كه خدا بايـد نصـيب         . ها در دل افراد ايجاد كرد     فعاليت

واقع مطلب اين است و تجربه هم نشـان داده كـه بـراي              . افراد كرده باشد  
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 هر نوع دليـل كـه در چنتـة مـا بـوده            ، براي بعضي از افراد    ،اثبات خداوند 

تـوان در  پس با چـه فرمـولي مـي      . م و اين داليل كافي نبوده است      ايآورده

اشخاص ايجاد اعتقاد و ايمان كرد؟ جواب اين است كه اين فرمـول كلـي         

ايـم كـه   دانـم ولـي مشـاهده كـرده    در اختيار ما نيست و يا الاقل بنده نمي    

.اندافرادي بسيار شكاك با يك حادثه به انساني معتقد تبديل شده

ماييد اگر بنده بخواهم با يكي از دوستانم كه اصالً ضدخداسـت       فرض بفر *

ما را به سوي داند و معتقد است و دين را مثل ترياك و افيون در اجتماع مي         

 ايـن  ،برد، بحث كنم و بخواهم او را متقاعد كنم كه دينخرافات و زوال مي   

هـايي  اعتقـاد نمـايم، از چـه راه       تأثيرات را ندارد و در عوض در او ايجاد          

توان در او اعتقاد به وجـود آورد؟ از راه تعليمـات الهـي يـا تعليمـات                  مي

كند؟اجتماعي كه او بهتر لمس مي

كه انسان بتواند   براي اين . از نظر بنده جواب اين سؤال خيلي روشن است        

دربارة موضوعي آزادانه فكر، مطالعـه و بحـث كنـد، بايـد نسـبت بـه آن                  

اين دوستي  . بيني زياد نداشته باشد   خوشموضوع حب و بغض، بدبيني و       

بايد در درجة اول بـا  . فرماييد، به بدبيني نسبت به دين گرفتار است    كه مي 

هاي اجتماعي قابل لمس كرد و به او فهماند كه دين نه تنها افيون             او بحث 

هاي اعتقادي  جا بحث  در اين  .اجتماع نيست بلكه ديناميك و محرك است      

گونـه افـراد بحـث      بنـده بـا ايـن     . كنمنده چنين نمي  كردن اشتباه است و ب    

گويد دين ترياك اجتماع است بحث را شروع        جا كه مي  كنم و از همان   مي

. گويي، تريـاك اجتمـاع اسـت      گويم كجاي اين مسأله كه مي     كنم و مي  مي

كشد و گـاهي بايـد      گاهي اين بحث يك، دو، سه يا چهار جلسه طول مي          
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هـاي  قبل از هر بحثي بايـد كتـاب       .  مطالعه كرد  هاييها كتاب در اين زمينه  

هـايي  حتي اول به اين دوستان كتـاب      . مفيدي دربارة آن بحث مطالعه كرد     

هـا  تفاهمات فرو ريزد و بعد با آن      ها و سوء  معرفي كنيد تا خيلي از بدبيني     

هـا پـاك شـد روي مسـائل         هـا از بـدبيني    بعداً كـه فكـر آن     . صحبت كنيد 

وقت به مقدار زيادي شـانس ايجـاد اعتقـاد در    ا آناعتقادي بحث كنيد زير   

.ها وجود داردآن

بـه  » شناسـي اسـالم و اسـالم    «يعني بررسي   پس از اين بحث مقدماتي      

 اسـت و   »شناسـايي اسـالم و مسـلمانان جهـان        «موضوع اصلي بحث كـه      

 مشــخص نمــود »اســالم و مســلمانان جهــان«تــوان آن را بــا عنــوان مــي

.پردازيممي



زادگاه اسالم



 در آن به وجود     محيطي كه اسالم  الزم است   كه اسالم را بشناسيم     براي اين 

چـون حقـاً شناسـايي      .  در آن شروع شده، شـناخته شـود        شآمده و دعوت  

.محيط پيدايش هر چيزي، در بهتر شناختن خود آن چيز خيلي اثر دارد

يم بـدون   از بعضي چيزها، شناسايي سطحي داشته باشـ       ما  ممكن است   

كه بدانيم متعلق به كجاست و در چه شرايطي بـه وجـود آمـده اسـت                 اين

ولي شناسايي عمقي يك موجود و يا پديده بستگي تام به شناسايي محيط             

ي يي افراد، يا شناسـا    ي حتي دربارة شناسا   .د دار پيدايش آن موجود و پديده    

. لـي اسـت    تقريباً ك  هاي صنعتي يا هنري يا اجتماعي، اين يك حكمِ        پديده

كه اسالم را هـم بـا عمـق بيشـتري بشناسـيم، شناسـايي            بنابراين براي اين  

گـوييم محـيط    شايد وقتي مـي   .  الزم است  »محيط پيدايش و ظهور اسالم    «

اسالم و محيط ظهور اسالم اول به نظر بيايد كه محيط ظهور اسـالم مـثالً                

اسـت  نظر  مد حجاز يا عربستان     ، مكه و مدينه و طائف     ، مكه و مدينه   ،مكه

از همان ابتدا كه دعوت     ) ص(اسالمكه پيغمبر بزرگوار    ولي با توجه به اين    

اسالم شروع شد و از همان موقع كه در مكه بود و اسـالم هـم هنـوز بـه                    

يـد  يبيا«: كـه  گونه آغاز كـرد   مدينه سرايت نكرده بود، دعوت اسالم را اين       

جـا را   حبشه و همـه   ، روم ،ين شما ايران  يآيد كه در پرتو آن،      يبه ديني درآ  
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از همـان اول، دعـوت را بـه صـورت يـك      ) ص(پيغمبـر پـس   ».فرا گيرد 

 به اضـافه  .دعوت جهاني ـ براي جهان متمدن آن روز ـ شروع كرده است  

به مدينه  ) ص(كه پيغمبر در سال ششم هجرت، يعني شش سال بعد از اين         

،متي از روم  فرمانرواي قس 1لقْرَهِآمد رسماً به خسرو پرويز پادشاه ايران،        

قَمـان غَفرمانرواي حبشـه، فرمـانرواي     3جاشينَفرمانرواي مصر،   2سقِو4س

و آل منْـذِر   كـه از     حيـره نشاندة دولت روم بود و به فرمـانرواي         كه دست 

ها را بـه اسـالم دعـوت    نامه نوشت و آن   ،نشانده حكومت ايران بود   دست

.ها مواردي است كه در تاريخ ثبت شده استاينكرد و 

شـود كـه اگـر مـا بخـواهيم محـيط            با توجه به اين مطلب معلوم مـي       

 و طائف   پيدايش اسالم را درست بشناسيم نبايد فقط در حد مكه و مدينه           

نشين توقف كنيم بلكه بايد الاقل مناطقي را كـه  و يا در حد سرزمين عرب 

ها را به اسالم دعوت كرده اسـت را هـم           در زمان خودش آن   ) ص(پيغمبر

.بشناسيم

1 .Heraclius امپراتـور بيـزانس يـا    .) م641 ـ  575حدود (ـ هِرَقْل يا هِراكليوس اول

)ب.(م641 تا 610روم شرقي از 

)ب.(انديه دادهفرماندار اسكندر) Cyrus(نامي است كه اعراب به قيرس . 2

 كه به فتح نون و كسر آن ضبط شده است، لقـب پادشـاهان حبشـه اسـت،                   نَجاشي. 3

نـام ايـن نجاشـي      . مانند خسرو براي پادشاه ايرانيان و قيصر براي فرمـانرواي روميـان           

)ب.(اَصحم و اَصحمه ضبط شده است

كه در سـال  است دمشق شِمرالغساني از پادشاهان غَساني مقيم غوطه  ابي  حارث بن   . 4

 حميداهللا محمد، وثائق، ترجمه محمود مهدوي دامغـاني، چـاپ و            .فتح مكه درگذشت  

)ب(.100، ص 1365نشر بنياد، تهران، 
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مختصري پيرامون عربستان

شود كـه مـردم عـرب زبـان در آن زنـدگي             به سرزميني گفته مي   عربستان  

بـه وسـعت    ) ص(منطقة مردم عرب زبان در زمان ظهـور پيغمبـر         . كنندمي

ايـن منطقـه در آن زمـان    يـك طـرف   منطقة امـروزي نبـوده اسـت بلكـه       

قـي  طـور اسـت و ايـن حـدش فر         اكنون هم همين  فارس بود كه هم   خليج

زبـان  ن عـرب هاي سـاحل خلـيج فـارس كـه اآل    نشين شيخ ـ  نكرده است

هستند در آن موقع هم عرب زبان بودند يعني تقريباً مثل حاال زبان اصلي              

 در عراق، مرز تقريبـاً دجلـه و فـرات بـوده اسـت       ـ آنها عربي بوده است

 در قسـمتي  .استآن يعني اين طرف دجله كه اآلن زبان عربي زبان اصلي          

 بين دجله و ايران است در آن موقع زبان اصلي زبان عربي نبوده بلكـه                كه

هاي ديگر محلي معمول بوده است و آن   زبان كردي و زبان فارسي و زبان      

حتـي اعرابـي كـه اآلن در        .  زبان اصلي بوده است    ،طرف دجله زبان عربي   

خوزستان هستند از مهاجرين بعـد از اسـالم هسـتند و در آن موقـع ايـن                  

در طرف شـمال    . اند، مناطقي بوده است كه عموماً عرب زبان نبوده        مناطق

ـ شام و سوريه و اردن كنوني ـ قسمتي از مهاجرين عرب در زمان اسـالم   

جا سكونت داشتند كه توضيح داده خواهد شد كه اين مهاجرت در چه             آن

در قسمت شمال باز زبان عربي، مثل امروز، زبان اصلي          . زماني بوده است  

، يك گروه قابل توجه از مهـاجرين عـرب در نـواحي درة رود اردن          نبوده

نشـين   منطقـة عـرب  ،يم كه از طرف شماليكردند ولي بايد بگوزندگي مي 

 در حـالي كـه در آن        وسيع شده و باالتر رفته و تا حد تركيه آمـده اسـت            

 يعنـي   ؛ در حد اردن كنوني بوده اسـت       ،تر از اين قسمت   موقع خيلي پايين  
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وريه كنوني كه در حال حاضر عرب زبان است آن موقـع عـرب        لبنان و س  

زبان نبوده و تازه آن قسـمتي هـم كـه در اردن بـوده زبـان عربـي، زبـان                     

. انـد كردههمگاني نبوده است و مهاجرين عرب، به زبان عربي صحبت مي          

طور بتوان گفت كه در آن موقع اردن مانند خوزستان فعلي بـوده         شايد اين 

.كنند صحبت مي گروهي به فارسيو به عربي كه در آن گروهي

اكنون قسـمت مهمـي از افريقـا زبانشـان زبـان            از طرف مغرب كه هم    

، ليبي ، سومالي ، سودان ،در مصر . عربي است اصالً زبان، عربي نبوده است      

هاي ديگري كه    تونس و حتي قسمتي از حبشه و قسمت        ، مراكش ،الجزاير

 آن موقع به زبان عربي صحبت       اصالًكنند  اكنون به زبان عربي صحبت مي     

عربسـتان از  و سـرزمين   در موقع ظهور اسالم، منطقـه       بنابراين  . كردندنمي

 از طـرف مغـرب    ،طرف جنوب همان خليج فارس و بحر عمان فعلي بود         

از و  و آن طرف درياي سرخ اصالً زبان عربي رايج نبوده           بود  درياي سرخ   

بـاالتر از درة اردن هـم زبـان         طرف شمال حداكثر در حـدود درة اردن و          

ايـن  . شـد  محـدود مـي    دجلـه و فـرات    به   از طرف شرق هم      ،عربي نبوده 

جا مناسـب اسـت ايـن     در اين . سرزمين عربستان مقارن ظهور اسالم است     

هـا زبـان عربـي رايـج     جاهايي كه امـروز در آن كه در نكته را متذكر شوم     

قسـمتي  همچنين و اردن،  لبنان ، سوريه، قسمتي از آفريقا، شام،است يعني 

ها اسم برده شد و حتي طـرف دجلـه و           هاي آفريقايي كه از آن    از سرزمين 

هايي بوده است كه از نژاد و شـعبه و  هايشان زبانفرات ـ در عراق ـ زبان  

هـايي صـحبت    طق بـه زبـان    ايعني در اين من   . هاي سامي است  شاخة زبان 

گونـه كـه زبـان    همـان ــ  اند كه با زبان عربي ريشة مشـترك دارد       كردهمي
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فارسي با زبان آلماني يا زبان سانسـكريت هنـدي ريشـه مشـترك هنـد و          

زقسـمتي ا سومالي، حبشه، مصر، زبان محلـي  زبان محلي  ـ   ي داردياروپا

 زبان محلي لبنان و سوريه كنوني كه زبـان      ،اردن كه زبان عبري بوده است     

و آشـوري و امثـال آن   هـاي كلـداني   فنيقي بوده و مناطق ديگر كه از زبان    

 جـزو  ه همـ ،هاي سامي بوده است   از شاخه زبان  كه  زبان عربي   بوده هم با    

شده و چه از نظر خط و چه از نظر كلمات بـه             شمرده مي هاي سامي   زبان

.اندهم نزديك بوده

گويد كه در آن موقـع اگـر از       مي1جرجي زيدان در كتاب تاريخ تمدن     

 يا اگـر از مـردم سـرزمين اردن يـا            رفتمردم عربستان كسي به حبشه مي     

آمـد خـود را چنـدان غريـب احسـاس           سرزمين لبنان كسي به حجاز مـي      

.هـا را بفهمـد    توانسـت زبـان آن    كرد و به تعبير او بدون متـرجم مـي         نمي

ه چندان احتياج به متـرجم نداشـتند و        قدر به هم نزديك بود ك     ها اين زبان

 مانند يك فارسي زبان كه اگر بـه         ؛گرفتند ياد مي  ،ماندندميجا  آنكمي كه   

. فهمـد كردستان برود و مدت كمي آنجا بماند كم كـم زبـان آنجـا را مـي                

بعالوه زبان اعراب، با زبان غالب ملل مجاور خودشان نزديك بود و از يك اصل               ... . 1

هـاي  روز هـم، زبـان    شـود، در آن     گرفت و چنانچه امروز مشاهده مـي      سامي ريشه مي  

عربي، كلداني، آشوري، عبري، حبشي و فنيقي با هم شبيه بودند و تقريبـاً نسـبت ايـن                  

در آن  . باشدديگر مانند نسبت زبان عربي عوامانه با زبان عربي فصيح مي          ها به يك  زبان

اج به مترجم نبـود     رفت، محت موقع اگر عربي، از حجاز به عراق و يا حبشه و فنيقيه مي            

طور كه اكنون عرب شامي به مصر  همين. فهميد آشوري و حبشي را مي     ،بان كلداني و ز 

جرجي زيدان، تاريخ تمـدن اسـالم، ترجمـة علـي           . آيد و احتياجي به مترجم ندارد     مي

.9، ص 1352جواهر كالم، اميركبير تهران، 
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اي كه امـروز زبـان عربـي در آن رواج كامـل دارد منطقـة               بنابراين، منطقه 

هاي سامي با زبـان عربـي ريشـة      هاي سامي در آن موقع است و زبان       زبان

طوري كه براي ديگران قابل فهم      مشترك و وجوه مشترك زيادي دارند به        

العرب يعنـي تقريبـاً   ةكه در آن موقع همان جزير   نيز  طقه عربستان   من.است

شبه جزيرة عربستان امروز بوده است مقر و مسكن اعراب، يعنـي آنهـايي              

.اندبوده است كه زبان عربي خالص داشته

ل عربيتاريخچه پيدايش قبا

: شدند دو دسته بودنـد     ناميده مي  ساكنان شبه جزيره كه به طور كلي عرب       

اعـراب قحطـاني اعرابـي هسـتند كـه          . عـدناني و اعـراب    قحطانياعراب  

 يمــن آن روز  شــامل عــدن فعلــي و .شــان در يمــن بــودمســكن اصــلي

.شده استهاي ساحل خليج فارس و عمان مينشينشيخ

 مكـه و اطـراف مكـه تـا          ، بود يعني  حجاز و   نجداعراب عدناني   مركز  

 اعـراب قحطـاني و      .انـد كـرده  در اين محدوده زندگي مي     كهجاز  بيابان ح 

اعراب عدناني از نظر تاريخي ريشه مشـترك دارنـد يعنـي همـة آنهـا در                 

   ب به يك جدتوانيد تصور كنيـد كـه يـك خـانوادة          مي. رسند اعلي مي  نَس

عرب زبان در سه هزار سال پيش كم كم بزرگ شـده و بعـد دو قسـمت                  

 بـه سـمت يمـن       ،باشـند  مـي  طانح قَ بنب  عرُيندان  قسمتي كه فرز  . شدند

فرزنـدان  ــ    و بنيانگذار مكـه شـدند      رفتند مكه   آمدند و قسمتي به سمت    

 به همـين    ،ها عدنان نامي هست   ـ كه چون در طبقة اجداد آن      )ع(عيلااسم

هـاي  ند ـ عـرب  ه بوداعرابي كه به يمن آمد. شوندعدناني ناميده ميعلت 
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يمن از نظـر اسـتعداد      زيرا  آمده بودند   درشبختي   به سرزمين خو   ـقحطاني

 از هر نظر بهتر از مكه و        ، ميزان رطوبت و زمين    ، از نظر آب و هوا     ،طبيعي

 به همين جهت، در سرزمين يمن خيلي زودتر         .بيابان عربستان بود  نجد و   

تاريخ زندگي . مدنيت ـ تمدن و صنعت و زندگي شهرنشيني ـ شروع شد  

من كه محـل سـكونت اعـراب قحطـاني اسـت            شهرنشيني و مدنيت در ي    

ها قبل از زندگي شهرنشيني در حجاز و نجد است كه مقـر و مسـكن         قرن

جا بايد به اين مسأله توجه كـرد كـه چگونـه            در اين . اعراب عدناني است  

عامــل محــيط، در رشــد اســتعدادهاي دو تيــره از يــك نــژاد كــه از نظــر 

 برطبق  .د اثر گذاشته است   مختصات و زبان و همه چيز به يكديگر نزديكن        

 آبادي و شهرنشيني بلكـه      ،راننظر عم نويسند نه تنها از     چه مورخين مي  آن

،هـا جلـوتر از نجـد       يمن و اعراب قحطـاني قـرن       ،از نظر شكل حكومت   

هاي بعدي بحث،   در قسمت مسأله  اند كه اين    حجاز و اعراب عدناني بوده    

.بيشتر توضيح داده خواهد شد

 بـا تـاج و    بـه صـورت پادشـاه و   رسـماً حِميـري در يمـن پادشـاهان   

؛كردند اوضاع را اداره مي    ،سيستم حكومت سلطنتي  وسيلة  بهتاجگذاري و   

اي هاي اجتمـاعي از سيسـتم قبيلـه        روش ، موقعي كه هنوز در حجاز     يعني

كند تاجي كـه    نقل مي ـ  مورخ بزرگ اسالمي  ـ  1يعقوبي. تجاوز نكرده بود  

داشـت، تـاجي از نقـره بـود كـه در            ،ن حميري سر سلسله پادشاها  ،حمير

موضـوع   اين .وسط آن يك ياقوت بسيار درشت و بزرگي نصب شده بود      

)ب. (ق284مشهور به ابن واضح يعقوبي، متوفي “ احمدبن ابي يعقوب”. 1
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ها قبل از پيدايش حكومت در سرزمين حجاز و عربسـتان و            قرنمتعلق به   

كـه در حجـاز و      هـا قبـل از آن     از نظر تمدن و صنعت هم قرن      . نجد است 

 ديگري پيش بيايد، در يمن سـد        اي زندگي از زندگي عادي قبيله   نجد غير 

كند كـه    يكي از مورخين نقل مي     كهساخته شده بود    ربأمتاريخي بزرگ   

هـا و   طول اين سد شش كيلومتر و ميان دو كوه ساخته شـده بـود تـا آب                

هاي زمستاني در پشت اين سد به صورت يك درياچه جمع شـود       سيالب

د رشـتة آبيـاري   هـا هفتـا   هاي متحركي داشت كه از ايـن دريچـه        و دريچه 

. ها احداث شده بـود   آباد به وسيله آن   شد و هفتاد منطقة زراعتي      خارج مي 

رب هشت قرن قبل از اسالم ساخته شده و چون ساختن ايـن سـد               أسد م 

شـود بـدين    چـه بيـان مـي      قرن قبل از ميالد اسـت آن       تقريباً مربوط به دو   

امكانـات  ه چه منظور است كه مالحظه شود اوالً آنجايي كه اسالم پيدا شد 

 كه نقطه شروع ظهـور اسـالم        ، يمن با حجاز   و سوابقي داشته است و ثانياً     

.دن مقايسه شو،است

سدرِبأ م

آباد، نقش مؤثري داشت و در كنار       رب كه در پيدايش و ايجاد يمنِ      أسد م 

، از اوايـل قـرن دوم مـيالدي        ساخته شده بود  رِبأمآن، شهر بسيار زيباي     

كـه  سياحتگر و جهانگرد رومـي ـ   1استرابون. شدن كردشروع به خراب 

خورد ـ يك قرن قبل از مـيالد   اسم او در تواريخ اروپايي زياد به چشم مي

  هايي كه در اين شهر سـاخته       رِب و عجايب اين شهر و كاخ      أدرباره شهر م

1 .Strabon ب. ( م26م و متوفاي سال . ق63، جغرافيدان يوناني، متولد حدود(
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. انـد شده چيزهاي عجيبي نوشته كه در تـواريخ مختلـف از او نقـل كـرده         

 آن روز بـوده     نرب شهري مـورد توجـه جهـانگردا       أهر م شود ش معلوم مي 

نكته جالب اين است    . بود) پابرجا(تا دو قرن بعد از ميالد       و سد آن    است  

كـه چـون   نويسـند   گونه مي كه در مورد خراب شدن اين سد مورخين اين        

بايد اين سـد را     ها مي  حكومت ،آمد افراد برنمي  نگهداري اين سد از عهدة    

اي عرضـه هـاي بـي  ها، حكومـت  حكومت،چون در يمن  نگهداري كنند و    

غير از عيش و نوش كاري نداشـته و ديگـر بـه ايـن كارهـا                 و  شده بودند   

جا كـه   به تدريج نسبت به نگهداري سد مسامحه كردند تا آن          ،رسيدندنمي

شود كه در همان دورة تاريخ، در يمـن         معلوم مي . سد رو به خرابي گذارد    

.شده استي خواسته ميفيها چنين وظااز حكومت

جـايي   تـا  شـت قرن دوم ميالدي رو به خرابي گذارب در اوايل    أسد م 

كه كم كم همه فهميدند كه ده سـال يـا بيسـت سـال ديگـر سـد خـراب                     

رب و كسـاني كـه در   أخرابي سد در اعراب قحطاني مجاور م    . خواهد شد 

،كه يكي اين  : ترس ايجاد كرد    و گونه بيم سرزمين يمن سكونت داشتند دو    

شـود كـرد زيـرا آبـي و         جا زندگي نمـي   اگر سد خراب شود ديگر در اين      

 خانمـان    اگر سد خراب بشود سيلِ     ،كه دوم اين  .زراعتي و درآمدي نيست   

براندازي به وجود خواهد آمد كـه هـر چـه آبـادي بـر سـر راه آن اسـت                

در اثر اين دو ترس و نگراني، اعراب قحطاني مقـيم سـرزمين   . خواهد برد 

 و  حيـره يك دسته از اين اعراب به سمت        . وع به مهاجرت كردند   يمن شر 

گذار سرزمين عراق مهاجرت كرده و در كنار دجله سكونت كردند و بنيان           

 منذرها در اثر مجاورت و نزديكـي بـا   .شدندـ منذرآل ـ  حكومت مناذره
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ها غالباً روابط سياسـي  دند و با آنشهاي ايراني   گزار حكومت  خراج ،ايران

آبـاد  ةاي ديگر به نزديك اردن كنوني مهاجرت كرده و در در          دسته. تندداش

بودند ها مهاجرين عرب به سرزمين اردن كنوني        اين. اردن سكونت كردند  

غَسـانيان حكومت   عده   اين. نبودساكن  موقع اصالً عربي در آنجا      كه تا آن  

اي از  تهدسـ . را كه با دولت روم معموالً مناسباتي داشت بنيانگذاري كردند         

 موقـع   سر راهشان از يثرب يا مدينه كنوني عبور كردند كـه در آن   رها ب آن

اين .  سخن خواهد رفت   ايشانمسكن يهوديان بود و در بحث يهوديت از         

 هستند كه در بحث پيرامون اسـالم بـه نـام    اوس و خزرجاعراب دو قبيلة   

ب كه نسـبتاً آب      در يثر  خَزْرج و   اُوسدو قبيله   . آنها زياد برخواهيم خورد   

 به مكـه  بني خُزاعهها يعني اي از آندسته. و زميني داشت، سكونت كردند 

ها را از ميدان بـدر      آنآمدند و با اعراب عدناني مقيم مكه گالويز شدند و           

ـ    به نام    ديگراي  دسته. كرده و زمام مكه را در دست گرفتند        بـه   يدِّبنـي ع 

كـه  چنـان . مـي از بيابـان شـدند      نجد آمدند و تقريباً فرمانرواي قسمت مه      

جا يك نكته قابل توجه است و آن اين اسـت كـه             شود در اين  مالحظه مي 

يك قوم نسبتاً متمدن كه سهمي از تمدن زندگي شهرنشيني و آزاد زندگي             

بيني يـك   فهمد در اثر پيش   اجتماعي دارد و از زندگي اجتماعي چيزي مي       

اي از اين قوم به هـر       ر دسته كند و ه   از سرزمين خود كوچ مي     ،حادثة تلخ 

آن . انداند در آن منطقه براي خود سر و ساماني ايجاد كرده          جا قدم گذارده  

ديگـر ةآن دسـت  و  را ايجاد كردند    غسانيدسته كه به شام آمدند حكومت       

ـ نعمانيـان و منـاذره    ـ حكومت آل منـذر   براي خود و اند حيره را ساخته

مـورد  را  دينه آمدنـد يعنـي اوس و خـزرج          آنهايي كه به م   . اندايجاد كرده 
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كه بـه مكـه آمدنـد،    هم  آن دسته .اندبررسي قرار خواهيم داد كه چه كرده    

 آنهايي هم   . كنار زدند  ،خبرتر بودند بياندكي  هايي را كه از زندگي      عدناني

اسـتعداد، بـر بيابـان       كـم   در همين شبه جزيرة عربستانِ     ،كه به بيابان رفتند   

اعرابي كه در يمن بودند يعني آنهايي كه تنبل بودنـد و            بقية  . مسلط شدند 

جا خراب بشـود    حاال كه معلوم نيست چه زماني اين      «: گفتنديا با خود مي   

 آنقدر ماندنـد تـا      » چرا بيهوده حركت كنيم    ، هم خراب نشود   و شايد اصالً  

حركـت  سد در اواخر قرن دوم ميالدي خراب شد و اين افراد تنبل و بـي              

سـيل عـرِم   ه و نابود شدند و اين هم كيفر تنبلي آنهـا و آن              دچار سيل شد  

اي از تاريخچه معروفي است كه در قرآن كريم در سورة سبا ـ كه خالصه 

1.يمن است ـ از آن ياد شده است

شود ساختار عربستان در قرن دوم مـيالدي بـدين          چنانچه مالحظه مي  

رزمين گروهي از اعـراب در شـكل يـك حكومـت در سـ             : صورت درآمد 

اردن فعلي در همسايگي روم، گروهي ديگر در شهري كه بـراي خـود در        

بـه  در همسايگي دولت ايران     و  سرزمين عراق فعلي و حيره ساخته بودند        

در شـهر يثـرب و مجـاور      گروهـي   صورت يك حكومت درآمده بودنـد،       

 و گروهي از اعراب قحطاني هم در مكه و اطـراف آن در قـرن دوم               ،يهود

.زيستند حدود چهار قرن قبل از ظهور اسالم ميميالدي يعني

موقعيت فرهنگي

از حدود يـك قـرن قبـل از ظهـور           نويسند،  كه مورخين مجموعاً مي   چنان

، شـعر بـود و قبـل از آن         ،ترين تجلي و نمونة فرهنگ عـرب      عالياسالم،  

»...نا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ واْ فَأَرسلْضفَأَعر«:  به بعد15 سبا آيات سورة. 1
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اي نداشــت تــا آنجــا كــه يكــي از شــعر در ميــان اعــراب چنــدان جلــوه

شعر در ميـان اعـراب جانشـين        : نويسد كه مي،  يعقوبينويسندگان تاريخ،   

اگـر در   1.ها بود شده و همه چيز آن    ... علم و حكمت و فلسفه و تاريخ و         

رسـيد آن را    ميان اعراب كسي بود كه حرف و فكر حسابي به ذهنش مـي            

به طور خالصـه اگـر كسـي       . كرددر قالب چند شعر درآورده و عرضه مي       

راب در آن موقع چه بوده است؟ بايـد گفـت   بخواهد بگويد كه فرهنگ اع   

!!چند قطعه شعر

ـ    اند شاعرپيشه و با اين    اعراب ملتي بوده   ل و  كه سرزمينشان سرزمين گُ

 در عـين حـال شـاعر        ، بلكه سرزمين خار و شـن بـوده اسـت          ،بلبل نبوده 

تـرين مظهـر و تجلـي    جـا شـعر عـالي     البته چون در آن   . پرورانده است مي

گشتند تـا اشـعار خـود را    ت شعرا به دنبال جايي ميها بوده اس فرهنگ آن 

هـاي  كردند بهتـرين نمونـه    وقتي كه اشعار خود را عرضه مي      . عرضه كنند 

 آويـزان  ، كـه مركـز اجتمـاع سـاالنه اعـراب بـود      ،شعر را به ديـوار كعبـه   

گرفتـه، يعنـي اشـعاري كـه آويـزان و معلـق             نام مي معلقاتكردند كه   مي

دادند اين بـود كـه بـه ديـوار          ه به آن اشعار مي    اي ك شده است و جايزه   مي

نهـاد و  عرب شعر را به جاي حكمت و دانشِ بسـيار مـي       : عبارت يعقوبي اين است   . 1
شـناس بـود او را در       هـا و سـخن     معنـي  دريابنـدة  شاعري مـاهر،     ،هرگاه در ميان قبيله   

خواندند تـا   شد فرا مي  هاي حجشان بپا مي   بازارهاي خود كه در مدت سال و در موسم        
ها فراهم گردنـد و بايسـتند و شـعر او را بشـنوند و آن را افتخـاري از                ها و طايفه  قبيله

يزي نبود كـه در     براي ايشان جز شعر چ    . شمردندافتخارات و مزيد بزرگواري خود مي     
 تـاريخ يعقـوبي،     احمـد بـن ابـي يعقـوب،       . ها و كارهاي خود بدان رجوع كنند      داوري

، ص 1، ج 1366تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي،   ترجمة محمدابراهيم آيتي،    
)ب. (342
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هـا  ها را آويزان كنند و به اين ترتيب نام آن شـاعر بـر سـر زبـان                 كعبه آن 

باشـند  امثال او كـه از شـعراي معاصـر اسـالم مـي            و  1سيالقَؤامر. افتادمي

يعني  (معلقات سبع ها به عنوان    هايي هستند كه مجموعة آن    صاحب معلقه 

غيـر از  .  در تاريخ ثبت شـده اسـت       )كعبه آويخته شده  هفت شعري كه به     

شعر، منبع فرهنگ ديگري هم در سرزمين عربستان آن روز وجود داشـت         

.تر توضيح داده خواهد شدو آن معارف يهود بود كه بعداً به طور منظم

وضعيت اقتصادي

عبارت بود  در آن موقع    شاه بيت اقتصاد اعراب     و توليدي   از نظر اقتصادي    

مبادلـه   از نظر داد و ستد و .امداري و زراعت در جاهايي كه ميسر بود   از د 

يعنـي در  ، قسمت مهم تجارت آنها تجارت خارجي بوده اسـت      و تجارت 

 اعراب حجـاز    چه اعراب يمن و     چه. ها، تجارت خارجي مهم بود    نظر آن 

كردند ولي از آنجا كه تجارت خارجي       در كار تجارت خارجي فعاليت مي     

 براي اينكه يا بايد وارداتـي   ـ كندتجارت داخلي ارتباط پيدا ميباالخره با 

داخـل بگيرنـد و بـه    داشته باشند و در داخل عرضه كنند يا بايد چيزي از      

ـ به ايـن ترتيـب بـود كـه اعـراب بـا سـطح تمـدن آن               آن طرف برسانند  

 امروز هـم همـان را انجـام         ،دادند كه مردم دنيا   روزشان عملي را انجام مي    

تـرين و   تـرين و حسـاس    امروز در دنياي پيشرفته يكـي از مهـم        . ددهنمي

هـاي بازرگـاني و   نمايشگاههاي مربوط به اقتصاد، ايجاد      ترين پديده ارزنده

بازارهـاي  «ها يعنـي    اعراب هم در آن موقع داراي نمايشگاه      . صنعتي است 

 مـيالدي كـه قصـيدة الميـه از          540امرؤالقيس بن حجـر كِنـدي، متـوفي بـه سـال             . 1

)ب(.اوست
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اي  در هر شهر و هـر منطقـه  ،طور كه در هر فصلي   همان. اند بوده »موسمي

در  در آن موقـع هـم       ،شـود ها نمايشـگاه درسـت مـي      ناسب با وضع آن   مت

عربسـتان نمايشـگاه كاالهـاي بازرگـاني و توليـدي           مناطق مخصوصي از    

هاي معروف و بـزرگ     چند نمونه از اين نمايشگاه    . شدموسمي برگزار مي  

:در قسمت سرزمين عربستان حجاز و نجد عبارت بودند از

االول به رياست دو طايفة محلـي       كه در ماه ربيع   الجنْدلمةدوـ نمايشگاه   1

.شددر نزديكي شام برگزار ميكَلب و غسانبه نام 

 در مـاه    ،، كه در تاريخ به نام همان محـل ناميـده شـده            رقَّشَمـ نمايشگاه   2

.شدبرگزار مي1يممبنوت االولي به رياست جمادي

.شدكه در اول ماه رجب تشكيل مي2حارصـ نمايشگاه 3

كه بعـد از نمايشـگاه صـحار در همـان مـاه رجـب بـه        ريا ـ نمايشگاه  4

.شدبرگزار مياوو در پناه 3نديلُجرياست طايفه 

كـه  شـد و چنـان  در اول ماه رمضـان تشـكيل مـي   كه4عدن ـ نمايشگاه  5

نويسند اين نمايشگاه در حقيقت نمايشگاه كاالهـاي خوشـبو          مورخين مي 

اي بود كه در اين نمايشـگاه عرضـه و           عمده  كاالي ، و عطريات  ه است بود

.شد و بازار بزرگ عطرفروشي بودمبادله مي

آمده است، امـا صـحيح      » بني تيم طائفة منذربن ساوي    «اب يعقوبي به صورت     در كت . 1
)ب. (است» بني تميم«آن 
)ب. (هاي صحاري بدان منسوب استاي در يمن كه جامهبه ضم اول، قريه. 2
)ب. (به ضم اول و دوم و الف مقصوره، پادشاه عمان.3
اي از قُضـاعه بـه نـام    برد كه قبيله  نام مي  شِحريعقوبي قبل از اين نمايشگاه، از بازار        . 1

، 1تـاريخ يعقـوبي، ج   . امر آن را به دست داشت ) هابه فتح ميم و سكون يا فتح       (مهره
)ب(. 35ص 
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.شدكه در نيمه ماه رمضان برگزار ميصنعاـ نمايشگاه 6

. فعلي بودتومرَضْح كه در رابيه ـ نمايشگاه 7

.شدالقعده برگزار مي در ماه ذي طائف در نزديكي عكاظ ـ نمايشگاه 8

. المجازذيـ نمايشگاه9

شد بازرگاناني كـه در ايـن چنـد    ها هم تمام مي   بعد از اينكه اين نمايشگاه    

كردنـد و   آمدند و كعبه را زيارت مي     زدند، آخر كار به مكه مي     ماه دور مي  

كردنـد و  يك مراسم حجي هم در همين ذي الحجه داشتند كه برگزار مـي   

.رفتندمي

پديـده و نمـود اقتصـادي در        تـرين   تـرين و جالـب    ترين و ارزنده  مهم

تجاري كـه در  . هاستعربستان آن روز، اين بازارهاي موسمي و نمايشگاه       

كه نمايشگاه تنها نمايشـگاه     كردند  ذي نفع بودند سعي مي    ها  اين نمايشگاه 

 مراسـمي از عـيش و طـرب و موسـيقي و هنـر آن روز و          نباشد، معمـوالً  

بنـابراين،  .  بـود  برقـرار ار هـم    همچنين نمايشي از آثار ادبي و بهترين اشع       

آمدنـد ببيننـد چـه      ها محل تماشايي بود براي كساني كه يـا مـي          نمايشگاه

آمدنـد ببيندكـدام    اي آمده است تا بخرند يا اينكـه مـي         جنس مرغوب تازه  

شاعر، شعر خوبي گفته است تا گـوش كننـد يـا كـدام آهنگسـاز، آهنـگ             

هـا  در همـين نمايشـگاه    بنابراين شـعرا هـم      . خوبي آورده است و بشنوند    

كردنـد و   خواندنـد و عرضـه مـي      خودشان را مي  اشعار ارزنده   و  آمدند  مي

در حقيقـت  . كردنـد  ايـن اشـعار داوري مـي    ةداوراني هم بودند كه دربـار     

هـاي ادبـي   هاي اقتصادي بود بلكه كار انجمنها نه تنها نمايشگاهنمايشگاه

.دادندرا هم انجام مي
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جاهليتدولت و حكومت در عصر 

كـرد گويند انسان در آن روزي كه تك و تنها زندگي مي          شناسان مي جامعه

ـ البته اگر روزي بشر در زندگي خود تك و تنها بـوده اسـت وگرنـه كـه              

 خود آقاي خود بـود و نـوكر خـود،    ؛خواست ديگر آقا باالسر نميهيچ ـ 

ايي بدر  كه آدم از تنه   بعد از آن  . حاكم خود بود و دولت خود و ملت خود        

كـه چهـار نفـر شـدند و پـاي           آمد و زن و بچه پيدا كرد و به محض ايـن           

خانواده به ميان آمد، صحبت از اين شد كه رئيس اين خانواده و اعضايش              

شناسـان  جامعه. چه كساني هستند و مسأله رياست خانوادگي به ميان آمد         

ي از  گويند رياست خانوادگي در بيشتر مناطق زمين با مـرد و در بعضـ             مي

مناطق با زن بوده است، يعني در بعضي از منـاطق مـادر و در بسـياري از                  

كه زندگي از خانواده باالتر رفـت       بعد از آن  . مناطق پدر رئيس خانواده بود    

و چند خانواده و يك قوم و قبيله شدند زندگي بشر از نظـر اجتمـاعي از                 

جا صحبت از   ايندر  . اي شد  خانوادگي باال آمد و وارد مرحلة قبيله       مرحلة

 بايـد   ؛ يعني كسـي كـه     سفيد قبيله است  تر و ريش  رئيس و كالنتر و بزرگ    

.كارها را اداره و حل و فصل كند

له از ايـن بـاالتر رفـت،        أدر موقعي كه چند قبيلـه پيـدا شـدند و مسـ            

ها منتهـي شـد      ملت پيدا شد و به تدريج اين امر، به مسألة        حكومت قومي   

.نيستخبري حكومت از ولي هنوز 

لي در كنار هـم   يقباگاهي  وقتي كه مسأله از چند قبيله هم باالتر رفت،          

شناختند و خـود را بـا        اجداد مشتركشان را نمي    كردند كه اصالً  زندگي مي 
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اي كه در يك قطعـه از  دانستند، اين چند قبيلهديگر قوم و خويش نمي    يك

را حفـظ كننـد      ديدند اگر بخواهند نظام اجتماعي       ،كردندزمين زندگي مي  

ــد  ــت دارن ــه دول ــاج ب ــاريخي و   . احتي ــر ت ــت از نظ ــدايش دول ــاز پي آغ

شناسي در موقعي اسـت كـه قبايـل مختلفـي از مـردم كـه در يـك             جامعه

مين نظـام   كردنـد و منـافع مشـترك داشـتند بـراي تـأ            سرزمين زندگي مي  

 احتيـاج پيـدا كردنـد و ايـن سرپرسـت شـد            شان بـه سرپرسـتي    اجتماعي

.»دولت«

فـراز انتقـال از     : ين فراز تاريخ از نظر سياسي اين فراز است        ترحساس

بـا توجـه بـه ايـن        . اي به مرحله دولت    قبيله مرحلة شيخ قبيله و از مرحلة     

ها قبل از اسالم، حكومت به معني دولـت          قرن يمنترين فراز، در    حساس

ولـي  . هم حكومت به معني دولت بـود      حيرهوغسانپيدا شده بود و در    

ن عربستان داخي، يعني حجاز و نجد، حكومت به معني دولـت            در سرزمي 

يعقـوبي در كتـاب تـاريخ خـود       . شـود مگـر خيلـي بـه نـدرت         ديده نمي 

:گويدمي

مسائل مورد اختالف قبايل و افراد را معموالً يك عده از مردمي كه به              

عقل و خرد و دورانديشي معروف بودند و در گوشه و كنار، مردم آنها را                

شناختند، به صورت كدخدامنشي و حكميت حل و فصل         ي مي غرضبه بي 

وي نام بسياري از كساني را كـه       . گفتندميامكّحبه اين افراد    كه  كردند  مي

ايـن  1.بـرد شدند نام مـي  در تاريخ آن روز به عنوان حكام عرب ناميده مي         

 هستند يعنـي  »هاحكَم«حكام نه اينكه رئيس حكومت باشند بلكه به معني  

)ب. (337، ص 1تاريخ يعقوبي، ج . 1
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در تـاريخ ايـن دورة عربسـتان        . كردندحكميت مي ي كه در اختالف     كسان

 عربستان داخلي   كه در منطقة  كنيم به اين  تنها در يكي دو مورد برخورد مي      

 از جملـه يكـي از   ؛شـود يعني حجاز و نجد هم نامي از دولـت بـرده مـي     

 يعنـي صـد     ؛نويسد كه در قرن پـنجم مـيالدي       نويسندگان تاريخ يهود مي   

 پسر خود را به عنـوان فرمانـدار         ،پادشاه يمن 1برِابوكَ،  ز اسالم سال قبل ا  

كرد و اين   يعني مدينه را يك فرماندار اداره مي      . مدينه به آنجا فرستاده بود    

شـود گفـت    لذا به اين هم نمـي      ،فرماندار دست نشاندة حكومت يمن بود     

.»حكومت در مدينه«

ن، حكومت و دولـت  در كناره و اطراف عربستا  از نظر سياسي    بنابراين  

ـ  در مرزها، غسانيان و م     .وجود داشت  ي كـه در    يريان و همچنـين بقايـا     ذِنْ

هـاي سـاحلي     در قسـمت   حكومتي تشكيل داده بودند و    يمن مانده بودند    

 سيستم اجتماعي از    ،حكومت بود ولي در قسمت مركزي     نيز  خليج فارس   

.ترقي نكرده بوداصالً مرحله شيخ و قبيله به مرحلة دولت 

نقش يهود و نصاري

 تـاريخ اسـالم، نقـش يهـود و نصـاري در سـرزمين               صحيحبراي بررسي   

.عربستان را هم بايد مورد بررسي قرار دهيم

تاريخ مهاجرت يهود به سرزمين عربستان و مبدأ آن چنـدان بـراي مـا           

گونـه   در ايـن بـاره ايـن       تـاريخ يهـود   روشن نيست، ولي نويسنده كتـاب       

ت يهـود بـه سـرزمين عربسـتان و شـبه جزيـرة            دربـارة مهـاجر   : گويدمي

 شـهيد بهشـتي از ايـن فـرد بـه عنـوان              . از پادشـاهان حميـر     تُبان أسعد يا ابـوكَرِب    . 2

)ب. (ندك ياد مي»ابوغريبه«
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هاي مختلفي هست ولي شـك نيسـت        عقيدهعربستان و علل و عوامل آن       

خـود  كه بسياري از يهوديـان در اثـر سـتمكاري حكـام رومـي از مـيهن                  

گريختــه و در عربســتان پناهنــده شــدند، اگــر در فلســطين و كشــورهاي 

ت بـالعكس در    اروپايي و روم آسايش واقعـي بـراي يهـود وجـود نداشـ             

موردآنجا  ردبخش بود زيرا آنها     عربستان وضع زندگي آنها كامالً رضايت     

 همسـايگان   تكريم و عالقـة بلكه ازندتهديد و آزار كشيشان مسيحي نبود     

.برخوردار بودندخود 

اي از آنچه مسلم است به علت دور افتادگي منطقة حجاز و نجد، عـده     

م و بـه احتمـال قـوي مقـارن ظهـور            ها قبـل از ظهـور اسـال       يهوديان قرن 

.و يا قرن دوم و سوم مسيحي به عربستان مهاجرت كردند) ع(مسيح

 يعنـي   ؛ در حدود پنج قرن قبل از اسالم       ،برطبق تواريخ موجود  حداقل  

همان اواخر قرن اول مسيحي، مهاجرت يهود به سـرزمين حجـاز شـروع              

هاي دور از ستمگري  توانند  ها ديدند كه در اين منطقه مي      يهودي. شده بود 

يثـرب  فعلي و مدينه،نشينترين مركز يهوديمهم. حكام روم زندگي كنند   

هايي كه به شبه جزيره عربستان آمدند چون ديدند كه          يهودي. آن روز بود  

هايي ساختند و ترتيب    در منطقه يثرب آب و زميني هست براي خود قلعه         

يهوديان كـه از شـمال      . د يهوديان كم بو   در مكه عدة  . يك زندگي را دادند   

 يهوديـان چنـدان زيـاد        در يمن عـدة    .آمدند به يمن رسيدند   به جنوب مي  

اي اتفاق افتاد كه با آن واقعه دين يهودي دين رسمي يمـن  نبود ولي واقعه 

 پادشـاه   ،برِابـوكَ پسـر   وقتي   اين بود كه     هكه گفته شد  آن واقعه چنان  . شد

 ساكنين مدينه بـر ايـن       ،ندار بود يمن در قرن پنجم ميالدي، در يثرب فرما       
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كه با پادشاهان ايـران هـم    با اينبرِابوكَ. فرماندار شوريدند و او را كشتند     

 در سر راه خود به يثرب آمد تا اعـراب و يهـود             ،بر سر يمن جنگ داشت    

يثرب را كه ياغي شده بودند گوشمالي بدهد و بعـد بـه جنـگ بـا ايـران                   

ي به يثرب آمد سـاكنان يثـرب داخـل           وقت ،اين خط سير خود   او در   . برود

برِابـوكَ .ها را بستند و در داخل حصارها ماندنـد        ها رفتند و در قلعه    قلعه

وضـع مـردم از     و   دوران محاصره طول كشيد      .ها را محاصره كرد   اين قلعه 

و در اين موقع چند نفر از راهبان يهودي بيرون آمدنـد            . نظر آذوقه بد شد   

هاي ما پسـر تـو را     گفتند كه چهار نفر از جاهل      و به او     ندرفتابوكربنزد  

ها در اين برخورد به خوانـدن       آن. ها بگذر  حاال تو هم از گناه آن      ؛اندكشته

 بـه تـدريج نفـس گـرم      .، پرداختنـد  تعاليم يهود بر ابوكرب كه مشرك بود      

ها در ابوكرب موثر واقع شد و او يهودي شد و از همان جا هم به يمن           آن

وكرب و اطرافيانش يهودي شـدند و بـه يمـن برگشـتند              وقتي اب  .برگشت

يكي از فرزنـدان    . ابوكرب مدتي بعد مرد   . ين يهود كردند  دشروع به تبليغ    

 رسماً دين يهـود را بـا        ي و . پادشاه يمن شد   ذونُواسيا  ذونَواساو به نام    

 به طوري كه دين رسـمي يمـن         ؛تر در يمن ترويج كرد    شدت هر چه تمام   

اين امـر مربـوط بـه    . هاي يهودي ساخته شدآن كنيسهدين يهود شد و در    

.حدود هشتاد يا صد سال قبل از اسالم است

كه در عربستان آن روز، در شـمال، يهـودي و           بنابراين مالحظه كرديد    

ين مزدك، كه دين ايرانيـان بـود و    يمسيحي و در مشرق، زرتشتي و پيرو آ       

هاي نيگر هم آيي و در جاهاي د   در جنوب و قسمتي از يثرب دين يهودي       

.هاي پراكنده رواج داشتينيپرستي و صابئي و آبت
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يهود در عربستان

ها خوش برخورد بوده    نويسد كه اعراب با يهودي    ميتاريخ يهود نويسندة

گرفتنـد و بـا     دادند و دختر مـي    ها حتي دختر مي   و آميزش داشتند و به آن     

ـ   به طور كلي يهودي    .كردندآنان ازدواج مي   ر روي اعـراب بسـيار اثـر        ها ب

توانستند نبض اقتصادي آن    گذاشتند زيرا اوالً افرادي اقتصادي بودند و مي       

 نسبت بـه مـردم عربسـتان،      ها و مناطق را در دست بگيرند و ثانياً        سرزمين

 سـواد   مردمي باسواد و اهل كتاب بودند بنابراين نسبت به اعراب كه اصالً           

دانســتند كــه هــا و مطــالبي مــيقصــهنداشــتند، داراي معلومــات بــوده و 

توانستند براي اعراب بگويند و از ايـن نظـر مـورد احتـرام بسـياري از          مي

دانسـتند   در زماني كه اعـراب غالبـاً خوانـدن و نوشـتن نمـي              .ها بودند آن

ـ  آ ،دانستندها اغلب خواندن و تا حدودي هم نوشتن مي        يهودي ين يهـود   ي

 بود كه حتـي گروهـي از قبيلـه قـريش            در اعراب تا اين اندازه تأثير كرده      

.هم يهودي شده بودندكِنانه بنييعني 

مسيحيت در عربستان

. وضع مسيحيت در حجاز و در شبه جزيرة عربستان وضـع خاصـي بـود               

ين مسيحيت تا نزديك زمان پيغمبر اسالم ـ يعني تا حدود صد و پنجـاه   يآ

گونـه كـه   همـان . ودسال قبل از ظهور اسالم ـ در عربستان نفوذي نكرده ب 

هـاي آفريقـايي و آمريكـايي       امروز مبلغان مسيحي براي تبليغ به سـرزمين       

روند، در آن موقع هم مبلغين مسـيحي بـه   ها ميجنوبي و در داخل جنگل    

رفتند و براي نخسـتين بـار       داخل صحراي خشك عربستان براي تبليغ مي      
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هـا در مـردم      آن تبليغات. آمدندنجرانگروهي از مبلغان مسيحي به منطقة       

. نجران مؤثر واقع شد و نخستين منطقة مسيحي در عربستان به وجود آمد            

آمدند مسيحيان نجران شروع به تبليغ كردند و مبلغيني هم كه از خارج مي            

در داخل سرزمين مركزي عربستان راه و كانوني پيدا كردنـد و شـروع بـه          

پادشـاه يمـن،   ،سذونـوا  در همين موقع چنان كه گفتـه شـد     .تبليغ كردند 

يهودي شد و ميان اين پادشاه يهودي كه با فشار براي نشر ديـن يهـود در           

اين تصادم  . كرد و مسيحيان نجران تصادمي پيش آمد      عربستان كوشش مي  

ور حبشه نسـبت بـه      تناشي از يك علتِ سياسي بود و آن اين بود كه امپرا           

 داشـت  يمن ـ به علت همسايگي و در طرف ديگـر دريـا بـودن ـ طمـع      

ذونـواس بـه   . ور حبشه و ذونواس تصـادمي پـيش آمـد    تبنابراين بين امپرا  

انتقام اين تصادم، به نجران آمد تا مسيحيان نجران را قتل عام كند كه ايـن                

 و قرآن ايـن     1در قرآن كريم آمده است    دوداخْداستان ُ داستان تحت عنوان    

را كشـت و    ذونواس بسياري از مسيحيان نجران      . كندعمل را نكوهش مي   

ـ اين عمل ذونواس سبب شـد كـه امپرا        . اي از آنها را زنده سوزاند     عده ور ت

چنين امپراتور روم به كمك مسـيحيان       حبشه كه مسيحي مذهب بود و هم      

ور روم از سـرزمين     تـ  چون امپرا  . بيايند شان بودند كيش خود همكه  نجران  

 انتقام  ور حبشه طلب كمك كرد و از او خواست كه         تيمن دور بود از امپرا    

ابرههبه اين ترتيب داستان     .  بگيرد اين قتل عام را از ذونواس و مردم يمن        

اي از سپاهيان حبشي به يمن      و آمدن لشكر حبشه به يمن پيش آمد و عده         

آيات ) بروج (85سوره . قُتِلَ اَصحاب األخْدود ـ النّارِ ذاتِ الوقُودِ ـ اِذْهم علَيها قُعود  . 1
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ذونواس و عده زيادي از مردم يمن كشته شـدند          . آمدند و آنجا را گرفتند    

نـداران  و مسيحيت در يمن جانشـين ديـن يهـود شـد و بـه دسـتور فرما                 

 به دنبال همين امر است كه       .حبشي، كليساهاي رسمي در يمن ساخته شد      

بنـابراين در سـرزمين عربسـتان    .  به ميان آمـد    »الفيلعام« و   »ابرهه«داستان  

ين يهـود در درجـة اول، مسـيحيت در درجـه دوم،            يمقارن ظهور اسالم، آ   

ـ   ـ صابئين  در درجة چهارم دين زردشت در درجه سوم،  رو كسـاني كـه پي

هاي معاصـر   ينيبه آ اعتقاداتشان  پرستي بودند و در اصل      يك نوع دين بت   

ها در قـرآن هـم نـام بـرده شـده            رسيد و از همه اين    مي) ع(ابراهيم خليل 

بنـابراين از نظـر دينـي       .  و در درجه پنج اديان محلي قرار داشتند        ـ1است

. است نفوذ اديان مختلف بودهشبه جزيره عربستان در آن موقع، منطقة

كه ما به وضع خاص مكه و مدينه و طـائف ـ سـه    جا براي ايندر اين

شهري كه خيلي به زادگاه اسالم نزديك است ـ آشنايي بيشتري پيدا كنيم،  

كه بيان گرديد، در حدود قرن      چنان. بايد توضيحات مختصري آورده شود    

دوم و سوم ميالدي اعراب قحطاني به اطراف عربستان مهاجرت كردنـد و       

جا اختيار همه چيز    به مكه آمدند و در آن     بنوخُزاعهها به نام    گروهي از آن  

هـاي  جا بيايند قبيلـه به آنخُزاعهكه اعراب قبل از اين. را در دست گرفتند 

منطقـه   بـر اوضـاع و احـوال         ،بودندعدنانيعيلي، كه اعراب    امختلف اسم 

اين قبيله هنوز به آن     البته  . بودقريشها قبيله   ترين آن مسلط بودند كه مهم   

 مكه مسـلط شـده   رببنوخزاعهموقعي كه  . اهميتي كه بعداً بدان رسيد نبود     

هاي كعبه را هم در دسـت گرفتـه بـود، در خـانوادة             و اختيارات و سمت   

)ب. (17آية ) حج (22 و 69آية ) مائده (5، 62آيه ) بقره (2هاي سوره. 1
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ـ مادر . به دنيا آمدالبي بن كِ  قُصقريش كودكي به نام      از بنوخزاعـه  يقُص

 بزرگ شد به فكر افتـاد كـه         قصيوقتي  . هاي قريشي بود و پدرش از تيره    

 افتاده اسـت بـه      هاي خانوادگي قريش به دست غير قريش      چه از سمت  آن

داري  از جمله سـمت كليـدداري و پـرده         ؛هر قيمتي شده است پس بگيرد     

ـ دا. شدي او مي  يكعبه را كه سمت مهمي بود و به حكم وراثت سهم دا            ي ي

1ي خـود  ياز دا  اين سمت را     قُصي. گذران بود  مردي عياش و خوش    قصي

در نظر گرفته   كباب  براي   شراب و يك شتري كه گوشتش را         مقداربا يك   

المثل  خريداري كرد و اين معامله احمقانه در تاريخ عربستان ضرب          بودند

خيلي پرضـرر اسـت    اي  معاملهخواستند بگويند   به طوري كه اگر مي    . 2شد

تـر  ضـرر، احمقانـه  گفتند از معامله قصي با آن فرد، پرضررتر يا از نظر           مي

.است

جوان باكفايتي بود، به تدريج بر اوضاع مكه مسلط شـد و تمـام             يصقُ

خبـري از  كه هنـوز    الب با آن  ي بن كِ  ص زمان قُ  در. امور مكه را قبضه كرد    

اي در مكـه پديـد آمـد كـه همـة          گونهطرحوجود ندارد اما     دولت   تشكيل

گونه، قبايل مختلفـي كـه       بر طبق اين طرح    .ها با فكر و تدبير قصي بود      آن

هاي مختلف قريش ـ توانسـتند   كردند ـ مخصوصاً  تيره در مكه زندگي مي

.يك نوع مركزيت و سر و سامان نسبي به زندگي اجتماعي خود بدهند

)ب (307، ص 1، ج  يعقوبياريختابوغُبشان، . 1

2 .    فْقَةِ ابي غُبمن ص آمـده اسـت يعنـي     » ...اخسـر مـن     «شان، و در بعضي منابع      اخس :

)ب. (همان» تر از دادوستد ابوغُبشانبخشزيان«
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هاي مهم قريش و مناصب ايشانتيره

: هـا عبـارت بودنـد از      هاي مهم آن  هاي زيادي داشتند ولي تيره    قريش تيره 

هـا ، عبدالداري )بنونَوفَل (هاليفَو، نَ )بنواُميه (هاموي، اُ )بنوهاشم (هاهاشمي

، )بنـو مخـزوم    (هـا زومـي خْها، م ميي، تَ )بنو أَسد  (هاسدي، اَ )بنو عبدالدار (

.)بنو سهم (هاهميو س) بنو جمح(ي حم، ج)بنو عدِي (هاعدوي

تـا آن   . تري هـم بودنـد     كوچك هايهاي مهم بودند البته تيره    اينها تيره 

قصـي بـن كـالب     . موقع دو سه منصب نسبت به خانه كعبه وجود داشت         

، تعـدادي منصـب     ش داشته باشـند    با هم ساز   هااين تيره همة  كه  براي اين 

يك منصب داد تـا مايـة دلخوشـي    اي به هر طايفه  و  جديد به وجود آورد     

اي  او براي هـر طايفـه      .ديگر به جنگ و دعوا نپردازند     داشته باشند و با هم    

اي طـوالني  شود پست درسـت كـردن سـابقه    معلوم ميپستي ايجاد كرد ـ 

 پسـت   15از حـدود    ) ص(ـ به طوري كه مقارن ظهور پيغمبر اسالم       ! دارد

هـا متعلـق بـه يكـي از     شود كه هر كدام از اين منصب  در مكه نام برده مي    

:هاي معروف قريش بودتيره

 كـه پسـت     داري كعبه درباني و پرده  يعني  » نتحِجابت و سِدا  «ـ منصب   1

.درجه اول بود

مسـافراني كـه در موسـم       زيرا  : و آب دادن به حجاج    »تقايسِ«منصب  ـ  2

دانسـتند كجـا   آمدنـد نمـي  حج ـ حج قبل از اسالم ـ از اطراف به مكه مي  

.خواستند آب مي  گي هم ، خود چاه و آب هست و براي انجام مراسم حجِ        

ها اين سمت و آقايي و بزرگتري را داشـت كـه بايـد از     فهيكي از اين طاي   

هـا يـا    كند كه حـوض    نقل مي  جرجي زيدان هاي اطراف آب بياورد و      چاه
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ها آب  كردند و به صورت روباز در آن      هايي از پوست درست مي    حوضچه

1.بردندداشتند و ميآمدند و از اين آب برميريختند و حاجيان ميمي

در آن موقع بزرگان قريش براي اينكـه        :  مهمانداري  و »فادترِ«ـ منصب   3

تـر بشـود و اصـوالً بـر         سال به سال مسافران مكه بيشتر و بازار مكه گـرم          

اكنون هم در ميان اعراب هست به اصـطالح         اساس اين رسم عربي كه هم     

 بنـابراين   ،انـد كـرده به عنوان آثار سيادت و بزرگي و آقايي، سفره پهن مي          

اينهـا پـولي   . اندازي بـوده اسـت   قريش مسئول سفره  ف  يك طايفه از طواي   

كردنـد و بـه حجـاج غـذاي مجـاني           هايي پهن مي  كردند و سفره  جمع مي 

.دادندمي

بود كه در »قابع«در مكه، پرچمي به نام پرچم : »داريپرچم« ـ منصب  4

و شـد  داري مـي نگهاي  آمد و اين پرچم در خانواده     مواقع جنگ به كار مي    

 در دورة   .وردآمـي بايد رئيس ايـن خـانواده پـرچم را بيـرون            موقع جنگ   

.اين پرچم در دست بني اميه بود) ص(معاصر پيغمبر اسالم

ـ « ـ منصـب   5 يكـي از ابتكـارات و كارهــاي   : »دارالشــوري«و »دوهدارالنَّ

 كه نام اين خانـه      2اي ساخت الب اين بود كه در كنار كعبه خانه       كِبنصيقُ

.تدوه بوده اسدارالنَّ

كـار  .  يعني محل اجتمـاع، مجلـس شـوري و دارالشـوري           »دوهدارالنَّ«

آمـد كـه    دارالندوه اين بود كه هر وقت مسائل مهمي براي قريش پيش مي           

.15جرجي زيدان، ص . 1

دانم از نظـر تـاريخي هنـوز مانـده          ها محفوظ بوده است ولي نمي     اين خانه تا مدت   . 1

.است يا نه
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مربوط به همه بود، بزرگان و كالنترهاي اقوام كه در حقيقـت نماينـدگان              

كردنـد  شدند و دربارة آن مطلب شور مي      آنها بودند در دارالندوه جمع مي     

گرفـت اجـرا    گرفتنـد و هـر تصـميمي را كـه اكثريـت مـي              تصميم مـي   و

گوينـد طبـق قـانون انتخابـات        نكته جالب ايـن اسـت كـه مـي         . كردندمي

در دارالنـدوه  توانسـتند   مـي ها و اقـوام     الب، نمايندگاني از قبيله   بن كِ يصقُ

 البتـه اكنـون     .باشـد نبـوده   ها از چهل سـال كمتـر        شركت كنند كه سن آن    

هـا  توانند عليه اين مسأله اعتراض كنند و بگويند كه چـرا ايـن        مي هاجوان

در آن موقـع    ! پذيرفتنـد پيرپرست بودند و فقط چهل سال بـه بـاال را مـي            

تـر و   هـاي كـارآزموده   منظور از اين شرط سني ايـن بـوده اسـت كـه آدم             

خواهيم ) ص(جا بيايند وگرنه ما در تاريخ پيغمبر اسالم       تر به آن  ديدهتجربه

بـود بـا خـود بـه        بـيش ن  را كـه كـودكي      ) ص(يد كه عبدالمطلب، محمد   د

ن قجا غـد  كه ورود افراد كمتر از چهل سال به آن        برد و با اين   دارالندوه مي 

 در دفعات بعد گفتند كـه او      ،ها برخورد بود و در دفعه اول هم به دماغ آن        

.بيايد و اين هم داستاني دارد

هاي تجارتي، كه اين    دگي كاروان و سرپرستي و سركر   »يادتقِ«ـ منصب   6

.منصب هم با بني اميه بود

 يـك قبيلـه   ي ازگاهي اوقات كه فـرد : ـ مؤسسه پرداخت ديه و غرامت    7

كشت در درجه اول درخواست غرامت و ديه         ديگر را مي   فر از قبيلة  يك ن 

پـول ديـه بايـد    . گرفـت صـورت مـي   جنـگ  در مرحله بعديكردند و مي

ها مسئول بود كه هر وقـت چنـين         از اين خانواده  يكي  . شدآوري مي جمع

ها بدهد  آوري كند و به آن    بندي و جمع  آمد پول را سهم   اي پيش مي  حادثه
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؛ ي گفـت  يـ شود آن را به اصطالح، اموال عمـومي و دارا         و در حقيقت مي   

.البته دارايي مخصوص ديه و غرامت

ي كـه مركـز    چـادر بزرگـ  ):قُبـه  (يـا اسـلحه خانـه   »تسـليحات « ـ اداره  8

هـا را جمـع   آمد اسـلحه آوري اسلحه بود و هر موقع جنگي پيش مي    جمع

.كردندكردند و به صورت صحيحي بين افراد قشون تقسيم ميمي

بود كه سـتوران     يك تيره از قريش مسئول       ):أعِنَّه (ـ ادارة اصطبل ارتش   9

داري و چهارپايان اعم از شتر يا اسبي را كه در موقع جنگ الزم بود نگهـ                

.كنند

كردند سـفيري    گاهي اوقات اعراب احتياج پيدا مي      :»فارتسِ«ـ منصب   10

كه بعداً خواهد آمد در مهـاجرت مسـلمانان بـه           به اطراف بفرستند و چنان    

.آيدحبشه، صحبت از سفيران قريش پيش مي

يـا  اي از اعـراب بودنـد كـه كـار عدليـه             طايفـه : »دادرسـي «ـ منصـب    11

.دادندجام ميدادگستري امروز را ان

ايـد  داري بـود همـان گونـه كـه ديـده     كه غير از پرده  : ـ كليدداري كعبه  12

اندازنـد،  روند گاهي طال در ضـريح مـي  مسافراني كه به مشاهد مشرفه مي     

آوردنـد و در  آمدند گاهي نذر و نذورات براي كعبه مـي       حجاج هم كه مي   

 در  ،آمـد بار مـي  ككليددار در هر سال يا شش ماه ي       . ريختندخانة كعبه مي  

آورد و بـين طوايـف مختلـف        كرد و هر چه در كعبه بود درمـي        را باز مي  

.كردتقسيم مي

مكـه كـه    شـهر   يعني نگهداري و تعميرات كعبه و       : »تعمار«ـ منصب   13

.ها را طايفه بخصوصي به عهده داشتتعميرات آن



67زادگاه اسالم

ي يآزمـا تكه شايد بتوان آن را اداره بلـيط بحـ         : زالماَ و أيسارـ منصب   14

 از نظر زبان عربي     1»يسر«.  بود »يسارأَ«در ميان اعراب رسمي به نام       . ناميد

به معنـي   هم كه در زبان عربي »رسِيم« كلمه اتفاقاً. است2به معني گشايش 

قمار و برد و باخت است با ايـن گشـايش ارتبـاط دارد و از يـك ريشـه                    

نزديك عيد كـه    مستان و   در ز ،آباد ايران در روستاهاي غيرآباد و كم    . است

دانـم آيـا ايـن    نمي ـ وجود دارد»فصل غاليات« اصطالحي به نام ،شودمي

 يعنـي   »غاليـات «ــ اصطالح عموميت دارد يا در منطقه بخصوصي اسـت        

فصلي كه فرد دهاتي به اصطالح هـر چـه در انبـار دارد مصـرف كـرده و          

در عربسـتان   . واقعاً كفگيرش به ته ديگ خورده و هيچ ندارد كـه بخـورد            

 بخصـوص در    ؛آمـد هم گاهي اوقات در زمستان چنين وضعي پـيش مـي          

در اين موقع اعـراب  . ي كه در بهار و تابستانش بارندگي نشده بود       يهاسال

كه در زندگيشان ايجاد گشايشي كنند گفتند بايد يك فوت و فني         براي اين 

كه شـده  به كار ببريم كه شايد به احتمال بيست يا سي يا چهل درصد هم            

 در ؛است مقداري از پول و آذوقه اغنيا و ثروتمندان بـه كاسـه فقـرا بـرود        

گونـه  ميان مردمي كه از نظر اقتصادي رشد نكرده و وضع بدي دارند ايـن             

.شودابتكارات و افكار زياد ديده مي

ايـن  .  ايجاد كردنـد   »رسِييسار و م  أ«آزمايي به نام    نوعي التاري و بخت   

ده عدد چوب تير درست كرده بودند و بـر          : رتيب بود آزمايي بدين ت  بخت

1 .يلَم به دو فتحه          سيعني چوبة تيري كه هنوز پيكـان        ر به دو فتحه يعني قماربازان و ز 

)ب. (بردندندارد و آن را براي فال و قرعه به كار مي

.6آية ) 94(به دنبال هر سختي گشايشي هست ـ سورة انشراح » اِنِّ مع العسرِ يسرا«. 2
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،روي هفت چوب از ده چوب تير به ترتيب نوشته شده بـود يـك سـهم                

، چوب چهارم چهـارم سـهم      ، چوب سوم سه سهم    ،چوب دومي دو سهم   

 ششمين چوب شش سهم و هفتمين چـوب هفـت   ،چوب پنجم پنج سهم 

ها پوچ اين تيركپس سه عدد از     . سهم و سه تيرك چوبي آن هم پوچ بود        

از يك تا هفت تيـرك      . ها هم سهام مختلف داشت    بود و هفت عدد از اين     

 يـك شـتر     دادنـد و بعـد مـثالً      چوبي را به دست يك فرد مورد اعتماد مي        

 پـول ايـن شـتر را هـم بـا شـيوة معينـي كـه مفصـل اسـت،                      ،خريدندمي

 آن  ة همـ  .شد به طوري كه پول شتر از جيب همه خارج نمي          ؛پرداختندمي

آزمـايي  كردنـد بلـيط بخـت     كساني هم كـه در ايـن التـاري شـركت مـي            

ايشـان  اي از   دادنـد و عـده    ها پول بليط مي   اي از آن  عدهبلكه  خريدند  نمي

پـول ايـن    . كردند كه اين هم شـرحي دارد      جا شركت مي  بدون پول در آن   

آوردنـد و بعـد شـتر را        اي بيـرون مـي    اين وسيله از جيب عـده     شتر را به    

،كردند و بار ديگر براي تقسيم گوشت شتر       شتند و آن را تكه تكه مي      كمي

.كردندآزمايي و التاري ميبخت

دادنـد  كردند سه نفر پول نمـي      التار مي  ،كه براي پرداخت پول   در ابتدا   

 اكنون هم براي بـردن گوشـت شـتر كـه التـار              ،دادندو هفت نفر پول مي    

 هفـت نفـر ديگـر سـهم پيـدا      آمـد و كردند باز سهم سه نفر پوچ درمي مي

چه بسا آن كسي كه در موقع تقسيم كـردن گوشـت تيـرك اول    . كردندمي

يعني بليط درجه اول نصيب او شده بود پول نـداده بـود و اكنـون هفـت                  

ـ يم«آزمايي اعراب بود و به نام       اين سيستم بخت  . بردسهم گوشت مي   »رسِ

بـه  .كـرد مـي ايجـاد    چون به نحوي گشايشي در كار آنان         ؛شدخوانده مي 
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تـايي  دههـاي   به ايـن چوبـك     . براي قمار به كار رفت     »رسِيم«تدريج كلمه   

هـا هفـت    عـرب .  مناسـبت دارد   »نصـيب «گفتند كه با ريشـه       مي »انصاب«

اي را كه امـروزه  و با آن استخاره   داشتند  »زالماَ«به عنوان   چوبك ديگر هم    

.دادند است انجام ميها معمول شدهبه اين صورت غلط در ميان مسلمان

نوشـته شـده بـود      از اين هفت چوبك      بر روي يكي     كهبه اين ترتيب    

 بر روي يكي نوشته شده      ،»نكن«بر روي ديگري نوشته شده بود       و  »بكن«

بـه نفـع طـرف مقابـل     « و بر روي ديگري نوشته شده بود    »به نفع تو  «بود  

يگـر هـم    ها هم پوچ بود و بـر روي دو چوبـك د           يكي از اين چوب   . »تو

خواسـتند كـاري انجـام      مياعراب وقتي   . چيزهاي ديگري نوشته شده بود    

رفتنـد و بـه او      رسـيد پـيش كسـي مـي       بدهند و عقلشان به آن كـار نمـي        

 تو براي مـا بـه اصـطالح    ،خواهيم چنين كاري را بكنيمگفتند كه ما مي مي

ـ      اي مي  اين فرد هم دست خود را زير پارچه        !فال بگير  ن كرد و يكـي از اي

گفـت   مـي »بكـن « اگر بر روي آن نوشته شده بود   .آوردها را درمي  چوبك

گفت اين كار    مي »نكن«اين كار را بكن و اگر بر روي آن نوشته شده بود             

ببينند آيا بـر روي چوبـك       تا  سواد نداشتند   افراد  ةهمجا كه    از آن  .را نكن 

 لذا ؛ هم باشد   بنابراين بايد اين فرد امين     ،»نكن« نوشته شده است يا      »بكن«

 را بـر عهـده      »ازالم«و  )أيسـار (»انصـاب «يك تيره از قريش هـم سـمت         

.داشتند

قريش تقسـيم   هاي مختلف   هاي مختلف ميان تيره   به اين ترتيب سمت   

با وجود ايـن گـاه و       . شده بود تا اينها بتوانند با هم بسازند و زندگي كنند          

نهـا بـا همـين سيسـتم         آ كـه شد  گاه اختالفاتي در داخل قريش پيدا مي      بي
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به جنگ كشـيده    شان  اختالفات داخلي االمكان  كردند حتي ناقص سعي مي  

.طور بودنشود و واقعاً هم اين

هاي قريش يـا اصـالً    برخورد مسلح ميان تيره    »البصي بن كِ  قُ«بعد از   

قصي بـن كـالب    دورة بعد از    . نبوده يا اگر بوده خيلي مختصر بوده است       

اي و حكومـت    ، دورة برزخ ميـان حكومـت قبيلـه        در مكه و در آن منطقه     

كنيـد ديگـر صـحبت از يـك نـوع           كه مالحظه مي  چنانزيرا  . دولت است 

و يك نوع سر و سامان دادن به ميان آمـده      وظايف   تقسيم   ، منصب ،تشكل

.بودحاكم ر مكه باين اوضاع يعني ؛است

ئفطـا .  بـود »بنـي ثقيـف  « تحت نفوذ يك قبيله يعني      ف تقريباً ئاما طا 

. قـرار داشـت   شهر كوچك و آبادي بود و تنها تحت نفوذ همان يك قبيله             

طـور كـه   ل قرن دوم ميالدي ـ همان يدر اوا. جالب استنيز اوضاع مدينه 

رب در يمن شكسته خواهد شـد  أبيني كردند سد متوضيح داده شد ـ پيش 

ن به سمت شمال و شـمال       يم زيادي از اعراب قحطاني مقيم       عدةبنابراين  

 و  »اوس«از جملـه دو خـانواده از آنـان بـه نـام              . ق مهـاجرت كردنـد    شر

 ديگـر  ،جا جـاي بـدي نيسـت   ، وقتي به يثرب رسيدند ديدند اين    »خزرج«

 قبل از آمدن اين اعراب، يهوديان       .جا مسكن كردند  همانپس  كجا برويم؟   

به يثرب آمده بودنـد بنـابراين يهوديـان، سـاكنان قـديمي و قبلـي مدينـه                  

ابتدا كه اوس و خزرج آمدند چون مهمان و ضعيف و بيگانه و       در  . هستند

هـا را   دادنـد و مراعـات آن     ها مقداري بـاج مـي     غيرمحلي بودند به يهودي   

توانسـتند  در ضمن يهوديان هم افراد سياستمداري بودند و مـي         . كردندمي

بعد از مـدتي در ميـان يهوديـان يـك حـاكم             .ها زندگي كنند  مدتي با اين  
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در و ستمگري پيدا شد و بـه اوس و خـزرج تعـدياتي كـرد كـه             نسبتاً مقت 

.هاي ميان اوس و خزرج و يهوديان از آن تاريخ شروع شدجنگ

ـ ،بودندزباننژاد و هم  با اعراب مجاور، كه هم    اوس و خزرج    رابطة   ه ب

در جنـگ و اخـتالف بـا        پـس   كردند،  شد و نفوذ پيدا مي    ميبيشتر  تدريج  

به تدريج كفه   . دندشمييگانشان هم برخوردار     از حمايت همسا   ،هايهودي

 كـه   هنگامي.ين رفت يها در مدينه پا   يهودينفوذ   باال، و كفة     ناشقدرت اي 

اي اتفاق افتـاد كـه   گونه بود اما واقعهاوس و خزرج متحد بودند وضع اين     

هـاي  ميان اوس و خزرج اختالف پيش آمـد و جنگـي رخ داد و يهـودي               

مودنـد  نبرداري را كردنـد و سـعي        داكثر بهره زيرك هم از اين اختالف ح     

.شديدتر باشدها ميان آناالمكان اختالف حتي

نزديك به زمان بعثت پيغمبر اسالم، هنوز اختالفات طايفة خـزرج كـه        

تري بـود ادامـه     تري شده بود و طايفه اوس كه طايفة كوچك        طايفه بزرگ 

تـر تقسـيم   وچـك هـاي ك هـا و تيـره     خزرج كه خود به قبيله      طايفة .داشت

كـه   چنـان .شد، تصميم گرفت بـراي خـود يـك پادشـاه انتخـاب كنـد      مي

اي بـه  كنيد مكـه در مرحلـة بـرزخ و انتقـال از سيسـتم قبيلـه              مالحظه مي 

بلـوغ اجتمـاعي   سيستم دولتي است و مدينه هم بـر روي هـم، در سـنين        

بـراي  . اي به مرحله دولـت منتقـل شـود   خواهد از مرحلة قبيله   است و مي  

بـه  پادشـاه   خستين بار در تاريخ زندگي اعراب مقيم مدينـه، صـحبت از             ن

 كـه مـردي     »بياُعبداهللا بن «ميان آمده و زمينه فراهم شده است كه همه با         

پادشاه خزرج بيعت كنند و بـراي        به عنوان    ،محترم در ميان خزرجيان بود    

م تـا    اسـال  اين موضوع از هر نظر در تاريخ آينـدة        . او تاج و تختي بسازند    
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هاي بعدي جاي اثر همين موضـوعي     ها اثر گذاشت كه ما در بررسي      مدت

در چنين  . آيد را روشن خواهيم كرد    كه شايد به نظر سطحي و كوچك مي       

وضـع عمـومي و   ، از نظر فرهنگي، اقتصادي، سياسـت داخلـي  ـ شرايطي  

دعوت اسالم را در مكـه اعـالم   ) ص(بود كه پيغمبر اسالمـ وضع مذهبي  

.كرد

 با  ؛ مختصري و نموداري از وضع عربستان مقارن ظهور اسالم بود          اين

هاي آينده مورد    در بحث  هاي تاريخي آن و نكاتي كه احياناً      اشاره به ريشه  

.احتياج ما قرار خواهد گرفت
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هـاي  كنيم كه از يـك نظـر آغـاز واقعـي بحـث            بحث را از جايي آغاز مي     

خـود بـا بررسـي مسـائل اعتقـادي و           ي است و از نظر ديگر خودبه      اسالم

هـا  اجتماعي و عملي توأم است و اين با خط مشي طبيعي در ايـن بحـث               

در حقيقت اسالم را در مجراي تاريخ آن با همان ترتيـب            . سازگارتر است 

كه آن را بهتر درك كـرده باشـيم         كنيم و براي اين   تاريخي خود بررسي مي   

 يعنـي  ؛ي منطقـة ظهـور و زادگـاه اسـالم    ي ابتدا به شناسـا  در شروع بحث،  

العـرب معـروف   ةسرزميني كه به نام شبه جزيرة بزرگ عربستان يـا جزيـر   

 نجد، يمن، عدن   ،حجازسعودي كنوني،   است پرداختيم كه شامل عربستان      

 و تا حـدودي از نظـر        شودميهاي خليج فارس و بحر عمان       نشينو شيخ 

. هـايي كلـي كـرديم      زباني، ديني و اقتصادي بحث     طبيعي، انساني، نژادي،  

هـاي متمـدني اسـت كـه در آن تـاريخ            اكنون بحث مـا دربـارة سـرزمين       

.العرب را احاطه كرده بودندةجزير

هاي متمـدن بـه صـورت اساسـي از دو قسـمت تشـكيل       اين سرزمين 

العـرب كـه   ةهاي متمدن پيوسته به جزيريك قسمت سرزمين  ـ  1: شوندمي

 از اعـراب بـه حسـاب        ، محلي كوچك بودند و بايد آنهـا را        هايحكومت
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هـاي  ــ قـدرت   2.نشاندة كشورهاي بـزرگ بودنـد      هم دست  آورد و غالباً  

.العربجزيرةبزرگ خارج از 

منطقـة نفـوذ و حكـومتش در        هاي محلـي كوچـك،      حكومتيكي از   

و ) ها و مناذره  نعماني(حيرهقسمتي از سرزمين عراق بود به نام حكومت         

نشـانده حكومـت ايـران بـود و حكومـت ديگـر كـه داخـل         لبـاً دسـت  غا

 مستقلي داشت مشتمل بر يمـن       يالعرب در يمن بود و مقر حكومت      ةجزير

قبـل از  200 يـا  150 در طـول  كـه )فعلـي  و شـمال   يمن جنوبي (و عدن   

. نشاندة حكومت حبشـه بـود     نشاندة ايران و يا دست    ظهور اسالم يا دست   

. اسـت مطـابق   اردن و اسرائيل فعلـي      ود كه با  حكومت ديگر در قسمتي ب    

نشاندة حكومت   بود كه آنان هم غالباً دست      سانيانغَاين قسمت، حكومت    

دربارة اين سه حكومت كوچك در موقع خود بحث مختصـر           . روم بودند 

، كـه عمـدتاً     زيرا اين سـه حكومـت كوچـك       . اي خواهيم داشت  و فشرده 

ر اسالم نقشي دارنـد و بايـد حتمـاً          در تاريخ معاصر ظهو     اتفاقاً عرب بود، 

.ها توجه كنيمبه آن

و همسايگان عربستانايران 

چهار مملكـت و ملـت و حكومـت         العرب  ةدر اطراف جزير  در آن تاريخ    

از ميـان  . بردنـد مقتدر متمدن و تا حدي سرشناس و معروف بـه سـر مـي         

ر ها دو مملكت در درجه اول و دو مملكـت ديگـر در درجـه دوم قـرا           آن

 دجلـه و    ة حاشـي  ،سويكي ايران بود كه از يك     مملكت درجه اول    . داشتند

كنوني و قسمتي از قفقاز و ايـران   يعني از وسط عراق   ،العربفرات و شط  
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 افغانستان  ،گرفته و از طرف ديگر تا قسمتي از تركستان        كنوني را در بر مي    

 سـرزمين،   در اين . گشترا شامل مي   رود سند    ي از پاكستان تا درة    بخشو  

قـرار هايي از تحول گذشته بـود،       داري كه بر آن، دوره    سابقهملت و تمدن    

. آمـد العـرب بـه حسـاب مـي       ةداشت و يكي از همسايگان بـزرگ جزيـر        

،اهيم عرفي صحبت بكنـيم    فواهيم برطبق م  حقيقت اين است كه اگر ما بخ      

شـد و  العرب در آن موقع يك بياباني بود كـه بـه آن اعتنـايي نمـي               ةجزير

 همسـايه   ، آن موقـع   يم ايران با آن وسعت و آن عظمـتِ        يشود كه بگو  نمي

جا بحث از كوچكي و بزرگي نيسـت بلكـه          ولي در اين  . العرب بود ةجزير

.را بشناسيمهاي عربستان خواهيم همسايهمي

 بزرگـي  تدول. روم استهمسايه دوم ـ كه با ايران هم همسايه بود ـ   

،گرفتميفعلي و ممالك بالكان را در بر      يه  كه قسمتي از شمال عراق، ترك     

 مقصـودمان   ،يميگـو  مـي  »دولت روم «جا وقتي   روم شرقي بود و ما در اين      

روم شرقي است، زيرا روم غربي كه مقرش در ايتاليا بود در آن تـاريخ نـه    

توانسـت در ارتبـاط بـا اسـالم         عظمت قابل توجهي داشت و نه نقشي مي       

آن موقــع ســرزمين ايتاليــا، قســمتي از البتــه روم غربــي در . داشــته باشــد

شامل يوگسالوي و آلباني و قسمتي از اسپانيا و حتي قسمتي از فرانسه را              

1 بربرآنروم تنها كشور اروپا بود و اقوام غير از          در آن موقع     يعني   .شدمي

1 .Barbar :                   ابتدا يونانيان اين عنوان را بـراي كسـاني كـه بـه زبـان غيريونـاني سـخن
. بعداً متـرادف بـا وحشـي، تربيـت نيافتـه و خشـن گرديـد             . بردنديگفتند، به كار م   مي

 خارج از محدودة فرهنگ يوناني ـ رومي بودند  كههايي بربر را براي كلية ملتهارومي
دورانت، ويل، تاريخ تمدن، سـازمان  المعارف آلماني بروكهاس و  ةداير. بردندبه كار مي  

)ب. (30، ص 4ج ، 1366انتشارات و آموزش انقالب اسالمي، تهران،
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بيزانس يـا روم شـرقي، در آن موقـع خيلـي عظمـت              . شدندمحسوب مي 

عظمـت روم غربـي از آن تـاريخ         . نبودداشت و قابل قياس با طرف ديگر        

هـا، روم شـرقي را سـاقط كردنـد و خلفـا ـ يعنـي        شروع شد كه مسلمان

در آن موقـع  . پادشاهان و فرمانروايان عثماني ـ شهر اسـالمبول را گرفتنـد   

پانزدهم ميالدي دانشمندان روم شرقي به روم غربي فرار كردند و           در قرن   

ما از آن بحث    زماني كه   ند وگرنه   موجب رنسانس و تمدن فعلي اروپا شد      

 روم غربي چندان عظمتـي نداشـته و بـه صـورت يـك مملكـت          ،كنيممي

.درجه دوم بوده است

دو همساية درجه   . العرب بودند ةدو همسايه بزرگ شمالي جزير    ها  اين

كه همـين  بود  يكي مصر :كردندالعرب زندگي مي ةدوم هم در غرب جزير    

را  از سودان    يبي و تونس و شايد مختصري     افه ل سرزمين فعلي مصر به اض    

كه از نظر اسالم و سـرزمين اسـالمي         اين قسمت با آن   . گرفتدربر مي هم  

مملكت بسيار قابل توجهي بود و نقشي و تأثيري داشته است ولي از نظر              

قدرت و عظمت در آن موقع، در كنار ايران و روم، قدرتي درجـه دوم بـه    

ر حبشه است كه منطبق بـر حبشـه و   مملكت ديگ و  آمده است حساب مي 

در ايـن قسـمت هـم دولـت بزرگـي           . اسـت مختصري از سودان كنـوني      

ــت نمــي ــردحكوم ــامپرا. ك ــوري حبشــه، در عصــر اســالم، امپرا ت وري ت

ص زنـدگي بشـري و      يداري بود و تا حدودي داراي تمدن و خصـا         سابقه

ه بحث  در ادام .حتي از نظر ديني و آزادي نسبي اجتماعي، قابل توجه بود          

خواهيم ديد كه حبشه نقش بسيار مؤثري در تـاريخ اسـالم، در آن عصـر                

.داشته است
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تـوانيم  هـا بگـذريم مـي     شود وقتي از اين قسـمت     چنانكه مالحظه مي  

مانـد كـه يكـي      تمدن آن روز فقط دو قسمت باقي مـي        ميم در دنياي    يبگو

ر چين و ديگري هندوستان است و از چين و هندوستان كه بگذريم ديگـ             

ايـن  . كنيمدر تمام صفحه كره زمين آن روز به جاي متمدني برخورد نمي           

هايي كـه مخصوصـاً بـا       كنم كه در صحبت   مطلب را از اين نظر عرض مي      

شـود، گـاهي   مـي ) آلمـان (جـا  كرده چه در ايران و يا در اينطبقه تحصيل 

كه اسالم را براي دنيا به عنوان دين جهـاني        ) ص(كنند كه پيغمبر  ال مي ؤس

العـرب اطالعـات داشـت؟      ةجزيرپيرامون  آورد، در آن موقع چه مقدار از        

گـوييم كـه درس و كتـاب     نمي ما به كسي پيغمبر      اوالً: پاسخ اين است كه   

يم يگـو پيغمبر به كسي مـي    . خوانده باشد، نقشه ديده و مطالعه كرده باشد       

لهـي  چه را كه از علم و معلومات مورد احتياج اوست از راه وحـي ا    كه آن 

هر علمي كه مورد احتياج اسـت از راه         . گيرد و اين حد و مرزي ندارد      مي

ام و كّــدر زمــان خــود بــه ح) ص(ثانيــاً پيغمبــر. رســدوحــي بــه او مــي

آيا پيغمبـر در  «ال كه  ؤفرمانروايان اين مناطق نامه نوشته است و لذا اين س         

ات آن موقع به اين امر توجه داشـته اسـت كـه غيـر از اعـراب و احتياجـ                  

»؟ وجود دارنـد يـا نـه       متفاوتهاي  هاي ديگري با فرم   ها، ملت زندگي آن 

) ص(در تـاريخ ضـبط اسـت كـه پيغمبـر        . رسـد خيلي كودكانه به نظر مي    

حداقل در همان سال سوم بعثت كه موظف و مأمور شد دعوت اسـالم را              

علني كند و آن را به همه همسايگان و بستگان خود و قريش اعالم كند و               

 در آن موقـع صـحبت از ايـن         ،اني را در منزل خود به راه بياندازد       آن مهم 

و هـا و خسـروها    هـاي كسـري   يني خواهيد داشت كـه كـاخ      يآكرد كه   مي
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ي ايران به دست شما گشـوده خواهـد شـد و بنـابراين در همـان             ورتامپرا

سال ششم هم بـه فرمانروايـان سـه         در  . صحبت كرده است  ها  از آن موقع  

 و بعـد    1باذان ابتدا به    : نامه نوشته است   يمنو  غسان،حيرهمنطقة كوچك   

ور روم شـرقي و بـه فرمـانرواي         تـ ور ايران و به امپرا    ت امپرا خسروپرويزبه  

پادشاه حبشه نامه نوشته اسـت كـه ايـن          نجاشيبه  حتي   و   سقِوقَم،مصر

ماند ايـن   چه باقي مي  آن. ها نيست اند و بحثي در آن    ها در تاريخ ضبط   نامه

ه آيا پيغمبر اسالم از بودن جايي به نام هند و چين خبر داشـته يـا                 است ك 

داند كـه  نه؟ اين مطلب را هر كسي كه كمي به تاريخ اعراب آشنا باشد مي     

يكي از مجراهاي اساسي زندگي بازرگانان عرب، حمل و نقـل كاالهـايي             

بود كه از چين و هند از راه درياي عمان و حجاز به اروپـا يعنـي بـه روم          

، كه عرب بازرگان آن موقع هم هنـد و        )ص(شد و نه تنها پيغمبر    مل مي ح

مثـل  كاالهـايي   دانست كه چينـي وجـود دارد و         شناخت و مي  چين را مي  

هاي دستي و چينـي آالت      عطريات و ساخته  و مصنوعاتي مثل    جات  ادويه

صـنعتي يـا   هـاي  كـه در آن موقـع از فـرآورده       ناس دارد   جاو از اين قبيل     

وشـد و اصـالً جـز       سمت روم آورده مي    د و چين بوده و به     كشاورزي هن 

كـه آدم در بحـث بـا    لذا فكـر ايـن  . كار تجارت اعراب آن روز بوده است      

از منـاطق   ) ص(اشخاص اين مطلب را مطرح كند كـه آيـا پيغمبـر اسـالم             

ال نـاواردي   ؤمتمدن و زندگي بشر آن روز اطالع داشته اسـت يـا نـه، سـ               

از مناطقي كه امروز    ) ص(اشد كه آيا پيغمبر   ال اين ب  ؤممكن است س  . است

.توسط معاذبن جبلْ براي باذان فارسي پادشاه يمن فرستادند        ) ص(اين نامه را پيامبر   . 1

.164حميداهللا، محمد، ص 
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الي است كه ما واقعـاً      ؤباشد هم اطالع داشته يا نه؟ اين س       مسكون بشر مي  

 چون مبناي اعتقاد ما اين نيست كه پيغمبر همـه           ؛توانيم جواب بدهيم  نمي

بـه دانسـتن    ) ص(دانسته است بلكه اين است كه پيغمبر      چيز را حاضر مي   

. شده اسـت  ه از راه وحي در اختيار او گذاشته مي        احتياج داشت كه  هر چيز   

گونـه  احتياج به دانسـتن ايـن     ) ص(دانم كه آيا در آن موقع پيغمبر      من نمي 

جاها داشته است يا نه؟

 و طبيعي ايرانيييافموقعيت جغرا

كنـيم ايـن اسـت كـه اوالً در مـورد             ايـران بحـث مـي      كه دربارة علت اين 

چـون ظهـور    نكات قابل تـوجهي هـم     حكومت ساساني و دورة ساسانيان      

 قـرار گيـرد و بـر روي آن          يين مزدكي وجود دارد كه بايد مورد بررسـ        يآ

تكيه شود و اين بحث جالبي است كه از نظر مقايسه و بحث تطبيقـي بـه                 

از نظر طبيعـي اگـر بخـواهيم ايـران را بـا عربسـتان       . آن خواهيم پرداخت  

طقة ظهور اسالم است، از نظر      العرب كه من  ةيم جزير يمقايسه كنيم بايد بگو   

آب و محروم است و در مقابل الاقل قسـمتي          طبيعي يك جايي فقير و كم     

 قسمتي  اتفاقاً. مند است از ايران، جايي آباد، معمور، پربركت، متمتع و بهره        

از فالت ايران بزرگ آن روز كه به عربستان نزديـك بـوده اسـت عبـارت          

هـايي سرسـبز و      زاگرس كـه دامنـه     هاي غربي سلسله جبال   دامنه: است از 

 كردستان كنوني ايـران  هاي لرستان، كرمانشاه، همدان،تخرم است و قسم 

ها هم سرسبز    اين .النهرين كه در كنار دجله و فرات است       و قسمتي از بين   

و پر از درخت و نخلستان است به طوري كه در همان موقع به نـام ارض           
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هاي  به اين دليل كه وقتي عرب      ؛شدالسواد يعني سرزمين سياه خوانده مي     

النهـرين  آمدند قبل از اينكه به سرزمين بين سمت مي باديه، از بيابان به اين      

برسند هر چه بود بيابان و شن بـود و وقتـي در هنگـام روز بـه نزديكـي                    

هـا و  شد كه اين سياهي، سياهي نخلستانرسيدند سياهي پيدا ميجا مي اين

ن اطراف از درخت و نخلستان خبري نبود مگـر          آها بود وگرنه در     درخت

من در مسافرتي كه    . يده باشد ي يكي دو تا درختي رو     ،اينكه در كنار چاهي   

 بايـد دربـارة ايـن       واقعـاً . به اين مناطق داشتم از نزديك فقر آنجا را ديدم         

 زيرا  »اي كه بر روي گنج خوابيده     گرسنه«ساحل شرقي درياي سرخ گفت      

ـ           كه در كنار آ   با آن  ن درياي احمر است در اين كناره از اردن تا جه هـيچ   د

كنار خود دريا هم كه شـن و        .  و ما حتي يك درخت نديديم      نيستآبادي  

دانم آيا وضع خاك در آنجا بد است يا نه ولي           نمي. ماسه و لم يزرع است    

بخار آب درياي احمر را بـه       ورزد  مسأله مهم اين است كه بادهايي كه مي       

 ممكن بود مقداري از ايـن بخـار   ورزيدبرد و اگر باد نمي سمت آفريقا مي  

 باالي اين سرزمين بماند و باراني ببارد اما بادها هم اين بخـار آب را                ،آب

سـومالي و حبشـه قـرار دارد      كـه   و بـراي آفريقـا و آن طـرف          دارند  برمي

بـه هـر حـال اگـر از نظـر           . شودميمند  برند و آن مناطق تا حدي بهره      مي

اي از ايـران كـه       منطقه يم مخصوصاً يواهيم مقايسه كنيم بايد بگو    طبيعي بخ 

هاي ايـران بعـد از منطقـه كنـارة     مجاور عربستان است جزو بهترين منطقه 

درياي خزر است زيرا منطقه كنارة دريـاي خـزر از آغـاز از نظـر طبيعـي                  

جالب توجه اسـت كـه حتـي امـروز جمعيـت      . اي آباد و متمتع بود   منطقه

طقه گيالن و مازندران در حـدود صـد نفـر در كيلـومتر مربـع       نسبي در من  
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 نفـر در  16است در حالي كه معدل نسـبي جمعيـت در ايـران در حـدود       

كيلومتر مربع است و اين مناطق تا اين اندازه آباد و مسكون و پرجمعيـت               

 هزار كيلومتر   30است، چون مساحت تقريبي گيالن و مازندران در حدود          

كنند كه صـد نفـر در    ه ميليون نفر در آن زندگي مي      مربع است و حدود س    

منـد از نظـر طبيعـي كـه     هـره  خيلـي ب ةاز اين منطق1.شود ميكيلومتر مربع 

 غربي ايران و منطقه شرقي عراق فعلي كه مجاور عربستان           ةمنطق،بگذريم

و از نظر آب    بود  مند و متمتع و قابل استفاده       بود نسبت به آنجا واقعاً بهره     

.بوده استبا عربستان متفاوت سبزه و گياه و هوا و 

از نظر وسعت، يك مرز مملكت ايران در درة رود سند بود و قسـمت             

معظمي از افغانستان تا سيحون و جيحون و تا باالي ارس كه قفقاز كنوني              

نيز تـراكم جمعيـت در   1385 و 1375، 1355،1365هاي بر اساس سرشماري سال . 1

در حـالي كـه     . اسـت استان گيالن و مازندران، باالترين رقم را به خود اختصاص داده            

تراكم جمعيت كل كشور ـ با جذب مساحت درياچـه اروميـه و عـدم حـذف منـاطق       

 در ، نفـر 5/20 معـادل  1355رشماري سـال  كويري خالي از سكنه كشور ـ بر اساس س 

 در  نفــر43، 1385 در ســال ؛ نفــر37، 1375 در ســال ؛ نفــر3/30 معــادل 1365ســال 

در ؛ نفر148ا ب1365 نفر و در سال 5/107با 1355گيالن در سال . كيلومتر مربع است  

در كيلومتر مربع باالترين رقم تراكم  نفر 171 با 1385 نفر و در سال 160 با 1375سال 

 در ردة 123 و   110،  96 بـه ترتيـب بـا        1385 و   1375،  1365هاي  در سال و مازندران   

..دوم ايران قرار دارد

بنـدي بـه    و امكانات ديگـرش در رده     ها  تراكم جمعيت شهر تهران به خاطر جاذبه      

 معـادل  1365 در سـال    ،2/194 معـادل    1355 تراكم در سـال      اين. حساب نيامده است  

 در كيلـومتر     نفـر  713 معادل   1385 نفر و در سال      550 معادل   1375، در سال     نفر 301

) ب(مركز آمار ايران سايت  مأخذ .مربع بوده است
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اين مرز تقريبي ايـران آن روز اسـت و   . گرفتالعرب را در بر ميو تا شط  

البته تقريباً معاصـر   . تان قابل قياس نيست   از نظر وسعت و عظمت با عربس      

هاي شرقي ايران عمومـاً بـه نـام         ظهور اسالم و حتي قبل از اسالم قسمت       

 خراسـان در فارسـي از چـه         توجه داريد كه كلمـة    . شدخراسان ناميده مي  

 خورآسـا، خورشيدآسـا و     اي گرفته شده است؟ خراسان يعني منطقة      ريشه

 بنـابراين   ،قسمت مشـرق ايـران قـرار دارد       زيرا در   . منطقه طلوع خورشيد  

 تركسـتان  ، مشتمل بر خراسـان فعلـي   ،هاي شرقي ايران در آن روز     قسمت

 بلوچستان و سيستان، همـه اينهـا يـك كاسـه،     ، افغانستان ، شوروي جنوبي

.شده استخراسان ناميده مي

تمدن 

ز شـود و ا به نام تمدن آريايي شـناخته مـي  ـ همساية شرقي ـ تمدن ايران  

نظر زمان حداقل يازده قرن بلكه دوازده قرن قبل از ظهـور اسـالم سـابقه                

همچنان كه در بحث حكومت گفته شد از مرحله زندگي         تمدن دارد يعني    

 در حـالي كـه بخصـوص     بـود اي به مرحله حكومت رسيدهبدوي و قبيله  

 هنـوز بـه مرحلـه تشـكيل         ، مقارن ظهور اسـالم    ، يعني حجاز در آن موقع   

نخستين دولتي كـه در سـرزمين حجـاز تشـكيل شـد             . ه بود دولت نرسيد 

مـاد  قرن قبل از آن در اين همساية شرقي، دولـت            12. دولت اسالم است  

 ايـن   ، حكـومتي   تمـدن اجتمـاعي و     بنـابراين از نظـر سـابقة      . تشكيل شد 

 يكـي از  ،بـه عنـوان نمونـه     .  قـرن جلـوتر از عربسـتان اسـت         12همسايه  

 كـه  كـنم ة يك كار عمراني اسـت نقـل مـي          را كه دربار   داريوشهاي  كتيبه
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البته طبق معمول اين كتيبه همـراه بـا كبكبـه و دبدبـة             . بسيار جالب است  

ـ  ،اشپادشاهي نوشته شده و منهاي كبكبه و دبدبـه         .  آن جالـب اسـت     ة بقي

. كـرد  قبل از ميالد مسيح حكومـت مـي        529 تا   550هاي   در سال  داريوش

 يعنـي مـا قبـل از    ؛ران از داريوش است   هاي اي نخستين كتيبه در ميان كتيبه    

داريوش پس از يك دوران هـرج و مـرج كوتـاه         . اي نداريم داريوش كتيبه 

ش تا مصـر    اوريتوري بزرگي در ايران تشكيل بدهد و امپرا       تتوانست امپرا 

ـ يعني همة مناطق شامات و سوريه تا مصر ـ را گرفته بود و با يونـان آن   

. موقع هنـوز از روم شـرقي خبـري نبـود           موقع همسايه شده بود، زيرا آن     

هـم روم غربـي كـم        آن    است؛ د مقصود روم غربي   وشوقتي روم گفته مي   

:  داشـت يدر زمان داريوش دو مملكـت اهميـت بيشـتر        . اهميت آن زمان  

 و يونان را    دوري ايران، مصر را گرفته بو     تامپرا. يكي يونان و ديگري مصر    

ا بگاه  ايي كه داريوش گاه و بي     هبراي جنگ . هم تحت فشار قرار داده بود     

گرفـت زيـرا    بايد از طريق دريا انجـام مـي       ها مي يونانيان داشت اين جنگ   

از راه خشـكي    بـه آن    سرزمين يونان سرزميني است پر از جزيره و حمله          

هاي ايران هم راهي براي رسيدن به       اي نداشت و چون كشتي    چندان فايده 

گيرد در آن موقع راهي بـراي        مي درياي مديترانه نداشتند داريوش تصميم    

هاي جنگي ايران بـه سـواحل يونـان درسـت كنـد و ايـن راه       رفتن كشتي 

رعه و كانالي كه جانشين كانال سوئز فعلـي بـود و از رود              عبارت بود از تُ   

اي بـه   داريوش تاريخ اين كانال را در كتيبـه       . نيل به بحر احمر كشيده شد     

:اين صورت يادداشت كرده است
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ومزداســت كــه آســمان بلنــد، انســان ار بــزرگ آهــورپروردگــ

.  است  داريوش را به پادشاهي رسانده      و  را آفريده  وخوشبختي ا 

بها و مردمـان  هاي گران وري بزرگ را با اين همه اسب      تاين امپرا 

شاه بزرگ، شاه   ،2 منم داريوش شاه   1.زياد به داريوش شاه سپرده    

ور دوردسـت،   كشورها با نژادهاي مختلف، شـاه سـرزمين پهنـا         

مـن  : گويـد داريوش شاه چنين مـي    . فرزند ويشتاسب هخامنشي  

پارسي هستم، از پارس بر مصر مسـلط شـدم، فرمـان دادم ايـن              

اي به نام نيل كه در مصـر جـاري اسـت و    كانال را بين رودخانه  

ايـن كانـال بـه    .  حفـر كننـد    3شـود دريايي كه به ايران منتهي مي     

اه كانـال از مصـر بـه ايـران          هـا از ر   فرمان من حفر شد و كشتي     

».خواستمگونه كه من ميرفتند همان

كنيد در حـدود دوازده قـرن قبـل از ظهـور اسـالم در        چنانكه مالحظه مي  

عربستان حكومتي چنين با عظمت و با فعاليتي چنين وسـيع و            همسايگي  

البته در اين ترديدي نيسـت كـه از ميـان فرمانروايـان             . قاطع وجود داشت  

ي هـا  كفايت و رويـه، برجسـتگي      ، از نظر طرز فكر    داريوش،نگذشته ايرا 

مخصوصاً در مورد وي اين نكته بسـيار قابـل توجـه            . داشته است خاصي  

 او بـر اداره     ،گشـايان بـزرگ   ست كه در آن عصر بـرخالف روش جهـان         ا

هاي تازه  هايي كه تسخير كرده بود، بيش از تسخير سرزمين        كردن سرزمين 

. هم، انسان كمتر از اسب قيمـت داشـته اسـت         شود كه براي داريوش شاه      معلوم مي . 1

.»و مردمان زياد«گويد و بعد مي»بهاهاي گراناين همه اسب«گويد زيرا ابتدا مي

.شود شروع مي»منم«جا از اين. 2

آيد و هر   يعني درياي سرخ كه از مجراي تنگة عدن به بحر عمان و خليج فارس مي              . 3

.ها مجاور ايران بوده استدوي اين
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سرزمين آبا و اجدادي خـود يعنـي   توانست كه  اينداد و بعد از اهميت مي 

هـاي  در صـدد افـزودن سـرزمين   چندان  ديگر ،گيردب را   شوكورسرزمين  

تازه نبود و تنها در صدد ايجاد يك سيستم زندگيِ تا حـدي مرفـه، بـراي                 

 بـه چشـم     داريوشدر زندگي   اين  . اتباع سرزمين بزرگ ايران آن روز بود      

هـاي  و در آن عصـر كـرد برطبـق نوشـته       خـورد و لـذا كارهـايي كـه ا         مي

خاورشناسان، در تمدن آن عصر جداً برجستگي دارد اما اين بحث، اصـالً            

.موضوع بحث ما نيست

نظام طبقاتي و چگونگي تقسيمات آن

 در ؛ يعنــياجمــاالً در دوازده قــرن قبــل از ظهــور اســالم در ايــن منطقــه

 پايه و مايه    .استوجود داشته    چنين حكومتي    ،همسايگي شرقي عربستان  

هاي متمدن با آنچه پايه و ماية حكومت اسالميِ بعدي است           اين حكومت 

 در دو طرف نهر قرار دارند ـ اينهـا ايـن    ،فرق دارد و اصالً اين دوبه كلي 

 چون در اين سرزمين متمدن، سيستم طرف نهرند و اسالم آن طرف نهر ـ 

ر دنيـا سيسـتم طبقـاتي       البته امـروز تقريبـاً د     .شديد طبقاتي وجود داشت   

در كشـورهاي   “طبقـات ”طور كلي بـه كـار بـردن واژة          وجود ندارد و به     

.هاي موجود ها يا دسته  توانيم بگوييم دسته  ما مي . متمدن امروز غلط است   

بايد توجه نمود در دوران ممتدي از زندگي بشـر، كـه هنـوز هـم آثـار و                   

ـ     افتاده وجـود  هاي زندة آن در كشورهاي عقب     نمونه طـور  ه دارد، مـردم ب

شدند و معناي اين تقسيم مـادرزادي ايـن         مادرزاد به چند گروه تقسيم مي     

ـ     ، به پايين بودن   هاي طبقة پايين  بود كه بچه    و حـق    د محكوم طبيعـي بودن

.گوييم ميبه اين زندگي طبقاتي. رفتن به مقامات طبقة باالتر را نداشتند
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جـايي كـه     تا آن  .د داشت در كشور ايران هم، اين سيستم طبقاتي وجو       

 مقـر و مركـز اصـلي زنـدگي     ،من در ضمن مطالعات تاريخي به يـاد دارم  

 روم و يونـان، تمـدن هنـد و          ،بود و چون تمدن ايـران     هندوستانطبقاتي  

هاي تمدن هندي رفته، فكر تمدن هنـدي هـم    هر جا شاخه   ؛اروپايي است 

هندوسـتان  جاست كه خشونت و شدتي كـه در          جالب اين  .استراه يافته   

اي از   و تا حدودي هنوز هم ميان عـده        گرفتهصورت مي نسبت به طبقات    

كـه در  و شدتي  يعني خشونتي    ؛ها نبود شود در آن شاخه   ها مراعات مي  آن

.در ايران نبوده است، آن روز بودتقسيم طبقاتي هندوستانِ

 آن روز بـدين     تقسيم طبقاتي و طرز فكر و بينش اجتمـاعي در ايـرانِ           

 قبـل از     يعنـي  مادهاها در زمان     آن .بود كه فرمانروا فوق همه بود     صورت  

 مسأله شاه شاهان و شاهنشاه را مطرح كردنـد          ،ش و قبل از داريوش    وكور

. دانسـتند جا كه من به ياد دارم، طبقة سلطنتي را فوق آدميـزاد مـي             و تا آن  

هـا مـردم را بـه چنـد طبقـه تقسـيم       آن. بـود طبقات ديگر مربوط به مردم   

:كردنديم

هـاي سـلطنت بـر      ي بودند كـه پايـه     يهاطبقه اول در دورة داريوش آن     

 يعني طبقه ارتشيان كه از نظر امتيازات اجتماعي فوق همـه        ؛ بوده ناشدوش

سـه  بنـابراين   . و طبقه سوم صـنعتگران بودنـد       طبقه دوم كشاورزان  . بودند

كـه در   دهد  تاريخ نشان نمي  . طبقة اساسي در دوره هخامنشيان بوده است      

بـه نـام دسـتگاه روحانيـت     نيـز  دورة هخامنشيان مسأله دستگاه متشـكلي     

اند و دين و مذهبي هم بوده اسـت        البته روحانياني بوده  . مطرح بوده است  

 مسأله پيدايش طبقة روحانيـان در زمـان ساسـانيان           1.صااما به صورت خ   

)ب (1500، ص 2 ج  حسن، تاريخ ايران باستان،پيرنيا،. 1
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ل شروع شده است و چنان كه بيان خواهد شد در زمان ساسانيان طبقـة او          

 جنگجويـان و   ة و طبقـة دوم طبقـ       اسـت  طبقة موبدان و روحـانيون بـوده      

ارتشيان و طبقة سوم طبقة كارمندان و دبيران و طبقة چهارم بـه طـوركلي               

ها به اين    كه فردوسي دربارة آن    اندوران بوده  صنعتگران و پيشه   ،كشاورزان

:گويدصورت مي

ــه رســم پرســتندگان  خـوانيش  1گروهي كه كاتوزيـان    ــيشب دان

***

:طبقه دوم ارتشيان بودند

 خواندنـد  2همي نـام نيسـاريان    صــفي بردگــر دســت بنشــاندند

ــد  ــيرمردان جنگاورنـ ــا شـ فروزنــدة لشــكر و كشــورند  كجـ

***

: برطبق نقل فردوسي كشاورزان هستند،طبقة سوم
ــودي ــر  3نس ــه ديگ ــ س ــناسگُ كه جا نيست از كس برايشـان سـپاس        ره را ش

به گاه خورش، سرزنش نشـنوند     ورزنـد و خـود بدرونـد      بكارند و   

***

:وران و صنعتگرانندروه چهارم پيشهگ
ــي  ــد اهيوخشـ ــه خواننـ ــارم كـ ــت 4چهـ ــان دسـ ــي همـ ــا سركشـ ورزان بـ

ــود    ــه ب ــان پيش ــان همگن ــا كارش ــود  روانكَج ــه ب ــر انديش ــه ب ــان هميش 1ش

 روحاني،كاتوزي. 1
لشكريان. 2
كشاورز. 3
ورانپيشه. 4
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:كندنقل ميطور اينرا طبقات ثعالبي

ــ دبيـران و كارمنـدان دولـت         3ان  روحانيـان و پزشـك    ــ   2ـ جنگاوران   1

2.ورانـ كشاورزان و صنعتگران و پيشه4

تـر از نقـل     اي ارزنده تا اندازه نقل ثَعالبي از نظر تاريخي      توان گفت   مي

هـا تنظـيم   فردوسي است زيرا فردوسي شاهنامه را بيشتر بر مبنـاي شـنيده        

.كرده است

ن شـمالي ايـران بـه پادشـاه طبرسـتان           اي كه يكي از فرمانـدارا     در نامه 

نوشته است طبقة اول را روحانيون و طبقة دوم را جنگاوران و طبقة سـوم   

را دبيران و طبقة چهارم را رنجبـران نوشـته اسـت كـه ايـن هـم بـا نقـل                  

در هر حال طبقة اول و دوم روحانيون و يا جنگاوران           . فردوسي فرق دارد  

كنان دولت و طبقة چهارم كشاورزان     و يا برعكس، طبقة سوم دبيران و كار       

 معني طبقات اين بوده است كـه يـك          ،در اين جامعه  . اندوران بوده و پيشه 

توانسته يـك كاسـب    ميسالي، در بزرگ  بچه كشاورز يا كاسب يا صنعتگر     

حتي به مغـزش ايـن فكـر و    توانسته است   نمييا كشاورز خوبي بشود اما      

وحـانيون، جنگـاوران يـا دبيـران و         خيال را راه بدهد كه روزي به طبقه ر        

جا نبود و او حـق چنـين فكـري را           اصالً جاي او آن   . كاركنان دولت برود  

هاي خاص شـاه،    مگر در شرايطي خيلي استثنايي كه با فرمان       . هم نداشت 

ولي ايـن  . انتقال پيدا كنندتوانستند اي به طبقه ديگر ميافراد از طبقه  گاهي  

26، ص 1ج ، 1310موسسة خاور، تهران،  شاهنامه،  ابوالقاسم،فردوسي،. 1

،1328، چاپخانه مجلس، تهـران،      هدايت ترجمة محمود    ، ابومنصور، شاهنامه،  ثعالبي. 2

)ب. (6ص 
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ز يـك زنـدگي بـراي پـرورش اسـتعدادهاي        استثنا بوده است و غير ا     يك  

.باشدميانساني به صورت آزاد 

اين سيستم زندگي با اين حدود خاص، با سيسـتمي كـه بعـداً اسـالم                

من ايـن موضـوع طبقـاتي را مطـرح          . كامالً با هم متضاد و متمايزند     آورد  

 بخصـوص  ،هـا ها و مذهبينيهاي آينده در بررسي آ كردم چون در بحث   

. آن خيلي مؤثر است اين نكته ارزش داشته و توجه به،نيدر دورة ساسا

ترقيات علمي

پيرامون علم و ترقيات علمي در دورة ساسانيان بعداً بحث خـواهيم كـرد              

 بر عظمت و پيشرفت علمي       تاريخي لياما در دورة هخامنشيان چندان دال     

اين است  چه مسلم است    ولي آن .  آن روز در دست نيست     و صنعتي ايرانِ  

و اداره كنـد،    صورت  آن  به  ه داريوش توانسته بود كشور پهناور ايران را         ك

يـك چيـزي هـم كـم و بـيش در            . باشداست  توانسته  بدون مايه نمي  اين  

خورد كه البته جاي تأسف است و آن اين است كـه در           تاريخ به چشم مي   

ايران يعني همـة    آن موقع اين فكر در مغز فرمانروايان ايران بوده است كه            

 احياناً اگر دو مملكت كوچك ديگر هم بـوده اسـت           ن؛هاي متمد رزمينس

 البتـه در زمـان      .شودگفتند دير يا زود اين منطقه هم جزو مناطق ما مي          مي

داريوش اصالً روم غربي چيـزي نبـوده و سـرزمين متمـدن آن روز فقـط           

شامل يك يونان كوچك و مختصري هم جزيره سيسيل و قسمت جنوب            

بـا  امـا   .آمده است وده است كه مجموعاً جايي به حساب نمي       ايتاليا و رم ب   

بينيد پزشك نامور تاريخ آن عصر يـك پزشـك          اين طرز فكر است كه مي     

دان ناموري كه داريوش به او فرمـان داد تـا بـه درة              جغرافي. يوناني است 
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سند برود و آن را از نظر جغرافيايي برآورد نموده و براي او گزارشي تهيه              

. يك نفر يوناني است، هم اين كار را انجام داده استكند و او

تــرين ســربازان و اي از بهتــرين و زبــدهعــدهدر همــان عصــر، حتــي 

 علـت   . از يونانيان بودند   ،شدندمحسوب مي  كه جزء طبقه اول      ،جنگاوران

داريـوش در آن موقـع نبـوده كـه     امثال اين امر اين است كه اصالً در فكر  

. انـد دانسـته مـي  و همه اينها را جـزء ايـران بـزرگ            اينها غيرايراني هستند  

كه تمام مردم قسمت مركزي كه نزديك به مقـر          داشت  بنابراين چه مانعي    

جزو طبقة چهـارم محسـوب   كه وران حكومت بودند از صنعتگران و پيشه 

افـراد تحصـيلكرده و فهميـده و پزشـكان و دبيـران و       باشـند و    ،  شدندمي

 منــاطق ديگــر؟ پــس مــا آنهــا را از آنجــا جنگــاوران از يونــان و مصــر و

هر چه . وران را از مناطق خودمانآوريم و اينها يعني صنعتگران و پيشه      مي

با اين طرز تفكـر اسـت       . هست متعلق به خود ماست و اشكالي هم ندارد        

يم ايرانـي اسـت   ياي كـه بتـوانيم بگـو      كه ما در آن تاريخ، به عالم برجسته       

البته اين برخورد   . كنيم نيست برخورد نمي   مصري و هندي  يعني يوناني و    

الواقـع از تـاريخ آن موقـع         في ؛اندنكردن دليل آن نيست كه وجود نداشته      

اسـت  موجـود   مĤخذ بسيار كمي در دست است و اين مĤخـذي هـم كـه               

ها هـم از نظـر تعصـب و خودخـواهي دسـت            يوناني است و يوناني    غالباً

. اند گفت كه دست باالتري هم داشته      اند، بلكه بايد  كمي از ديگران نداشته   

ولـي  . قضاوت كردن در اين بـاره كـار مشـكلي اسـت           اين است كه واقعاً   

هـاي برجسـته در يـك رشـتة         جنبهاز نظر علمي به     در آن زمان،    متأسفانه  

ـ  يونان و مصـر مـي      ، آشور ، كلده ،بخصوص، نظير آنچه در فنيقيه     يم در  بين
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ي،نظر علمـ  از .كنيمورت برخورد نميايران يا مثالً در هندوستان به آن ص     

 يعنـي   ؛ يعني قسمتي از تركيه كه مجاور مديترانـه اسـت  و فنيقيـه              ؛اِيوني

تـر  ي از اردن كنـوني، برجسـته      بخشـ  فلسـطين و     ، سوريه ،قسمتي از لبنان  

كـه  چنـان از نظـر اقتصـادي هـم   .  بوداين وضع ايران از نظر علمي   . ندبود

در هـا را   تـوانيم آن  سيار خوب بود و مـي     ها به نسبت، ب   گفته شد وضع آن   

.سرزمين عربستان مردمي ثروتمند و مرفه به حساب آوريممقايسه با 

مذهب در دورة هخامنشي

. در ايران برطبق مĤخذ موجود، مذهبي به نام مذهب مِزدايي وجود داشـت   

مذهب مِزدايي، مذهبي است كه شاخص آن اعتقاد به خدايي يكتا بـه نـام               

»مـه «ــ    يعني بزرگ  »مِه«خداوند و صاحب    يعني  » آهور«.  است آهورمِزدا

اش هـم جـور     هـاي يونـاني    بـا ريشـه     كـه اتفاقـاً    »داز«ــ و    »كه«در برابر   

 است پس اهورمزدا يعنـي خـداي بـزرگ          خرد و عقل   به معناي    ،آيددرمي

.صاحب خرد و عقل

د بـه   اعتقاد به آهورمِزدا كه خداي يكتاي آفرينندة جهان است و اعتقـا           

مچنـين اعتقـاد بـه      يك سلسله خدايان دست دوم و سوم و فرشتگان و ه          

اعتقاد به لزوم عمل خير     همچنين  معاد و قيامت، مسأله بسيار مهمي است،      

بسـيار جالـب   نكتـه  ن ايـ توجه بـه  .داداعتقادات ايرانيان را تشكيل مي كه  

 بخصوص از سمت مشرق به ايـن        ، اسالم در اين صورت  است كه چطور    

زيرا ايمان به خدا، ايمان به معاد، ايمان به لزوم عمل           . كند نفوذ مي  سرعت

هاي تربيـت مـذهبي در   استاني و خيلي كهن جزو پايه  بهاي  صالح از دوره  

.ايران بوده است

سالم        محيط پيدايش ا94

به نـام   مردي  . شودهاي بعد به خرافاتي آلوده مي     ين مِزدايي در دوره   يآ

ايران كـه تـاريخ، ضـد و    ي از  يين مِزدا، در جا   يبه عنوان مصلح آ   زرتشت،  

زرتشت آورندة دين نيسـت     . 1كندنقيض عجيبي دربارة آن دارد، ظهور مي      

ـ كننـدة آ   اصـالح  يعني،ينيبلكه مصلح آ   بـد نيسـت بـه      .  اسـت  ين مـزدا  ي

:مناسبت، يك لطيفة تاريخي جالبي را نقل كنم

 اقـوال عجيبـي گفتـه    ، دربارة زرتشت و تاريخ ظهور اواز نظر تاريخي 

 كـه در حـدود شـش        دهـد نشان مي ا قرائن تاريخي مجموعاً     شده است ام  

ين و يهايي كه آ در سرزمين  ، نزديك به هم   قرن قبل از ميالد، در يك عصرِ      

 بـه دو وضـع مشـابه برخـورد          ، يعني هنـد و ايـران      ؛ريشة مشترك داشتند  

ين يـ ين باستاني است و در هندوسـتان آ        آي ،ييين مزدا يدر ايران آ  .كنيممي

آن هنـوز   ظهور  ين مزدايي ابتداي    ي برهمايي است كه مانند آ     ينيباستاني، آ 

شود و مـردي بـه      ميآلودهبه خرافات   بعداً  ين مزدايي   يآ. در دست نيست  

در هنـد   . كندين مزدايي در ايران ظهور مي     يبه عنوان مصلح آ   ،نام زرتشت 

 بـه عنـوان   بودامردي به نام و  شود  ين برهمايي آلوده به خرافات مي     يهم آ 

كند و تاريخچة زندگي بودا و زرتشـت در         ين برهمايي ظهور مي   يآمصلح  

 سامي هـم    در منطقة . و انتها بسيار شبيه به هم است      ابتدا و دوران زندگي     

ين يكتاپرسـتيِ يـ ين اصلي، آيآ) ع(شش قرن بعد، يعني مقارن ظهور مسيح    

ين آلوده به خرافات شده است و مردي بـه نـام مسـيح              ياين آ . يهود است 

تاريخ در يك جا محل ظهور را آذربايجان و در جاي ديگر نزديك شوش پايتخـت                . 1

شاهان هخامنشي و بـاز در جـاي ديگـر در شـرق ايـران، در سـمت بلوچسـتان و در                      

.كندجا ذكر ميهاي آندشت
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 يهود به آن آلـوده شـده اسـت      ين يكتاپرستيِ يبارزه با خرافاتي كه آ    براي م 

كند و قسمت مهمي از تاريخچة زندگي مسيح به تاريخچة زندگي           قيام مي 

 فرصـت   من بسيار مايل هستم يك وقتي واقعاً      . بودا و زرتشت شبيه است    

تـري  كردم و نتايج روشـن    ها بيشتر مطالعه مي   نمودم و روي اين مقارنه    مي

مخصوصاً زرتشـت بـا بـودا وضـع بسـيار           . آمد اين زمينه به دست مي     در

 درصـد وضـع     50مشابهي دارند و هر دوي آنان هم با مسـيح تـا حـدود               

يك نكته جالب هم در مورد زرتشت و مسـيح قابـل ذكـر              . مشابهي دارند 

 سـالگي بـه     30مسيح طبق تواريخ مسيحيت به يك معنـي در سـن            : است

كند و دربارة   ني در آن موقع مأموريت پيدا مي      شود يع پيغمبري مبعوث مي  

 سـالگي بـه عنـوان پيغمبـر و          30شـود كـه در سـن        زرتشت هم گفته مي   

.مور از طرف آهورمِزدا قيام كرده استأين مزدا و ميكنندة آاصالح

كه زرتشت قيام بكند برطبق مدارك تاريخي كـه تـاكنون در    قبل از اين  

دار مسـئوليت دينـي    جمع مغ ـ عهـده   ـ »مغان«اي به نام دست است طبقه

 بخصـوص در آذربايجـان بـوده و    ،مغـان در سـرزمين ايـران   مقر . اندبوده

شود كه  ند و حتي گفته مي    شدمحسوب مي ها  آتشبانان و نگهبانان آتشكده   

يـا  هـا بـوده و      زرتشت خود نخست يا از طبقه مغان يـا در تمـاس بـا آن              

 مكـرر   مغـان  و   مغاي هخامنشي از    هدر كتيبه 1.خواسته است مغ بشود   مي

در . شودها از زرتشت نامي ديده نمي   نام برده شده است اما در همان كتيبه       

نـام بـرده     هم كه سرودهاي زرتشت است از مغان جز در يك جا             »گاتها«

 به 25 صفحات ،1 ج ،1339، يهودا و بروخيم، تهران، تاريخ يهود ايرانوي، حبيب، لِ. 1

)ب. (بعد
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. شود و از داريوش و هخامنشيان هم اصالً نامي به ميان نيامـده اسـت            نمي

هخامنشيان و در دورة داريـوش       دورة    اين مطلب كه در     اين احوال  ةبا هم 

ين مزدايي بوده و يـا بـه طـور          يين زرتشتي يا همان آ    يايران آ رسمي  ين  يآ

آنچـه مسـلم    .  بوده است خيلي بر ما روشن نيست       يهاي مختلف ينيكلي آ 

است كه يهود در آن موقع به عنوان صاحبان يـك ديـن وجـود               است اين 

هـاي   كـه در كتـاب  1انـد تـه داشتند و مورد حمايت داريوش هم قـرار گرف   

تاريخ به طـور مسـلم ثبـت اسـت و بـاز آنچـه        و در 2مقدس يهود هست  

هـاي مختلفـي بـوده اسـت و          ديـن  ، آن روز  مسلم است در سرزمين ايرانِ    

شايد اصالً دين رسـمي و ديـن حكـومتي در آن موقـع در ايـران وجـود                   

)ب. (1521 ص ،2 ج ، حسن،يارنپي. 1

 نام برده شده اسـت؛ يكـي    هستاسپيسدر كتاب تورات در چند جا از داريوش پسر          . 2

 كـه  بابِلآنگاه داريوش پادشاه فرمان داد تا در كتابخانه : 1در كتاب عزرا باب ششم آيه    

ط  همان باب كه مربو15 و ديگري در آيه ...ها در آن موضوع بود تفحص كردند خزانه

 و ايـن خانـه در روز سـوم مـاه اذار در     .: ..به فرمان بناي معبد از جانب داريوش است 

 و  1، باب اول آيه     زكرياي نبي چنين صحيفه   و هم . سال ششم داريوش پادشاه تمام شد     

الزم به تذكر است كه در عهد عتيـق بـه دو         . شود نيز از او نام برده مي      1باب هفتم آيه    

اخشـويروش  كنيم كه يكي داريوش مـادي فرزنـد    برخورد مينفر ديگر به نام داريوش    
داريـوش قـدمانس   آخرين پادشاه ماد و ديگري داريوش دوم يـا سـوم يـا          )استياجس(

.  بر او چيره شد و نبايد اين دو با داريوش بزرگ اشتباه گرفتـه شـوند            اسكندراست كه   

.1349هاكس جيمز، قاموس كتاب مقدس، كتابخانة طهوري، تهران، 

هـاي   بابِـل و سـرزمين  ،كنند كه اول بار كـوروش يد بهشتي در بحث خود اشاره مي  شه

كنند ولي در زمان داريوش كند و كتب يهود از كوروش به نيكي ياد مييهود را آزاد مي   

كنند و او آن منـاطق را دوبـاره     همة مناطق از جمله بابِل بر ضد حكومت ايران قيام مي          

) ب. (كندآزاد مي
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ه نشـده و    هاي داريوش از زرتشت نام برد     نداشته و اين مسأله كه در كتيبه      

توان قرينة تـاريخي    خورد را مي  در گاتها از هخامنشيان نامي به چشم نمي       

 هخامنشيان وضع حكومتشان طوري بوده كه       گرفت كه اصوالً  بر اين نكته    

دين مربوط به مردم بوده و  .  حكومت از دين جدا بوده است      ،در آن تاريخ  

سـت كـه ديـنِ    در دورة ساسانيان ا. رفته استحكومت هم راه خود را مي 

آيد و لذا بايـد     مورد حمايت حكومت و دين رسمي مملكت به وجود مي         

مشخصـات تـاريخي مخصوصـي    زيرا دورة ساسانيان را جدا بررسي كنيم   

.ها از اهميت خاصي برخوردار استدارد كه با ظهور اسالم همة آن

به طور خالصه در ايـن همسـاية شـرقي، وسـعت، عظمـت، قـدرت،                

هاي حكـومتي   هاي اجتماعي، صنعتي، پيشرفت    پيشرفت مندي طبيعي، بهره

 دولت و سـابقة تـاريخي، دسـت كـم دوازده قـرن از               مرحلةو رسيدن به    

 با اين حال چه شده كـه چنـين          . بوده است  ترعربستانِ زادگاه اسالم جلوه   

اي در برابر نفوذ نهضت برخاسته از سـرزمين حجـاز بـه              پيشرفته ةهمساي

مطلبي است كه در ادامه بحـث بـه آن      ؟ اين   ستاين سهولت تسليم شده ا    

.خواهيم پرداخت

ايران در زمان ساسانيان

نكاتي كه  . وضع ايران در زمان ساسانيان يك دورة خاص و ممتازي است          

دهـد كـه چـرا اسـالم در         شود به خوبي نشان مي    دربارة اين دوره بيان مي    

هـاي  مـادگي هـاي قبلـي يعنـي آ      آن آمادگي . ايران با سرعت پيشروي كرد    

ينـي از   ياي كه در ايران بـراي پـذيرش آ        دويست، سيصد و چهارصد ساله    

ين اسالم وجود داشته است نيز در اين بحث به طور خيلي فشـرده      يقبيل آ 

.گيردمورد اشاره قرار مي
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1، چهـار قـرن قبـل از ظهـور اسـالم            ميالدي يعني تقريباً   224در سال   

حكومـت  . شـكاني شـد   حكومت ساساني در ايـران جانشـين حكومـت ا         

اكنـون  . هخامنشي از فارس ريشه گرفته بود اما اشكانيان از فارس نبودنـد           

خيزند و مردي به نام اردشير بابكان كـه از          ساسانيان مجدداً از فارس برمي    

خانواده و از نوادگان ساسان و يكي از فرمانـداران اردوان پـنجم آخـرين               

ركزي را به صـورتي كـه       گيرد حكومت م  پادشاه اشكاني است، تصميم مي    

 آن هـم بـا ريشـه و         ؛در زمان هخامنشيان بوده است در ايران برقرار بكند        

اردشـير پـس    . شدمركزيت فارس بزرگ كه شامل خوزستان فعلي هم مي        

 تجهيـز كنـد و      ،شود كه نيرويي به دست بياورد     از مدت كوتاهي موفق مي    

ـ  و در زمباالخره زمام امور را در ايران در دست بگيرد        كوشـش  اان خود ب

 حكومت ايران را به همان سبك و تقريباً به همان وسعت حكومـت              ،زياد

.هخامنشي برقرار كند

حكومت بر پايه دين و قدرت

ايـن از   . اردشير از نوادگان ساسان است كه وي يك فـرد روحـاني اسـت             

نظر رواني و ارثي و يا تربيتي در روانشناسي و روانكاوي اگر مسأله قابـل               

هي باشد و اگر واقعاً توراث در طرز فكر هم مـؤثر باشـد، اردشـير از               توج

هـا  كه شايد بيش از چند قرن نيست كه تقويمها تقريبي است براي اينن سال همه اي . 1

 اختالف  ،شماريها اصوالً به علت اختالف طرز سال      قبالً تقويم . خيلي دقيق شده است   

 باشد اگرچـه  يكرد و لذا از تواريخ مورد ذكر ممكن است يك يا دو سال تقريب      پيدا مي 

Ĥخذ هم تقريبي و مختلف است و اين اخـتالف         اين تواريخ از مĤخذ است ولي همان م       

. شودمĤخذ هم مربوط به همين امر مي
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. نوادة ساسان است و ساسان مردي از روحانيون است و جنبة دينـي دارد             

گيرد يكي از اصـول عـالي   اردشير وقتي حكومت را در ايران در دست مي   

حكومت را بر پاية ديـن ايجـاد        تز حكومتي او اين است كه در ايران بايد          

هـاي مـذهبي    يعني بايد دين رسمي در مملكت برقرار كرد و دستگاه        كرد،

به وجود آورد تا حكومـت بـر دو پايـة مـذهب و قـدرت يعنـي قـدرت                    

آيا ايـن   .  ارتشي و اداري و قدرت معنوي و مذهبي استوار باشد          ،حكومتي

طرز تفكر يك نوع الهام شخصي در اردشير است يعني اردشـير بـه دليـل                

كند و يـا يـك ضـرورت        گونه فكر مي  وحاني است اين  كه نوادة يك ر   اين

كنـد و   اردشير در وضع ايران آن روز مطالعه مي       آيا   يعني   ؟اجتماعي است 

سانتر و بهتر است؟ من هنوز پاسـخ        آبيند كه ادارة ايران به اين صورت        مي

آنچه مسلم است ايـن اسـت كـه در زمـان            . روشني براي اين سؤال ندارم    

ولـي يـك نـوع آزادي مـذهبي در          وجود داشـت    هخامنشيان اگرچه دين    

ر گروهــي حــاكم بــود كــه هــيوري هخامنشــتــسرتاســر ســرزمين امپرا

 در زمان هخامنشيان ديـن رايـج،        .ه باشد براي خود ديني داشت   توانست  مي

 كـه   انـد دين زرتشتي بوده اما يهود و پيروان اديان كوچك محلي هم بوده           

 بـه كـار خودشـان مشـغول         يني داشـتند و   يو آ مسلك  هر كدام براي خود     

اگـر ريشـة    . البته مسيحيت در آن موقع هنوز به وجود نيامـده بـود           . بودند

در فنيقيـه   يعنـي   ا در منطقه سوريه     ها ر آنصابئين را خيلي قديمي بدانيم،      

در زمان هخامنشيان دين رسمي كه دين حكومتي باشـد          . كنيممشاهده مي 

 امـا   ندمتازي در اجتماع بود   كه روحانيون طبقه م   وجود نداشت يعني با آن    

.گونه بوددر زمان اشكانيان هم وضع همين. جنبة رسمي نداشتند
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دين زرتشت به عنوان دين رسمي

 رسمي براي مملكت برقرار كند و حكومـت         ياردشير به فكر افتاد كه دين     

شـايد  . داراي دين رسمي باشد و آن دين رسمي هـم ديـن زرتشـت بـود         

 بدهد يك نوع ضرورت اجتمـاعي ايـن         شانشواهدي در دست باشد كه ن     

هـاي  خواسـت بـر پايـه      به اين معني كه اردشير مـي       ؛كردامر را ايجاب مي   

 يك نوع مليت ايراني به وجود آورد و مليت را زنده            تاريخ گذشته، مجدداً  

خواسـت  رساند و مينسب خود را به هخامنشيان مي     به همين دليل    كند و   

ش هستم و چـون ديـن       و دودمان و تبار كور     وسيله بگويد كه من از     بدين

ديـن را هـم     ايـن   ،زرتشت هم يك دين ايراني بود و پيرواني هم داشـت          

كنم و از اين دو وسيله تبليغاتي و معنـوي بـراي گسـترش نفـوذ                زنده مي 

رسـمي و   در ايـن صـورت برقـراري ديـن          . حكومتي خود اسـتفاده كـرد     

ط به عصر او هـم      آميختگي حكومت به دين يك ضرورت اجتماعي مربو       

 جنبـه   شايد هم اين مطلب مطرح نبـوده بلكـه ايـن مسـأله صـرفاً              و  بوده  

چه مسلم است اين است كـه بـا روي         به هر حال آن    .شخصي داشته است  

كار آمدن ساسانيان يك مسألة تازه در زندگي اجتماعي ايرانيان بـه وجـود    

.تدين زرتش: آمد و آن اين بود كه حكومت، دين رسمي پيدا كرد

در دورة هخامنشـيان، يونـان   در مرزهاي غربـي،     حريف نيرومند ايران    

 البتـه تـا     .شدشامل قسمتي از تركيه و سوريه هم مي       گاهي  يوناني كه   . بود

ظهور اسكندر حكومت مقتـدري در يونـان وجـود نداشـت ولـي همـان                

 حكومـت آتـن از   كه مـثالً  هاي كوچك هم ارزنده بودند و با اين       حكومت

ي بسيار كوچك بود امـا از نظـر         ي و وسعت در برابر ايران جا      نظر جمعيت 
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تمدن و فلسفه و از نظر قدرت دريـايي و روح سلحشـوري ارزنـده بـود                

.كردندطوري كه براي ايران دردسر ايجاد ميبه

، كلـده ،در دورة هخامنشيان رقيب يا همسايه قابل توجه غربـي ديگـر          

 كـه   ندشي از تركيه كنوني بود    ل و آشور در منطقه عراق و سوريه و بخ         بابِ

تسخير اراضي ايشان را    ها را از پيش پاي خود برداشتند و         هخامنشيان اين 

در دورة ساسانيان ديگر    . يونان شد ايران،   پس از آن رقيب نيرومند       .كردند

ايتاليـا  و   رمدر زمـان هخامنشـيان اگرچـه        . يونان مقتـدري وجـود نـدارد      

 در زمـان ساسـانيان      امـا هي نبود   هايي داشت ولي جاي قابل توج     حكومت

ـ يعني در طول هشت قرن، حكومت مقتـدر و امپرا          وري بزرگـي در ايـن      ت

ـ اين امپرا.  بودرممنطقه از دنيا به وجود آمد كه مركزيت آن در          وري هـم  ت

در شمال آفريقا در آن دوره،      . ين مسيحيت شد  ي يعني آ  ،داراي دين رسمي  

طقه يك تاريخ تمدن خيلـي      هنوز مصر در جاي خود باقي است  و اين من          

نيز هـر يـك تـاريخ و        2»سيسيل«و  1»كرت« همچنين جزاير    .قديمي دارد 

.تمدني قديمي دارند

توان گفت كه اروپـاي جنـوبي تحـت نفـوذ حكومـت             به طوركلي مي  

آيـا نفـوذ فـراوان مسـيحيت در آن     .  متمركز استرممقتدري است كه در     

هـا و  ، از ضـرورت  ديـن  آندنشآن تاريخ و رسمي به تاريخ و يا نزديك  

1 .Krete      كه اسم قديمي آن كاندي )Kandie (اي در جنوب كشور يونـان  است، جزيره

)ب. ( كيلومتر مربع است8618باشد كه وسعت آن و متعلق به يونان مي

2 .Sicilia) هـا،  فنيقـي . يلـومتر مربـع مسـاحت      ك 25740 است داراي    ايجزيره) التين

وانـدالها بعدها .  ميالدي آن را مستعمره خود ساختند241يونانيان و باالخره روميان در    
)ب (. ضميمة ايتاليا شد1860اين جزيره در سال .  بدان هجوم بردندهانورمانو 
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ديني رسـمي  وي حكومت اردشير نبوده كه ايجاد اين فكر در  عوامل مؤثرِ 

. اين هم از مسائلي است كه بايد بيشتر مورد مطالعه قـرار گيـرد              ؟پيدا كند 

وري ساساني با يك حكومـت بسـيار وسـيع و       ت امپرا ،غربدر  به هر حال    

رو است كـه در آن      روبهد  در همسايگي خو  وري روم   تمقتدري به نام امپرا   

. رسمي استيينيين مسيحيت به صورت آيآ

وري روم بقاياي كلده و آشور و بابل واقع         توري ايران و امپرا   تبين امپرا 

تـا  به هـر حـال   . افتدنگ اين و گاهي به دست آن ميچاست كه گاهي به   

 خصوصـاً در    ؛ آرامي نبوده است   ةمنطق،منطقه خاورميانه تاريخ به ياد دارد     

.كنندوري ايران و روم در دنيا نقش مهمي بازي ميتاين موقع كه امپرا

 حكومت ساساني با يك مبنا و مـالك         چه مسلم است اين است كه     آن

حكومـت داراي   جديد شروع به كار كرد و آن مالك جديد اين بـود كـه             

كرد، دستگاه موبدان با تفصـيل  دين رسمي شد، از دين رسمي حمايت مي    

دسـتگاه بـا حمايـت حكومـت        وان به وجود آمـد و ايـن         و تشريفات فرا  

هاي مـذهبي را تحـت فشـار قـرار        پيروان اديان ديگر و اقليت    توانست  مي

هـاي مـذهبي    حكومـت ساسـاني، بـا اقليـت    بدهد و در بسـياري از ادوارِ   

.شدغيرزرتشتي در ايران به شدت رفتار مي

ـ    »تـولرانس «هايي كه پيرامون    در بحث  ل از اسـالم   از نظـر اسـالم و قب

 سـاله  427شود بايد اين نكته را به خاطر داشـت كـه در دورة حـدوداً        مي

وجـود نداشـته    ) اغماضـي (تولرانسـي تقريباً  1،حكومت ساساني در ايران   

م و پايان آن با كشـته شـدن يزدگـرد سـوم در         224آغاز حكومت ساسانيان در سال      . 1

)ب. (م است652
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، دين رسمي و دستگاه روحانيت مقتدري به نـام           در ايران  حكومت. است

شار قرار  هاي مذهبي را تحت ف    بدان داشته و اين دستگاه، اقليت     ودستگاه م 

البته نه در همة ادوار و در همـة ايـن چهـار قـرن بلكـه در                  . داده است مي

در اين ميان گـاهي آثـار       .گونه بوده است   اين اعوضا،قسمت مهمي از آن   

شـود و در عـين حـال كـه     نفوذ آراء و عقايد ديگر در اين منطقه ديده مي         

وذ بودائيـان  شود، آثار نفـ با كيش رسمي زرتشتي شناخته مي     آن روز   ايران  

و اديان هندي و نفوذ مسيحيت و يهود در افكار و عقايد ايرانيـان فـراوان                

اين نخستين خصيصـة قابـل توجـه در حكومـت ساسـاني             . شودديده مي 

كومت داراي دين رسـمي  ح چهار قرن قبل از ظهور اسالم     است كه تقريباً  

.است

ادارة امور مملكت

كه سيسـتم اداري مملكـت،      خصيصة دوم در حكومت ساساني اين است        

تري درآمد و دفتر و نامه و فرمان و حسـاب           به صورت سيستم تشكيالتي   

. رفـت نوشتن در ادارة ايران در زمان ساسانيان بيشتر به كار مي          و كتاب و    

توان گفت كه پس از آمدن اسكندر به ايران و پس از آن مراحل قبلـي،            مي

. كرده بودايران از اين نظر، يك مرحلة تكاملي را طي

اي كـه اهـل قلـم هسـتند و بـه نـام               نفوذ طبقـه   ،بنابراين در اين دوره   

 در ادارة مملكت بـه      ، دولت  و كاركنان دفترنويسِ   شدند ناميده مي  »دبيران«

به همـين جهـت دبيـران در حكومـت       . هاي قبل بيشتر بود   مراتب از دوره  

و نوشـتن در    مسألة كتاب   . كردندنقش بسيار مؤثري را بازي مي     ساسانيان  
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زمان ساسانيان نه تنها از نظر حكومتي، بلكـه از نظـر مـذهبي هـم مـورد                  

هاي اول حكومت ساساني، اوسـتا كـه تـا آن           توجه قرار گرفت و در سال     

موقع تدوين نشده و فقط به صورت مطالب محفـوظ، سـينه بـه سـينه از                 

ن، شد و حافظان اوستا مثل حافظان قرآ      نسل گذشته به نسل بعد منتقل مي      

بدان تنظيم شد و   و به همت م   ،دادندرا سينه به سينه تحويل يكديگر مي      آن  

نوشـته شـد و بـه       »پازنـد « و   »زند«هاي مفصلي چون    حتي بر اوستا شرح   

براي توجـه بـه     . اصطالح اعتقادات ديني هم تدوين شد و نظمي پيدا كرد         

هاي روحاني در حكومـت ساسـاني متنـي را از           دستگاهوضع نفوذ دين و   

 زمـان اردشـير   بد و رئيس روحانيان و مرجـع تقليـد زرتشـتيانِ         وبدان م وم

:خوانم مي، نخستين پادشاه ساساني،بابكان

ين مزدايي به دست من تحكيم يافت و مردان فرزانه به حـق، مقـام               يآ«

 از بين مغان آنها كه دچار وسواس و ترديد بودند به            .واال و شايسته يافتند   

 گناهانشـان  ،اعتراف به خبط و خطـاي خـويش  دست من تنبيه شدند يا با   

ها به دست من ايجاد شـد و مغـان بـر آن گماشـته          آتشكده 1.بخشوده شد 

 در  2.يـد نمـوديم   يآفريدگار، شاه و من، منصب آنـان را تأ        به فرمان   . شدند

 ازدواج بـا اقـارب و       .هاي متعددي ساخته شد   سراسر كشور ايران آتشكده   

نمودنـد بـه    نها كه پيـروي از ديـوان مـي        آ3.خويشان دوباره ممنوع گرديد   

.راهنمايي من به سوي يزدان بازگشتند

شود كه سيستم تفتيش عقايد نسبي هم در دسـتگاه موبـدان            از اين مطلب معلوم مي    . 1

. زرتشتي زمان ساساني وجود داشته است

. هم بايستي به تأييد اردشير برسد و هم موبدان موبدشود كه منصب مغانمعلوم مي. 2

.چون اين يكي از احكام آيين زرتشتي است. 3
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ـ  كـيش و آ    1.افسر و تاج از سر بسياري از تاجداران برگرفتـه شـد            ين ي

اگـر تمـام    . افكـن شـد   رونق و جالل يافت و امر خدا بر همـه جـا سـايه             

.كارهايي را كه انجام گرفته بنويسم بسيار به درازا خواهد كشيد

اي در آن برپـا شـد، در         هر جا كه ارتش ما قدم گذاشت آتشكده        به... 

هايي برپـا  جا، ما آتشكدههدر هم... ، ارمنستان و گرجستان     طالس،  2انطاكيه

.»كرديم

شود حكومت ساساني با اين وضع در ايـران روي          چنانكه مالحظه مي  

 نفـوذ    دولت و   دفترنويسِ كار آمده و در اين زمان نفوذ دبيران و كارمندانِ         

.روحانيان بسيار قابل توجه است

ــه نفــوذ دبيــران و كاركنــان دولــت از   3هــانري ماســهبــراي توجــه ب

شناسان معروف اروپـايي اسـت مطلبـي را نقـل           ايرانكه از   )1964ـ1886(

:كنممي

ير و نفوذ دستگاه روحانيت و دين را در حكومت اردشـير بابكـان كـه             اين سخن تأث  . 1

. دهدگذار حكومت ساساني است، نشان ميپايه

بنا كرد و به  . م. ق 300از شهرهاي مشهور قديمي است كه سلوكوس اول در حدود           . 2

 مـيالدي توسـط شـاپور اول    260 و  258هـاي   در سال . نام پدرش آنتيوخوس، نام نهاد    

چنـين در   هـم . اش به جندي شاپور منتقل گرديدند     غال و تاراج شد و سكنه     ساساني اش 

انطاكيه در تاريخ مسـيحيت بـه خـاطر         .  ميالدي به وسيله انوشيروان ويران گرديد      540

)ب. (جا تشكيل شده اهميت داردشوراهاي ديني كه در آن

ر زادگـاه   ، تحصيالت خويش را ابتدا د     )Lorraine(متولد شهر لورن    ) 1969ـ1886. (3

هاي شرقي  و پاريس ادامه داده و در مدرسة عالي زباننانسيخود و سپس در شهرهاي 

هاي سانسكريت، پهلـوي و     او در اين دوره، با زبان     .  به انجام رسانيد   سوربنو دانشگاه   

، زبان فارسي را از ميرزا محمـد محالتـي         ماسه. شناسي آشنايي كافي يافت   رشتة باستان 
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يعني بزرگ فرمانـدار    ـ  »زرگ فرامادار و« مملكت   در رأس امور اداري   

ستقيم شاه ادارة امور كشـور را بـر   يا صدراعظم ـ قرار داشت و زير نظر م 

عهده داشت و به هنگام سفر يا عزيمت شاه به جبهة جنـگ، جانشـين او                

 قـرار داشـت     »موبدان موبد «پس از اين بزرگ فرماندار،      . شدمحسوب مي 

 در آن موقع تشـكيالت مملكتـي بـه ايـن        ،شود از اين سخن معلوم مي     كه

منصوب پادشاه  توسط  صورت بوده كه وزيري يا به اصطالح صدراعظمي       

 در حـالي كـه    ؛ او تا اين اندازه در اداره مملكت مؤثر بوده است          وشده  مي

گونـه نبـود و بعـد از پادشـاه نفـوذ درجـه اول بـا                 هاي قبلي اين  در دوره 

در اين زمان هـم بـا وجـود اسـپهبدان و همچنـين         .  بوده است  »اسپهبدان«

بـا صـدراعظم و رئـيس    سرلشكران، نفوذ درجه اول از نظر اداره مملكت،   

.دبيران است

كه در هم آميخته شدن زندگي سياسي مردم به دين مـورد      باز براي اين  

:كنم نقل مي»هانري ماسه«توجه قرار گيرد اين قسمت را نيز از 

تعداد بيشماري از روحانيان در كليه امور مهمة زندگي مردم دخالـت            «

روحانيـان از ايـن راه      . نمودنـد كرده و زندگي روزمرة آنان را كنتـرل مـي         

پاياني به دسـت آورده و ضـمن بسـط قـدرت خـويش، دولـت         ثروت بي 

رفتنـد و گـاهي بـا همدسـتي نجبـا و          مستقلي در داخل دولت بشمار مـي      

ـ آرادادنـد و همـين صـف   اي در مقابل شاه تشكيل مياشراف، جبهه  هـا  يي

.»شدسبب تضعيف حكومت ساساني مي

هـوار كلمـان   هـاي شـرقي فـرا گرفـت و نـزد            يار مدرسـه زبـان    چشم پزشك و استاد   
)Clement Huart (مانـده از   اثر بـاقي 62 سفر به ايران نمود و از ميان 5او . تكميل كرد

وي بيش از نيمي از آنها در ارتباط با ادبيـات و تـاريخ ايـران بـوده و تحقيقـات قابـل                   

)ب. ( و فردوسي داردتوجهي دربارة شعراي بزرگ ايران از جمله سعدي، حافظ
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ـ نقل اين مطالب بدين جهت است        نقـش ديـن در     شـود كـه      دقـت    ات

زندگي اجتماعي و حتي در مسأله حكومت و ادارة امـور مـردم و كشـور                

ايـن .  تـا چـه انـدازه بـوده اسـت          ، در چهار قرن قبل از ظهور اسالم       ايران

 يك نوع آمادگي در ايران بـراي ظهـور       ،هاي مثبت و منفي   از جنبه مسائل،  

.اسالم به وجود آورده است

 دورة ساساني، يكي درآميخته شدن سياست و        به طوركلي دو مشخصة   

العادة روحانيان و تشكيالت رسمي روحانيت      حكومت با دين و نفوذ فوق     

 در ري، يك مدرسـه      ؛ مثالً در آن زمان    است كه نكته قابل توجه اين است      

دانشكده معقول و منقولي به وجـود       به تعبير يكي از مستشرفين      الهيات و   

 در آنجا درس بخوانند و هر كدام متناسـب بـا            آمده بود كه بايد روحانيان    

 و كاركنان دولت    دبيران نفوذ   ،ديگر.تحصيالتشان به سمتي گمارده بشوند    

.شود، مشاهده مي دفترنويس بودندي دولتهايو كساني كه در كار

هاي پيش گفته شد از نظـر زنـدگي، مـردم ايـران بـه       چنانچه در بحث  

 اين دوره وضـع طبقـات و ترتيـب         شدند اما در  طبقات مختلفي تقسيم مي   

.شودطبقات در ايران عوض مي

طبقات اجتماعي

منـد و طبقـات   تقسيم جامعه بـه طبقـات متـنعم و بهـره          و  زندگي طبقاتي   

 طبقـات ممتـاز     .شود در زمان ساسانيان ديده مي     ي با شدت بيشتر   ،محروم

بقات عادي  دبيران، روحانيان، ارتشيان، نجبا و اشراف؛ ط      : عبارت بودند از  

. ورانعبارت بودند از صنعتگران، كشاورزان و پيشهنيز 

طبقات ممتاز يعني نجبـا، اشـراف، ارتشـيان، روحـانيون و دبيـران در               

ترين زمـان حكومـت ساسـاني ـ كـه در ميـان مـا        معروفترين و درخشنده
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يعني خسرو ها هم خيلي معروف است ـ يعني در زمان خسرو اول  شرقي

و از دادن ماليات و سـرباز   اند  بودههترين زندگي برخوردار    انوشيروان، از ب  

تمام اين تحمـيالت بـر      . ها معاف بودند  جنگو  براي نظام وظيفه عمومي     

البتـه  . شـد  طبقـه روسـتائيان مـي   ور و مخصوصـاً طبقات سوداگر و پيشـه    

 اما  ،دادنددادند و فقط ماليات و پول مي      وران، سرباز نمي  سوداگران و پيشه  

،در برابر آن پول و جان هـم       تازه  ؛دادند و هم جان   ئيان هم پول مي   روستا

.آمدنان بخور و نميري گيرشان نمي

بنابراين در دورة ساسانيان، در ايران اخـتالف فـاحش طبقـاتي وجـود       

وران و  داشت و طبقات محروم در ميان مردم عادي كه روستائيان و پيشـه            

.شديصنعتگران بودند به مقدار فراوان ديده م

سياست خارجي

، در دورة طوالني ساسانيان كه بيش از چهار قـرن           از نظر سياست خارجي   

تـرين صـفحات تـاريخ آن را         مهـم  ،هاي ايران و روم    جنگ كشد،طول مي 

از يكـي   . ها چند مطلب قابـل توجـه اسـت        در اين جنگ  . دهدتشكيل مي 

.هاستدخالت عامل مذهب در جنگها، آن

 بـه پيشـوايي مـردي روحـاني بـه نـام       ،مـيالدي ل قـرن پـنجم      يدر اوا 

سطوري در منطقه سـوريه     اي به نام نَ    در ميان مسيحيان فرقه    1،سطوريوسنِ

.به وجود آمد

1 .Nestorius) 380ــرخالف اســقفان .)  م431ـــ428(اســقف قســطنطنيه .)  م451ـــ ب
اعتقاد داشتند، معتقد بود كه عيسـي، انسـان از مـادر           ) ع(اسكندريه كه به ربانيت عيسي    

چون وحدت و وصلت زن و مرد       ) ع(متولد شده و ربانيت و انسانيت در وجود عيسي        
وي به خاطر ايـن اعتقـاد    . ي دو طبيعت جدا در جسمي واحد      پس از ازدواج است؛ يعن    

)ب. (تكفير و به صحراي ليبي تبعيد شد
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 رايـج در ميـان   ينسطوريان عقايـد و آرايـي مخـالف بـا عقايـد و آرا      

 اين فرقه از طـرف مجمـع بـزرگ كليسـاي آن             .مسيحيان آن زمان داشتند   

شد به الحاد محكوم شد و آنهـا را طـرد           شكيل مي موقع كه در قسطنطنيه ت    

 در منطقه خاورميانه نفـوذ و هـواداران         هاآنكردند و اين در حالي بود كه        

كه دين رسمي ايران دين زرتشتي بـود،       در آن موقع با اين    . ندبسياري داشت 

 يـك   ،كه ميان خود و همسـاية نيرومنـدش، روم        حكومت ايران، براي اين   

هـا  دهـد و از آن    كند، نسطوريان مسيحي را پنـاه مـي       دسته هواخواه جمع    

شـوند در قلمـرو      تـا آنجـايي كـه نسـطوريان موفـق مـي            ،كندحمايت مي 

.حكومت ايران براي خود كليسا بسازند و تبليغات بكنند

ـ كـه امپرا  نكته ديگـر ايـن     كـه مالحظـه كردنـد    وران روم بعـد از ايـن     ت

گـاهي  كـه گـاه  ود دارد وجـ حكومت مقتدر، متمركز و نيرومندي در ايران      

ـ بـه فكـر تسـخير تمـام قلمـرو امپرا          شود و حتي    ها مي مزاحم آن  ور روم ت

با قلمرو حكومـت ايـران خيلـي زيـاد          روم  ةافتد و عالوه بر اين فاصل     مي

توانند بر مرزهاي خود نظـارت كننـد، يكـي از    است و از نظر سياسي نمي   

 شـرقي   يپـايتخت گيـرد   مي تصميم   1،قسطنطينوران مقتدر روم به نام      تامپرا

ور ايـران  تبراي خود تأسيس كند و اين درست همان موقعي است كه امپرا  

در كنـار ديوارهـاي     ) Maxence(با غلبه بر ماكسـانس      .) م337ـ274(قسطنطين اول . 1

موجب شناسايي مسيحيت به عنـوان ديـن رسـمي امپراتـوري            . م312شهر رم، به سال     

 ـ كه به نام او قسـطنطنيه ناميـده شـد ـ      بيزانستوري به توسط او پايتخت امپرا. گرديد

دوم محمدبه دست سلطان  . م1453در  ) Byzanceبيزانس   (قسطنطنيهشهر  . منتقل گرديد 

 تـا   330امپراتوري روم شرقي از سال      . ملقب به فاتح از سالطين عثماني مسخر گرديد       

) ب. (پايدار ماند. م1461
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بـه وجـود آورد كـه در        به نام تيسـفون     هم يك پايتخت غربي براي خود       

هـا بـه فكـر يـك پايتخـت شـرقي            روميپس  .شتسرزمين عراق قرار دا   

نطنيه ناميـده    كه بعداً به نام قسط     بيزانتينافتادند و پايتخت خود را به شهر        

 تحـوالت  ،م به قسـطنطنيه   انتقال پايتخت اصلي روم از ر     . شد منتقل كردند  

 اگرچه اين تحـوالت خيلـي   .بسيار زيادي در دنياي گذشته به وجود آورد     

نيرومنـدي  قـدرت   اند، ولي عامل اساسـي آنهـا همسـايگي دو           قابل توجه 

م بر سـر    ها ه است كه با هم سر جنگ و دعوا دارند و جنگ و دعواي آن             

توسـعه دادن بـه قلمـرو حكومـت         صرفاً  ايدئولوژي نيست بلكه    نوع  هيچ  

گيري اسـت، يعنـي صـرفاً عامـل شخصـي           خود و جهانگشايي و مملكت    

، اوالً زمـان بدين ترتيب ما در روابط سياست خارجي ايران، در اين           . دارد

هاي متوالي چهارصـد     گرفتار بودن ايران به جنگ     ،نقش مذهب و در ثاني    

البته ايران و روم در يك دورة صـد سـاله قـرارداد صـلح     . بينيمله را مي سا

 بـا هـم    يعني در حدود سيصد سال غالبـاً ها،ين دورهبقيه ا داشتند ولي در    

ها در اواخر قرن ششم ميالدي بـه مرحلـه    اين جنگ  .در حال جنگ بودند   

هـاي شـديدي ميـان او و        در زمان خسروپرويز، جنگ   . بسيار حادي رسيد  

ـ رَراكليوس يا هِ  ه يعنـي هـم    ور  تـ هـر دو امپرا   . ور روم روي داد   تـ ل امپرا قْ

براي ) ص( معاصر پيغمبر اسالم هستند و پيغمبر      ،لقْرَخسروپرويز و هم هِ   

هـاي   جنـگ . كرده است دعوتهر دوي آنها نامه نوشته و آنها را به اسالم  

ـ رَشديد ميان خسروپرويز و هِ     ، تقريبـاً  هـا ل ادامـه داشـت و ايـن جنـگ         قْ

هـا در   دربـارة ايـن جنـگ     . آخرين رمق حياتي هر دو طرف را كشيده بود        

. بيشتر توضيح خواهيم داد،بحث از ظهور اسالم
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ظهور ماني

ـ از نظر مذهبي همانگونه كه گفته شد حكومت اردشير با حمايت از آ             ين ي

. بعد از مرگ اردشير پسرش شـاپور اول پادشـاه شـد           . زرتشتي شروع شد  

 بـر   را توسعه داد و كـامالً پدرشكه قلمرو حكومت از اين شاپور اول بعد    

.  ظهور كرده است   1ماني شنيد كه مردي به نام       ،اوضاع و احوال مسلط شد    

ماني به حضور شاپور اول راه داده شد و با چند جلسه گفتگـو شـاپور را                 

.تحت تأثير قرار داد

ر  در كنـار شـط دجلـه د        ،ماني يك ايراني است كه در سرزمين عـراق        

 و شتين مسيح، زرتشت و بودا هم آشنايي دا    ياي به دنيا آمد و با آ      دهكده

يـك نـوع عقايـد خاصـي را         و  از مجموعة اين سه دين يك دين التقاطي         

وي به عنـوان پيغمبـر جديـد و حتـي     . اندخوتنظيم كرد و خود را پيغمبر    

الزمان و پيغمبر خاتم قيـام كـرده و بـا شـاهپور در خوزسـتان                پيغمبر آخر 

ه آموختن علوم و حكمت و مطالعه در اديان زمـان           در جواني ب  .) م276ـ215(ماني  . 1

ميلي شاپور كه طرف بي  بعد از اين  .  سالگي ادعاي پيامبري كرد    24در  . خويش پرداخت 

در ايام تبعيد، هند و تبت و چين را سـياحت و در        . اول قرار گرفت، از ايران تبعيد شد      

اپور به او اجازه داد  جانشين ش هرمز. پس از مرگ شاپور اول به ايران بازگشت       .  م 272

وي در اندك مدت پيروان بسـياري يافـت و   . تا تعاليم آيين خود را آزادانه منتشر سازد      

 بـه زبـان     شـاپورگان از جمله كتـب او      .  مقتول گرديد  بهرام اول پس از هرمز به دست      

سواد بـا تصـاوير    او اصول آيين خود را جهت آموزش مردم بي        .  است ارژنگپهلوي و   

. انـد به همين سبب او را مـاني نقـاش هـم گفتـه            . گر ساخت هايش جلوه زيبا در كتاب  

ها در زمان ساسـانيان، ترجمـة عبـاس زريـاب،           تاريخ ايرانيان و عرب   لدكه، تئودور،   ون

)ب. (615 و 611، 123 ص ،1385انتشارات انجمن آثار ملي، تهران، 
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 شـاهپور بـه تمـام       .دهـد كنـد و او را تحـت تـأثير قـرار مـي            مالقات مـي  

نويسد كه به ماني و مبلغين او اجـازه فعاليـت   فرمانداران مي فرمانروايان و 

كنـد ولـي    ين زرتشت قيام مي   يماني اگرچه به عنوان مصلح آ     . ديني بدهند 

بـر مـردم عرضـه      را   مسـيح و بـودا       ،تعليماتي مركب از تعليمات زرتشت    

سي سال تمام ماني و مبلغين او فعاليت كردند و به اطراف رفتنـد              . كندمي

ين مـانوي نفـوذ     يـ ين مانوي را تبليغ كردند بـه طـوري كـه آ           بو همه جا آ   

277 در سـال     كه بـاالخره در زمـان بهـرام       زيادي در ايران پيدا كرد تا اين      

شكيل ميالدي، ماني را گرفتند و موبدان موبد ـ رئيس موبدان ـ دادگاهي ت  

26ماني را زنداني كردند و . گذاري در دين متهم كرد    و او را به بدعت    داد  

سـپس  . جا به وضع فجيعـي كشـته شـد        روز هم در زندان بود و در همان       

تا نشـان دهنـد   پوست او را پر از كاه كردند و جلوي دربار بهرام آويختند           

.كه در دين بدعت گذارداست اين كيفر كسي 

ين ماني حمايـت كـرد؟      ين است كه شاپور چرا از آ      نكته قابل توجه اي   

ـ  عقايـد و آ    ،كنند كه شـاپور دريافتـه بـود       طور توجيه مي  مورخين اين  ين ي

 و  نـد كميهاي معنوي و فكري مردم را ارضا ن       زرتشتي تمنيات و خواست   

براي قانع كردن روح ديني مردم كافي نيست، به اين دليـل بـه مـاني، بـه                  

 نشـان   از نظر مذهبي  مسأله  اين  . ن فعاليت داد  عنوان يك مصلح ديني ميدا    

هـا طرفـدار زنـده    ين زرتشتي ـ كه اين روزها حتـي بعضـي   يدهد كه آمي

هايي از سرزمين اسـالم     كردن آن هستند و در پي آنند كه آن را در قسمت           

جانشين دين اسالم كنند ـ در آن موقـع كـه چنـدين قـرن قبـل از ظهـور        

اء مردم را نداشـته و يـك پادشـاه بـراي             قدرت اشباع و ارض    ،اسالم است 
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كه اين كمبود و نقيصه را جبران كند به يك مصـلح دينـي مثـل مـاني                  اين

اين نكته بايد به خاطر بماند كه در قلمرو حكومت          . دهدميدان فعاليت مي  

ـ البته آ . يك نوع خالء ديني وجود داشته است      آن روز،   ايرانِ ين مـانوي،   ي

هـا داشـته   ها كـرده و مـوج   در دنيا حركت  سرنوشت خيلي عجيبي دارد و      

 از يك طرف تا     ،نه به عنوان دين بلكه به عنوان فلسفه       به طوري كه    ،است

 رفتـه اسـت كـه        پيش چين و از طرف ديگر تا اروپا و انگلستان و فرانسه          

.داستان مفصلي دارداين موضوع، 

ظهور مزدك

در .  اسـت مـزدك مسأله جالب ديگر از نظر ديني در زمان ساسانيان ظهور   

كنـد كـه او هـم    زمان قباد، پدر انوشيروان، مردي به نام مزدك ظهـور مـي       

 اما در دين مزدك يك مسـألة تـازه بـه چشـم              ؛آورندة دين جديدي است   

در ديـن زرتشـتي،   . خـورد هاي قبلي بـه چشـم نمـي   خورد كه در دين   مي

هـاي  هاي اخالقي و حمايت از راسـتي و درسـتي و همچنـين جنبـه           جنبه

عنوي و خداپرستي و توجه به خدايان و قرباني كردن و امثال آن وجـود               م

زد و زنـدگي طبقـات   داشت ولي به مسائل حقوقي و اجتماعي دست نمي   

اجتماعي را با تمام امتيـازاتش قبـول كـرده و حتـي مـورد حمايـت قـرار         

 اعتقـادات و الهيـات      ،از نظـر افكـار    ين و دين ماني هم اگرچـه      يآ. دادمي

. گونه رفرمي در بر نداشـت كرد ولي از نظر اجتماعي هيچيجاد مي رفرمي ا 

مزدك با ديني جديد آمد، ديني كـه از يـك طـرف در اعتقـادات معنـوي                  

 البته باز هم بـا گـرايش بـه همـان جهتـي كـه ديـن        رفرمي ايجاد كرده ـ 

هوات و  زرتشت و مسيح و بودا و ماني داشت يعني رياضـت و تـرك شـ               
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دست كشيدن از زندگي ـ ولي از طرف ديگر، بنيان سيسـتم اجتمـاعي آن    

گونـه  ين و فلسفه خـود ايـن      يمزدك در آ  . روز را هم مورد تهديد قرار داد      

:گفتمي

ها به اين است كه در محيطي آرام و بدون كينه و بغض             سعادت انسان 

دهد ردم رخ مي  ها و اختالفاتي كه ميان م      اما جنگ  ؛زندگي كنند با يكديگر   

، خانـه و كاشـانه     مندي از نعمـتِ   يا بر سر اختالف در ثروت است و بهره        

براي  پس   . يا بر سر زنان است     ، تجارت و سرمايه و تجمالت     ،آب و ملك  

كه اين اختالفات از بين برود، بايد اموال و زنان به صـورت اشـتراكي               اين

1.درآيند

كرد و خـواه و      تهديد مي  ين، موجوديت زندگي طبقاتي را كامالً     ياين آ 

قبـاد هـم كـه      . هاي محروم، طرفداران زيادي پيدا كرد     ناخواه در ميان توده   

يك پادشاه جوان و مخالف با نفوذ روحانيون و اشراف و نجبـا و طبقـات     

شود كه حكومـت نتوانـد       كه نفوذ آنان سبب مي     اد داشت قاعتو  بود  ممتاز  

ن مزدك حمايت كرد و حـامي       يي انجام بدهد، از آ    يخوببه  وظيفه خود را    

 سال  125ريباً   يعني تق  484به اين ترتيب در حدود سال       . شديد مزدك شد  

حاكم شد كـه در     در ايران   ، يك نوع فكر انقالبي ديني       قبل از ظهور اسالم   

گي هاي محروم، بندهاي تشريفاتي و زند      توده ،پرتو اين فكر انقالبي ديني    

يعني اشتراك در امـوال و الغـاء        ـ  طبقاتي را آن هم به صورت خيلي حاد       

مالكيــت بــه طــوركلي و اشــتراك در زنــان و الغــاء مســائل خــانوادگي و 

 و ريشـه  ي هـم دارد هـاي افالطـون  زنـان، ريشـه   البته اين مسأله اشتراك در اموال و        . 1

.گرفتن آن از افالطون هم قابل بحث است
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ايـن افكـار    هرج و مرج به وجود آمد زيرا پس.كردندپاره ميي ـ  يزناشو

چه از نظر مذهب و حقوق اجتماعي و چـه از نظـر سياسـت               به طوركلي   

د هـم بـا وجـود نفـوذ          قبـا  .داخلي قابل هضم و قبول مردم آن دوره نبود        

.كردعجيب دستگاه موبدان و روحانيون از مزدك حمايت مي

.مـردم را شـوراندند    ها  زيرا آن كار خود را كرد   نفوذ روحانيان   باالخره  

،از سوي ديگر آراء مزدك هم خيلي تند و افراطي بود يعني او يك مرتبـه              

 هم به طـوركلي     اموال را و  ها را متزلزل كرده بود      مسأله نواميس و خانواده   

 اين انديشه خيلي حاد و برخالف طبع بشر بود، بـه ايـن              .ديداشتراكي مي 

دك هـم در    يد كه انوشيروان سركار آمد و مقارن اين امر مز         يدليل ديري نپا  

 و به طور كلي مزدكيان در ايران تار و مار و مجـدداً            كشته شد . م531سال  

1.سلط شدنددستگاه زرتشتيان و موبدان زرتشتي بر اوضاع م

وضع ايران مقارن ظهور اسالم

. پيدا شد در ايران    ضعف عجيبي    ، از نظر حكومت هم    ،مقارن ظهور اسالم  

بعد از خسروپرويز به فاصله بسيار كوتاه ـ يعني در عـرض چنـد سـال ـ      

2.چندين نفر از زن و مرد پادشاه شدند تا يزدگرد سوم سركار آمد

هنگام طرح جانشيني .  ميالدي به سلطنت رسيد531 در سال ، انوشيروان،خسرو اول. 1
قباد كه انوشيروان و كاوس نامزد واليتعهدي بودند، در يـك مجلـس مباحثـه مـذهبي،                 

ه را از دم تيغ گذرانيدند و       مزدكيان مغلوب و سربازان كه آنها را احاطه كرده بودند هم          
قبـاد و  ك بـه تـاريخ   .ر. ظاهراً تمام رؤسا و خود مزدك در اين واقعه به قتـل رسـيدند        

هـا در زمـان   طور به تاريخ ايرانيان و عرب، ترجمه نصراهللا فلسفي و همين  ظهور مزدك 
)ب. ( به بعد688ساسانيان، ترجمه عباس زرياب خويي ص 

تـا روي كـار     ) ميالدي مطابق با سال پنجم هجري      627(از كشته شدن خسروپرويز     . 2

قبـاد دوم؛ شـيرويه فرزنـد       : آمدن يزدگرد سوم به ترتيب اين افراد به سلطنت رسـيدند          
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سالم، يك كشور پهنـاور داراي      به طور خالصه در شرق منطقه ظهور ا       

در اين كشور سـوابق حكومـت       .  ساله وجود داشت   1200دار  تمدن ريشه 

هاي مختلفي به ظهور پيوسته بود كـه هـر           دين .مركزي خيلي طوالني بود   

ـ نـه آ ،بـا ظهـور اسـالم   . كدام نفوذ زيادي پيدا كرد ولـي دوام نيـاورد        ين ي

يـك در برابـر اسـالم دوام       هيچ   ،ين مزدك ينه آ ين مانوي و  يزرتشتي، نه آ  

در اين محيط يك نوع آمادگي و تشنگي براي بر هم زدن وضع             . نياوردند

موجود چه از نظر نظام اجتماعي و چه از نظر نظام ديني و معنوي وجـود              

 در محـيط    ،داشت و اسالم در سرزمين ايران كه همسـاية شـرقي آن بـود             

را ناشـي از شمشـير      كساني كه پيشـرفت اسـالم       . اي وارد شد  بسيار آماده 

 به تاريخ گذشته آشنايي كافي ندارند وگرنه واقع مطلب اين           دانند اصالً مي

كه سربازان اسـالم  نويسند در غالب مواقع قبل از اين      است كه مورخين مي   

هـاي شـهر را     دروازهاز داخل،    مردم   ،كردند برسند به شهرهايي كه فتح مي    

چـه  آن. دادنداستقبال قرار مي  مورد  ها را   كردند و آن   باز مي  يشانبر روي ا  

 تمـدن ايـران چـه از نظـر          ،كه مقارن ظهـور اسـالم     مسلم است اين است     

.حكومتي و چه از نظر اجتماعي و چه از نظر ديني تمدني فرسوده بود

اردشير سوم فرزند شيرويه، خسرو سـوم فرزنـد قبـاد    ) ه7 ـ  5/ م627ـ9(خسروپرويز 

) ه8/م630(وراندخت دختر خسروپرويز  پ) ه7/م629(اول، جوانشير فرزند خسروپرويز   

ــوادة     ــنجم ن ــز پ ــر خســروپرويز، هرم ــدخت دخت ــاد اول، آزرمي ــد قب گشتاســب فرزن

 انوشـيروان، خسـرو   خسروپرويز، خسرو چهارم نوادة خسـروپرويز، فيـروز دوم نـوادة     

الزم بـه ذكـر     ). ه31ــ 10/ م623ـ52(يزدگرد سوم   ) ه9/ م631(پنجم نوادة انوشيروان    

بودند كه يازده تـن از ايشـان پـس از قتـل          تن   37است كه پادشاهان ساساني مجموعاً      

 ساله اين سلسـله را  429 شش سال ازعمر  جمعاً) شيرويه تا خسرو پنجم   (خسروپرويز  

)ب. (اندبه خود اختصاص داده
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پرسش و پاسخ

ي در دنيـا    جامعـة طبقـات    ، در ميان صحبتتان فرموديد كه در شرايط فعلي        *

. طبقاتي وجود دارند،غييريافتهوجود ندارد اما به صورت ت

گويند شـما اصـالً    ميصريحاً  اي   در نظام طبقاتي به عده     ؛نه به آن صورت   

كه بخواهيد به طبقـة ديگـر وارد شـويد را            موضوع   حق فكر كردن به اين    

شـود  هـايي كـه مـي   بستترين و شديدترين بن   ترين، كثيف سخت. نداريد

هـايي كـه   بسـت  يعنـي بـن  ؛ستهابستگونه بن  اين ،براي بشر فرض كرد   

درسـت اسـت كـه     . خواهد فكر يك گـروه يـا دسـته را محـدود كنـد             مي

فشارهاي غيرمستقيم خيلي مؤثر است اما خود فشار غيرمستقيم دليـل بـر             

شود مقـداري بـاال   اين است كه ارزش آن كساني كه فشار بر آنان وارد مي 

و صـاف و    توانيـد بـه طـور مسـتقيم         اگـر گفتنـد شـما نمـي       . رفته اسـت  

 معنايش اين است كه آن فرد در برابـر          ،كس بزنيد كنده بر سر فالن   پوست

شما مقداري شخصيت پيدا كرده است كه شما هم به خودتان اين حـق را        

هـاي  كنون هم محـدوديت   االبته  . دهيد به طور مستقيم بر سر او بزنيد       نمي

ان گفـت و    تـو  نمـي  »طبقه«اه گرچه به آن   ،غيرمستقيم در دنيا وجود دارد    

هاي غيرمستقيم وجود دارد اما آن      بنديدسته.  ناميد »بنديدسته«بايد آن را    

جامعه طبقاتي براي ما شايد به اين علت كه امـروز را بـا آن روز مقايسـه                  

توانيد تصور كنيد كه جامعه طبقـاتي       شما نمي . كنيم، قابل تصور نيست   مي

.به چه معناست

مال تأسف در ميـان اشـراف ايـران گـاه     توانم بگويم كه با ك   اجماالً مي 

اي شـده   بينيد كه به يك بچه رعيت كه تحصيلكرده و مرد ارزنـده           ميشما  
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به اين دليـل كـه او       ؛ فقط   گيرنددهند و او را به بازي نمي      است ميدان نمي  

افكار طبقاتي و   . اين باقيماندة همان جامعة طبقاتي است     . بچه رعيت است  

هـاي   خودخواهي طبيعي بشر است، يعنـي ريشـه        اي زادة نظير آن تا اندازه   

 گرچـه اثـر     ،رود لذا هيچ موقع به طور صددرصد از بين نمي         ؛طبيعي دارد 

اي كـه گفـتم و جنبـة        حاال تصور كنيد چنـين نمونـه      . شودآن ضعيف مي  

وقتي ما از زندگي طبقاتي سـخن  . اي هم دارد به قانون تبديل شود    مسخره

بـه فكـر   كـه  ور نـد يـك برزگـر يـا پيشـه        فرز ،يم يعني طبق قانون   يگومي

 هنوز زنـدگي    ،در هندوستان گويند  مي. مجازات دارد جنگاور شدن بيفتد،    

 وقتـي راجـع بـه ايـن موضـوع مطلـب         البته، شخصـاً   .طبقاتي وجود دارد  

خواهـد از   مـي دلـم   ؛تصـور كـنم   خوب  توانم مسأله را     باز نمي  ،خوانممي

براي ؛آيد ذهن ما مسلمانان نمي    چنين تصوري در  زيرا  نزديك آن را ببينم     

ايـم بـا آن نـواي يكسـاني و          ايم و بزرگ شـده    از وقتي به دنيا آمده    كه  اين

 لـذا  ،ايـم برادري و برابري اسالمي كه در مغز ما رفتـه اسـت، خـو گرفتـه       

تصور اين مطلب براي ما خيلي مشكل است، ولي شـكي نيسـت كـه بـه                 

خواهند منافع خودشـان را  هاي ذي نفع هميشه مي  هاي ديگر دسته  صورت

.حفظ كنند

ـ نوشـتند چگونـه بـوده اسـت     مـي ) ص(هايي كه پيغمبر اكرم   نامه* رآن ؟ ق

 آيا تا آخـر عمرشـان       ،نوشتن نداشتند گويد پيغمبر اكرم سواد خواندن و       مي

اند؟چنين بوده

 البته بر طبـق     .هاي پيغمبر است  ها به خط پيغمبر نيست، به خط منشي       نامه

 لـذا   ،انـد نوشتههاي آخر عمر، مختصري مي     در سال  ، پيغمبر مĤخذ تاريخي 
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چهار سـال قبـل از وفـات    ـ ها نيز چون در سال ششم هجرت و سه  نامه

هـم  ) ص(پيغمبر نوشته شده است احتمال اين كه بـه خـط خـود پيغمبـر           

، زيـرا وجود دارد ولي مسلم است كه همة آنها به خط پيغمبر نيست بوده،  

ها  نامه  همة شايد هم نويسندگانِ  . معلوم است اش  سندهها نوي بعضي از نامه  

1.معلوم باشد

نوشته شده به زبان عربي بوده يا بـه  ) ص(هايي كه از سوي پيغمبر آيا نامه  *

زبان خود آنها؟

اكنون هم كـه دنيـا پيشـرفته اسـت و         . ها به زبان عربي بوده است     اين نامه 

ها بـه زبـان     سياسي و حتي خطابه   هاي  ، نامه دانندغالب زمامداران زبان مي   

مثالً اگر رئيس جمهـور فرانسـه بـه آلمـان بيايـد و بخواهـد         . محلي است 

خطابة سياسي ايراد كند هيچ وقت آن را به زبان آلماني يا انگليسـي ايـراد         

كند و يـا اگـر وزيـر امـور خارجـه           كند، بلكه به زبان فرانسه ايراد مي      نمي

 مهم سياسـي ايـراد   ة خواست يك خطابمريكا به خارج از آمريكا رفت و      آ

نامـه هـم كـه      . كنـد  هيچ وقت آن را به زبان غيرانگليسي ايراد نمـي          ،بكند

 البته در حـال     .آن را ترجمه كند   مقابل  نويسند قرار اين است كه طرف       مي

كننـد و بعـد از      حاضر در قراردادها يك نسخه هم به زبان ديگر اضافه مي          

 منتها اگر اختالفي بـين دو مـتن     ؛شمارندميهاي بسيار آن را معتبر      بررسي

گويند مـتن  مثالً در ايران مي. پيش آمد طبق قوانين، متن اصلي معتبر است      

.اين مطلب هم خيلي عادي است. اصلي، متن فارسي است

يـة،  ممطبعـة العل  » مكاتيب الرسـول  «احمدي ميانجي، علي،    .ك.براي مطالعه بيشتر ر   . 1
 و حميداهللا، محمد، 1338مداران، قم،  و صابري همداني، احمد، محمد و زما  1338قم،  

)ب(.1365
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 و آيا   ؟الحمايه بودند يا مستقل    چين و هند تحت    ،آيا در زمان ظهور اسالم    *

 ذكر شـده     مناطق به آن ) ص( از طرف پيغمبر   ييهاارسال نامه از  ،در تواريخ 

است؟

،انـد جا ارسـال نكـرده  اي بداناند و پيامبر هم نامه    چين و هند مستقل بوده    

بعضـي  ــ البتـه برطبـق ضـبط         ) ص(منتها در روزهاي آخر حيات پيغمبر     

، نـه سياسـي،   يك وفـد يـا هيئـت مـذهبي      ،اين نواحي ـ ايشان به    تواريخ

ايـن افـراد بعـد از وفـات     . ذهبي تاجر بودنـد   اعضاي اين هيئت م   . فرستاد

شروع به  جا  آندر زمان ابوبكر وارد تبت شدند و اول بار در           ) ص(پيغمبر

البته اين در تواريخ هست ولي از جملـه مسـائلي اسـت      . تهيه كاال نمودند  

هاي تاريخ است و بايد به هر حال بر روي آن كار            ها و زاويه  كه در گوشه  

 و انـد شان بسيار مـتالطم بـوده  در تمام ادوار گذشتهد و هن ين  چالبته  . كرد

وجود به سبك ايران و روم      بودند؛ يعني حكومتي     غالباً محلي    ،هاحكومت

 چنـين چيـزي     ،هاي كوتاهي از تاريخ كـه در چـين         مگر در دوره   نداشت،

 به خاطر   ،چنين بوده يا نه   اين) ص(كه در عصر خود پيغمبر    هست، ولي اين  

) ص( پيغمبـر ،بـود ميچنين  را نيز بايد گفت كه اگر هم        مطلب  اين  . ندارم

كـرد و   نخست، حساب مكـه را مـي      ) ص(پيغمبر. نوشتها نامه نمي  به آن 

 مدينه را سر و سامان داد به سراغ اطراف مدينـه رفـت              يتقسپس مدينه، و  

بـه  )ص(اگر پيغمبـر در آن زمان . و خود اين مسأله شش سال طول كشيد    

 وقتـي ايشـان بـه عنـوان         زيرا،آميز بود  مسخره نوشت قدري چين نامه مي  

بايد اول اطراف خود را تسـخير  نويسد،  است نامه مي   منديرونپيغمبري كه   
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منسـوب بـه ايشـان بـه چشـم          عبـارت    پيغمبـر ايـن      سخنان البته در    .كند

1.»به دنبال علم برويد هر چند در چين باشد«خورد كه مي

يخـوب بـه   ياي متمـدن آن روز    جه به سرتاسر دن    تو ،در تعاليم اسالمي  

شود اما بدين صورت كه نامه نوشته شود نبـوده اسـت زيـرا اوالً               ديده مي 

وجـود داشـته    يك حكومت متمركـز     جا  معلوم نيست در آن عصر، در آن      

 كه پيغمبر قبـل     ه، صحيح نبود  هكه وجود داشت  ثانياً بر فرض آن   يا نه،   است  

. نامـه بفرسـتد  جـا   بـه آن كه حاشيه و اطراف خـود را تسـخير كنـد   از اين 

 روم و   ، حبشـه  ،ها مربوط به موقعي است كه مصـر       كلي نامه نوشتن  طوربه

ــران همســاية حكــومتي اســالم مــي  ــه  اي ــع اســت ك شــوند و در آن موق

 كه  ، غسان و حيره   ،تر در يمن  آنها و چند حكومت كوچك    به  ) ص(پيغمبر

.نويسد نامه مي،نشانده بودنددست

ايران چگونه خوانده شد؟هاي نخستين كتيبه* 

. انـد ، كار همـديگر را تكميـل كـرده     2شناسي شرق يسه نفر دانشمند اروپا   

شناس چون مطالب كتيبه بـراي      روش كار چنين بود، اولين دانشمند شرق      

، حـديث  1، كتاب العلم، باب 1اطلبوا العلم ولو بالصين ـ بحاراالنوار، ج  ): ص(قال . 1
)ب( علي كل مسلم يضةفان طلب العلم فر:  با اين تكمله67طور حديث  و همين55

كارستن نيبور  كه ها تقريباً بدين شكل بوده است   مسير طي شده جهت خواندن كتيبه     . 2

)NiebuhrCarsten( م منتشـر   1788هاي سـه زبانـه را در سـال          هايي از كتيبه   رونوشته

آلماني بـر ايـن   )G.Tychsen(گرهارد تيخسن 1798نموده بود كه به دنبال آن در سال    

م محقـق  1802در سـال  . فرض تكيه كرد كه سه خط نمايشگر سه زبان متفاوت اسـت    

كسـي  . ها برداشت  گامي ديگر در خواندن كتيبه     )F.Munter(تر  فريدريش مون دانماركي  

فريدريش كه موفق شد رمز خط پارسي باستان را بگشايد يك دبير جوان آلماني به نام                
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او معلوم نبود تنها با عالئم و قوانين، كتيبه را در آنجا كه اسم خاص بـوده   

مـنم  «ته پـارس را بـا عالئمـي در          خواند از قبيل داريوش، يا مـثالً توانسـ        

 را بـا عالئـم و   »پـارس « و  »داريـوش « بخواند، پس از آنكه      »پادشاه پارس 

جويي زياد خوانده است خواه ناخواه چنـد حـرف از الفبـاي آن كتيبـه      پي

.، س، ي، د، و، ش را پيدا كرده استرپ، الف، : مثل

ده اسـت؟   داريوش و امثال آن برخورد كـر      نام  چگونه به   آن محقق   اما  

ها اين است كه    بايد توجه داشت، يك خوشبختي ديگر در مورد اين كتيبه         

 يعني سه كتيبـه بـا هـم نوشـته           ؛ستموجود ا هالي آن ترجمه يوناني و بابِ   

ـ  .ترجمـه اسـت   هاي بـي  شده و لذا اين غير از خواندن كتيبه        ا كمـك آن     ب

،بخوانـد هاي خاص را     محقق توانسته است اين اسم     ،دارهاي ترجمه كتيبه

 به اين وسيله او اول      .شوند شبيه به هم تلفظ مي      اسماء خاص معموالً   زيرا

كلماتي مثل داريوش و امثال آن را كه نزديك به هم بود در كنار يكـديگر                

م آن را به انجمن علمـي گـوتينگن ارائـه           1802بود كه در    )G.F.Grotefevd(گروتفند  

.نمود

هاي شرقي  استاد زبان ) 1832ـ87(دانماركي  ) R.K.Rask(راسموس كريستيان راسك    

فرانسوي )Burnouf(بورنوف ،1836 و ده سال بعد در   1826دانشگاه كپنهاك در سال     

رسد سه  به نظر مي  . تر نمودند ها را كامل  پژوهش)Ch.Lassen(كريستيان السن   و بعداً   

بـراي .  باشـند  »بورنوف« و   »راسك«،  »گروتفند«نفري كه در متن از آنها نام برده شده          

هـاي خـاموش، ترجمـة يـداهللا ثمـره و       فريدريش يوهـانس، زبـان    . ك. رمطالعه بيشتر   

 به بعـد   54، ص   1365الزمان قريب، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران،         ربد

المعـارف انگليسـي   ة و ميكروپدياي دائـر 15 ج ،1971،  المعارف آلماني بروكهاس  ةدائر

)ب.(Raskتحت عنوان . 8 ج ،1970بريتانيكا،
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ها مـدتي  يك نفر از آن.  آن را پيدا كرد»ر، و، الف « حرف   قرار داده و مثالً   

وقتي از  . آوري بكند  جمع  را بتواند  اين اسامي از عمرش صرف اين شد تا       

، پـس  هاي خاص بيرون آمدند خواندن بقيه كتيبه خيلي مشـكل نبـود           اسم

 سه دانشمند عمـر خـود   تقريباً. آن وقت دو نفر ديگر كار را تكميل كردند 

هـا اسـتخراج، خوانـده و    را بر روي اين كار گذاشتند تا الفباي ايـن كتيبـه    

.معني و ترجمه شد

هايي وجود داشت؟آيين در حبشه و مصر چه *

مصــر دژي . در مصــر آيــين مخصــوص كاهنــان مصــري وجــود داشــت 

پرسـتي در آن رواج     نفوذناپذير در مقابل دنيـاي خـارج بـود و آيـين بـت             

جا كه من در ياد دارم خداي يكتايِ مـافوقِ همـه، در قـرون               تا آن . داشت

سـتان  نخستين زندگي بشر در مناطقي چون يونان، روم، مصر، ايران، هندو    

دهد كه فكر خداي يكتاي ناديـده   مطالعات نشان مي  . شودو چين ديده مي   

 ولي اصل فكـر مثـل       ،وجود داشته، البته نه به آن صورت عالي و برجسته         

ايـن مسـأله را     . چه اعتقاد ايرانيان به اهورامزدا بوده، وجود داشته است        آن

ن انديشـه در    اي. دهدتاريخ اديان و تمدن اين كشورهاي باستاني نشان مي        

پرستي و غيـره    مصر در پس پرده بوده و فكر آشكار و هويدا، فكر فرعون           

هـاي  آيين حبشيان مقارن ظهور اسالم، آيين مسيحيت بود ولـي ديـن          . بود

.اي هم وجود داشتطبيعي و قومي ـ قبيله

االسود كه سنگي سياه است، مقدس است؟ چرا حجر*

براي ساختن ايـن    ) ع(و اسماعيل ) ع(زيرا نخستين سنگي است كه ابراهيم     

هـايي  سـنگ كعبه يك خانة سـنگي اسـت؛        . اندكار برده خانه يعني كعبه به   
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ناودان طال و پردة مطال را از آن جـدا          روي هم قرار گرفته و اگر آن در و        

.ماندكنند، يك چهار ديواري خيلي ساده كه از سنگ ساخته شده باقي مي

در درون شـهر و اطـراف       .  كوهستاني است  اي كامالً منطقة مكه، منطقه  

مسـلماً در ايـن منطقـة       . شـود هـاي فراوانـي ديـده مـي       هـا و تپـه    آن، كوه 

) ع(و اسـماعيل  ) ع(ابـراهيم . كوهستاني، مصالح ساختماني از سنگ اسـت      

اي به عنوان نخستين خانـة يكتاپرسـتي      خواستند در اين كوهستان خانه    مي

ت است كه دو بندة يكتاپرسـت خـدا         ارزش اين خانه به اين جه     . بنا كنند 

اين ارزش اساسـي    . اين خانه را به عنوان خانه و معبد يكتاپرستي ساختند         

ها از كوه آوردند    اين سنگ هم نخستين سنگي است كه آن       . آن خانه است  

كار بردند؛ مثل نخسـتين كلنگـي اسـت كـه بـراي احـداث               و در آن بنا به    

.شودساختماني به زمين زده مي

 هم وجود دارند كه اين سـنگ از آسـمان فـرو افتـاده و يـا از       رواياتي

هـاي منطقـه   البته اگر سنگ سياهي باشد كـه بـا سـنگ         . بهشت آمده است  

حتـي  . دهد كه آن سنگ از جاي ديگر آمـده اسـت  متفاوت باشد نشان مي   

دانيـد كـه    هاي آسماني باشد زيـرا مـي      ممكن است كه اين سنگ از سنگ      

كند، بنابراين آسماني بـودن  ان به زمين برخورد ميهايي از آسممرتباً سنگ 

و اِذْ يرْفَع ابـراهيم  «: فرمايدقرآن مي. شود تكذيب كرداين سنگ را هم نمي   

     تِ و أِسماعيلُ ريمِنَ الب ا    القَواعِد أَنْت لْ مِنّا اِنَّكنا تَقَبالعليملب موقعي  «1»سميع

گفتنـد كـه   بردنـد، مـي   خانه را باال مـي هاي اينكه ابراهيم و اسماعيل پايه 

».خدايا اين خدمت را از ما قبول كن كه تو پذيرندة دعايي

.127سورة بقره، آية . 1
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جا را درست كرديم تا مردم تو را بپرستند و ايمان داشـته             خدايا ما اين  

پرستي نكنند، مشـرك نباشـند و كـار         باشند و عمل صالح انجام دهند، بت      

نكتـة ديگـر    . كار ايشـان بـود     و كانون    رها محو اين. زشت مرتكب نشوند  

المقـدس  المقدس ساخته شده است زيرا بيـت      كه اين خانه قبل از بيت     اين

توسط فرزندان اسرائيل ساخته شد و اسرائيل نوة ابـراهيم اسـت، يعقـوب          

اِنَّ اَولَ  «: فرمايدبنابراين قرآن مي  . پسر اسحاق است و اسحاق پسر ابراهيم      

 مقـام   فيهِ آيات بينات*ي لِلعالمين كا و هد بكَةَ مبار  لِلناسِ لَلَّذي بِ    وضِع بيتٍ

هـاي جـاودانيِ    فرمايد كه در اين خانه، آيات و نشـانه        قرآن مي 1»...ابراهيم

روشن وجود دارد و به مقام ابراهيم يعني جايي كه ابراهيم ايسـتاده اسـت          

.اشاره دارد و بيش از اين چيزي در قرآن نيامده است

وس بفرماييد؟جيحي در مورد دين و طايفة م لطفاً توض*

آيين زرتشت در ايـران     . شوددر زبان عربي به زردشتيان، مجوس گفته مي       

.  روشـن نيسـت  ،باستان پيدا شد، ولي مبداء تاريخي آن به صورتِ صحيح 

اند، يعنـي برخـي      قرن تفاوت تخمين زده    5زندگاني زرتشت را با حداقل      

4 قرن قبـل از ظهـور اسـالم و           10به  مورخين معتقدند كه عصر زرتشت      

گويند كه وي در قرن اول      گردد و بعضي مي   قرن قبل از ميالد مسيح بازمي     

به هر حال مبداء آن به لحـاظ تـاريخي خيلـي            . ظهور كرده است  مسيحي  

. روشن نيست ولي آييني است كه به احتمال قوي در ايران پيدا شده است           

ن بوده و آورندة اين دين اسـت و         زردشت مردي از آذربايجان كنوني ايرا     

.96ـ7عمران، آيه سورة آل. 1

سالم        محيط پيدايش ا126

. از اين كتاب قسمتي بـيش در دسـت نيسـت          . كتاب مقدس او اوستاست   

بسـياري از پيـروان ايـن آيـين     . شرح و تفسيري به نام زنـد و پازنـد دارد         

كنند و گروه كمتـري در منـاطق يـزد و           اكنون در هندوستان زندگي مي    هم

ت تعـاليم و مطـالبي وجـود        در آيين زرتشـ   . برندسر مي كرمان در ايران به   

 زرتشت پيامبر بـوده يـا       ،كه از نظر اسالم   اين. باشد منظم مي  دارد كه نسبتاً  

جـا  نه، در ميان علما مورد بحث است ولي به هر حال در قرآن كريم يـك           

.از مجوس كه همان زرتشت باشد، نام برده شده است

آن را توليـد    آيا در صدر اسالم، پول رايج بوده و اگر بـوده چـه كسـي              *

كرد؟مي

 كه پول مسكوك يـا بهتـر بگـويم سـكه        چه مسلم است، نخستين باري    آن

غيرخارجي يعني سـكة عربـي در ميـان اعـراب بـه كـار رفـت در زمـان                    

اند كه نخستين بار سكة عربـي و        مورخين نوشته . عبدالملك بن مروان بود   

ه قـبالً  شـود كـ   اسالمي در زمان عبدالملك ضرب شد، بنابراين معلوم مـي         

به طور كلـي در منـاطق   . هاي خارجي در ميان اعراب رايج بوده است     پول

رفت زيـرا خودشـان بنيـه و تـوان     هاي خارجي به كار ميافتاده، پول عقب

.اقتصادي و مركزيتي نداشتند تا پول درست كنند

شدند و مبـادالت  در قديم مسكوكات از قطعه فلزاتي قيمتي ساخته مي 

گرفت و اين قطعات به خـودي خـود    فلز صورت مي   از روي ارزش خود   

شد زيرا بـا    مثالً آهن در گذشته فلزي قيمتي محسوب مي       . ارزشمند بودند 

 فلزي مقـاوم و سـخت       ،ساختند و برخالف مفرغ   آن تسليحات جنگي مي   
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هـاي روم يـا ايـران       بنابراين احتمال دارد در آن زمان، اعراب از سكه        . بود

.ده باشندبراي مبادالت استفاده كر

 هدف زندگي چيست؟*

اي را ابتدا مـا بايـد هـر مسـأله    . طلبداين سؤال بحث مفصل و مستقلي مي 

. نظر از خداوند بررسي كنيم و دوباره با توجه به وجود خدا بفهميم            صرف

دهم؛ يعني اگـر مـا   هايم قرار ميهاي همة بحث من اين مسأله را جزو پايه     

شد كه بشـر از كجـا       ديم و از ما سؤال مي     مادي بوديم و به خدا معتقد نبو      

داديم؟آمده، براي چه آمده و هدفش از زندگي چيست، چه جوابي مي

هاي مادي سبب شده است كـه        يك سلسله انفعال   گوييمدر جواب مي  

تـاريخ طبيعـي نشـان      . بشر به وجود بيايـد    در دورة خاصي از اين جهان،       

اي ست؛ يعني در يك دوره    دهد كه قدمت بشر به اندازة قدمت سنگ ني        مي

در طبيعت بشر وجود نداشته، در حالي كه دنيا وجود داشـته و يـك نـوع             

مقتضيات طبيعي خاص، در يك دورة خاص، موجودي با مشخصات بشر           

.وجود آورده استبه

وجود آمده است؟   حال اين سؤال مطرح است كه اين بشر براي چه به          

توانيم بگوييم ماده بشـر را      خدا، نمي اعتقاد به   مسلماً اگر مادي باشيم و بي     

طـور مطـرح    توانيم اين براي چه چيزي خلق كرده است بلكه مسأله را مي         

كنيم كه بشر بايد چه راهي را در زندگي در پيش گيرد؟ اگر به آفريـدگار                

گوييم خدا بشر را براي چه چيـزي آفريـده و           دانا و توانا معتقد باشيم، مي     

ولـي اگـر بـه خـدا معتقـد نباشـيم            . وده است منظور از آفرينش بشر چه ب     
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بايـد  . وجـود آورده اسـت    توانيم بگوييم طبيعت براي چه بشـر را بـه         نمي

بگوييم، بشر براي چه چيزي بايد زندگي كند؟ به چـه دلخوشـي زنـدگي               

كند؟ در چه راهي زندگي كند و هدف او در زندگي چيست؟

اي از ابتـدا  يـك عـده   . آيدوجود مي جا عقايد بسيار گوناگون به    در اين 

. گذراني بايد زنـدگي كنـد  راني و خوشگفتند كه بشر فقط براي هوس   مي

 نقشـة   .يعني بايد هدف زندگي خود را بر پايـة لـذت بـردن تنظـيم كنـد                

اي هـم   يـك عـده   . زندگي را طوري تنظيم كند كه هر چه بيشتر لذت برد          

 ناخوشـي   آمدند و ديدند كه در كنار هر لذت و خوشي، يـك نـاراحتي و              

.تواند هدف زندگي بشر باشدهاي مادي نميوجود دارد، پس گفتند لذت
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 محيط پيدايش اسالم، در ابتدا تا حدودي دربارة شبه جزيره بـزرگ          دربارة

عربستان صحبت نموده و وضع خاص منطقـه حجـاز و نجـد را بررسـي                

بستان يعني ايران و همسايه شمالي       شرقي عر  ةكرديم، سپس درباره همساي   

هاي غربـي اسـت كـه در         اكنون بحث از همسايه    .يعني روم بحث نموديم   

.اين فصل دربارة مصر سخن خواهيم گفت

تمدن

مصر يك كشور خيلي باستاني و قديمي است كـه بـه دليـل وجـود آثـار                  

اش نخورده و محفوظ ماندن قسمتي از آثار باسـتاني ارزنـده          باستاني دست 

ــارة آن تحقيقــات علمــي و مطالعــة بســيار شــده و   ــد، درب در دورة جدي

ها اكنون در كشورهايي كه در اين زمينه      . استچيزهاي فراوان نوشته شده     

.شناسي استهاي مهم باستانكنند مصرشناسي يكي از رشتهكار مي

 سال تاريخ مصـر    6500 تا حدود     تقريباً ،آثاري كه در مصر وجود دارد     

د به مقدار قابل توجهي روشـن كنـد و ايـن وضـع را ـ از نظـر       توانرا مي

بعضـي از  . تـوان يافـت   در كمتر جايي از دنيا مـي شناسايي تاريخ ـ تقريباً 

آثاري كه در مقابر و اهرام ـ كه آنها هـم در حقيقـت مقـابر هسـتند ـ بـه        

بـراي  . باشـد  سال قبل از ميالد مـي      4000 تا   2000آيد متعلق به    دست مي 
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 كه از مصر بـه دسـت        شماري و گاه  كافيست گفته شود اولين تقويم    نمونه  

شـود و مـا      قبل از ميالد مي    4238 تا   4241هاي   متعلق به سال   ،آمده است 

.توانيم به دست بياوريماين سبك آثار را در جاهاي ديگر به ندرت مي

اي كه  قسمت مهم اين امر مرهون مقابر و اهرام است و اعتقاد و عالقه            

ة باستاني مصر بـراي بـه وجـود آوردن قبرهـاي بسـيار بـزرگ و                 در دور 

كلمة مصر كـه  . نام اصلي اين سرزمين مصر نيست    . اندنخورده داشته دست

ــان  ــر در زب ــال حاض ــي   در ح ــه م ــي گفت ــي و عرب ــاي فارس ــود و ه ش

شود نام هاي اروپايي گفته ميكه در زبانEgypte  و Aegyptenطورهمين

نام اصلي اين سرزمين برحسب زبـان محلـي ـ    . اصلي اين سرزمين نيست

 نـام مصـر از ريشـه    1. بوده است»سرزمين سياه« يا كِمت ـ به معني  تكِمِ

انـد  اسرائيل آنجا را به زبان عبري نامي داده  عبري است و عبريان يعني بني     

 در زبـان عربـي درآمـده        »مصـر «كه بعدها دستخورده شده و به صـورت         

 اسـت   Aigyptosاند از ريشه يوناني      به آنجا داده   هايينامي كه اروپا  . است

ها به مناسبت يكي از پادشاهاني كه در آنجا بوده اين نام را به آن               و يوناني 

هـاي  دهـد از زمـان    در سرزمين مصر تا آنجا كه تاريخ نشـان مـي          . اندداده

 بـه طـوري كـه ايـن         ،بسيار قديم واحدهاي اجتماعي وجود داشته اسـت       

هـاي   در يوناني كه بـه اشـكال مختلـف در زبـان            Aigyptosدر وجه تسميه مصر به      . 1

اروپايي درآمده است اقوال گوناگوني هست، از جمله از ريشه لغوي يوناني اين كلمـه               

انـد كـه اطـالق ايـن كلمـه بـر       گرفتـه كه به معني تاريك و تيره است اين نتيجه را نيز          

سرزمين مصر به اين واسطه بوده است كه رودخانه نيل كه رنگ آب آن در اين نواحي                 

گذرد و اين تسميه را با معني       كه نزديك دلتاي نيل است تيره است، از اين سرزمين مي          

.انداست سازگار دانسته“ سياه” كه نام اصلي اين سرزمين بوده و به معني Kemtكلمه 
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تـوان  هاي قبل از تاريخ يعني تا مـرز تـاريخ مـي            تا زمان  مسأله را در مصر   

حتي در ازمنة قبل از تاريخ هم در آنجا واحدهاي اجتمـاعي         . سراغ گرفت 

زيرا معني تمدن همين است يعني يك عـده         . بوده است و روستا   چون ده   

اي از زمين سكونت كرده و تشكيل يك واحد اجتمـاعي           آدميزاد در گوشه  

هاي ماقبـل تـاريخ   ند و اين تشكيل در درة نيل تا زمان       ده را مي  »ده«چون  

.شودو تا مرز تاريخ ديده مي

اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد وجود مراحل عـالي اجتمـاعي             مسأله

 يعنـي تـا   ،سـال پـيش  6500حكومت مركـزي تـا حـدود    . در مصر است  

.اي از تاريخ مصر كه مĤخذي از آن به دست آمده است، سـابقه دارد              دوره

6500بنـابراين از حـدود   . اين مĤخذ بيشتر مربوط به مقابر پادشاهان است 

 مصر مملكتي بوده كه پادشـاه و فرمـانروا و سيسـتم حكومـت     ،سال پيش 

خـواه و نـاخواه    . رسـيده اسـت   دولـت   مركزي داشته و به مرحلة داشـتن        

آيـد بـه دنبـال آن       معلوم است در هر جا كه دولت مركزي به وجـود مـي            

هـاي بـزرگ و ارتباطـات، نويسـندگي، خـط،           ايجاد سـاختمان  معماري و   

هـا در تمـدن   آثـار همـة ايـن   . آيدصنعت، هنر و امثال آن نيز به وجود مي  

خورد به طوري كه يـك نـوع   هاي خيلي قديم به چشم ميمصري از زمان  

2400 تا   2600هاي   علمي در رديف طب يونان مربوط به سال        طب تقريباً 

ر وجود داشته است و مورخين از آثاري كه به دسـت            قبل از ميالد در مص    

 كـردن اجسـاد كـه    ييگري و مومياشيمي، موميايي . اندآمده اين را شناخته   

 همچنـين   ، علم شيمي به مقدار قابل تـوجهي رشـد نمـوده           ،در اطراف آن  

هـاي  گونه، فعاليـت سازي و آثاري از اين    سازي، كشتي سازي، كاشي اسلحه
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مربوط به چهار يـا پـنج هـزار         كه  به دست آمده    هنري و صنعتي و علمي      

 مـنظم   يحكومت مركزي مصر در آن موقـع داراي سـپاه         . سال قبل است  

او تقريباً مقارن هزار سـال قبـل         كه زمان    1 دوم  به طوري كه رامسس    ،بوده

ها آنهاي منظم نظامي بوده است كه        داراي سپاه و لژيون    ،شوداز ميالد مي  

 از قبيـل    ،و حتي سربازاني از كشـورهاي اطـراف       فرستاده  به اطراف مي  را  

مسأله . كرده است بربرهاي ليبي و همچنين از تركيه و سوريه استخدام مي         

،شـد ها به وسـيله وزرا اداره مـي  جالب اين است كه حكومت در آن زمان   

.كه حكومت مركزي و پادشاه وجود داشته استبا توجه به اينالبته 

بشر خود را نشان داده     هيأت  خدايي كه در    شد،  خدا شناخته مي  پادشاه

 در ميان مردم ظاهر شده و مردم خود را بنـدگان ايـن              انسانو به صورت    

 و مـردم، وزيـران و كاهنـان    »خـدا شـاه «بين خدا يا . اندكردهخدا تلقي مي  

بنابراين وزير در حقيقت يك انسان رابط بـين خـدا و بنـده           . اندرابط بوده 

 در   براي اينكه خـدايان زيـادي      ،نحصر به شاه نبوده   البته خدا م  . بوده است 

 حتـي خـود ايـن    ...، خداي زنـدگي، و  گخداي مر. اندمصر وجود داشته  

 غيرآدميـزاد و    يالبتـه خـدايان   . خدا هم بايد به آن خدايان معتقد باشـد        شاه

هـاي نـوزدهم و بيسـتم        مصر از سلسـله    ةنام گروهي از فراعن   )Ramses(» رامسس«. 1

سـومين پادشـاه از سلسـله نـوزدهم و از           ) م. ق 1292ــ 1225(رامسـس دوم    . باشدمي

و  ) ع(قاموس كتاب مقدس او را معاصر حضرت موسـي        .  ترين فراعنه مصر است   نامي

. نمايـد شد را پسر سيزدهم وي ذكر مي  هالك  ) ع(فرعوني كه هنگام تعقيب قوم موسي     

Pharaonنام عام ملوك مصر قديم اسـت كـه در يونـاني             » فرعون«الزم به تذكر است     

فراعنـة مصـر    . گفته شده و احتمال دارد از طريق سرياني وارد زبان عربي شـده باشـد              

)ب. (شود سه هزار سال مياند و تاريخشان تقريباًبيست و شش سلسله بوده
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خـدايان  .  منتها شاه هم يكي از خدايان بـوده اسـت          ،اندغيرانسان هم بوده  

 كاهنان و روحانياني    ،ها و معبدهايي داشتند و آن معبدها      غيرانساني، بتكده 

انـد و قـدرت     هاي خاصي بوده  اين روحانيان خود داراي قدرت    . اندداشته

، بزرگترين قدرت در مصر بـه       »خداشاه«طبقه روحاني هم در برابر قدرت       

خواهيم چگونگي نفوذ اسالم    در بحث آينده كه مي    . آمده است حساب مي 

طقه معرفي كنيم خواهيم ديد كه اسالم چگونه توانسته اسـت           را در اين من   

. عرضه كند و فكر جديدي راي كندلخاها را زير پاي همه اين

قوانين، سنن و مذهب

خـدا مـĤب بـوده و نـه         هايي وجود داشته كه شـاه     در مصر قوانين و سنت    

ها بـه   هايي وجود داشته است ولي اين محكمه      محكمه. قوانين عدل و داد   

شد تا بـه دعـاوي       خان و فئودال تشكيل مي      وزير و نمايندة   يلة نمايندة وس

هاي ايرانـي،   به هر حال به قول نويسندگان و نوشته       . رعايا رسيدگي بكنند  

در كلـده و  كـه  1حمورابيدر رديف قانون    قانوني  حتي  ،زمانآن  در مصر   

.وجود نداشته استبوده، آشور 

1 .Hammurabi               معروفترين پادشاه تاريخ بابل است كه وحدت تمـام آن سـرزمين بـه 

هـا دورة دقيـق زنـدگي وي را تـا حـدود      صاحبنظران مدت . دست وي صورت گرفت   

. م. ق1686 تـا  1728هاي اخير، زندگي او را بـين  دانستند، ولي در سالمي. م. ق 1900

نون معروفش نوشته شده بنيـان      وي اصالحات اداري بزرگي را كه در قا       . اندقبول كرده 

در شوش كشف گرديد و اكنون در موزه لـوور نگهـداري            .  م 1902اين قانون در    . نهاد

المعارف آلماني ةطور دائر و همين 34ـ5 ص ،1365فريدريش يوهانس،   . ك.ر. گرددمي

)ب. (8بروكهاوس ج 
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 مباح  ،نمايد ما خيلي عجيب مي    هاي مصر قديم كه براي    از جمله سنت  

شمرده شدن ازدواج بـا اقـارب و خويشـاوندان نزديـك و حتـي ازدواج                

يعني ممكن بـوده بـرادري شـوهر خـواهر خـود و             . خواهر و برادر است   

در دربارهـاي مصـري     ايـن امـر     خواهري، زن برادر خود باشد، خصوصاً     

.معمول بوده است

 و همانند هندوستان فعلـي  پرستي بوده استمذهب رايج در مصر، بت    

مـذاهب  نفـوذ    به طوري كـه      ،شدپرستي ديده مي  اي به بت  يك نوع عالقه  

هـا  تربيت انحرافي مردم مصـر آن     . ديگر در مصر بسيار ضعيف بوده است      

در زمــان فراعنــه دو نفــر از . پرســتي نمــوده بــودرا آمــاده پــذيرش بــت

اي يكتـا بودنـد     هاي مصر كه از خانوادة كاهنـان و معتقـد بـه خـد             فرعون

خـداي  .  يكتاپرستي را در مصـر تـرويج كننـد         ،خواستند با قدرت خود   مي

امـا  . شد ناميده مي 1»آتون«كردند به نام    ها به مردم معرفي مي    يكتايي كه آن  

ترويج كننـد كـاري از   اين دو نفر كه تصميم داشتند كيش يكتا را در مصر    

 كاهنان و مردم، دسـت بـه   ،كه دومين فرعون مردپيش نبردند و بعد از اين    

پرسـتي را رواج دادنـد و جسـد         يكي كردند و دو مرتبه همـان ديـن بـت          

كـه  و كسـي  ،فرعون دوم را هم به عنوان مرتد از دين رسمي و دين حـق  

كـه آيـا واقعـاً   به معناي قرص خورشيد است اما دربارة اين     ) Aton(خود كلمة آتون    . 1

موجـود در  كـه بزرگتـرين   كه خورشيد را به علت ايـن خداي آنان خورشيد بوده يا اين    

اي از خـداي آفريـدگار جهــان    بـه عنـوان رمــز و كنايـه   شـده، چشـم بشـر تلقـي مــي   

بعضـي  . ام اطالع دقيقي به دسـت آورم   اند، در مطالعاتم در اين زمينه نتوانسته      دانستهمي

.ين رمزي براي خداي يكتا بوده استاند ااحتمال داده
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ايـن  . كرده اسـت سـوزاندند     را ترويج مي   آنبه دين خداي يكتا درآمده و       

جالب توجه  . تپرستي همچنان تا قرن سوم ميالدي در مصر نفوذ داش         بت

،ين مسيحيت در مصـر نفـوذ كـرد   ي كه كم و بيش آ،است كه در قرن سوم  

يعني بهترين  .گيردمسيحيت شكل مي  » تثليت«در مكتب اسكندريه، مسأله     

درباره در مسيحيت،    كه   ييهاها و تبيين  ترين تحليل ترين و علمي  و ارزنده 

 علمـي و  در قـرن سـوم مـيالدي در مكتـب    تـوان  ميتثليت شده است را     

. در اسكندريه يافت1هافلسفي نوافالطوني

شود حتي مسـيحيت وقتـي داخـل مصـر          كه مالحظه مي  بنابراين چنان 

جا وجـود داشـته بـه خـود          در آن  شود رنگ شرك و تثليت را كه قبالً       مي

.گيردمي

حكومت در مصر باستان

ــوده و در    ــاگوني ب ــر داراي ادوار گون ــت مص ــلهحكوم ــن ادوار فاص  اي

توجه به  . شده است هاي محلي اداره مي   به وسيله حكومت   غالباً ،اگونگون

مصر در حدود يـك قـرن بـه وسـيله ايرانيـان      : اين چند نكته جالب است    

اند كه از يك نظر، آراي افالطون را        اي از حاكمان حوزة اسكندريه    نوافالطونيان عده . 1

تجديد كرده و از طرف ديگر تحقيقاتي در حِكَم و معـارف دارنـد كـه بـديع اسـت و                     

ــي ــمرد مـ ــتقل شـ ــوان آن را مسـ ــاكاس     . تـ ــوس سـ ــه آمونيـ ــن نحلـ ــس ايـ موسـ

)Ammenius Saccas (   از مردم مصر است كه در پايان قرن دوم و نيمة اول قـرن سـوم

اي كـه بـه افالطونيـان جديـد نسـبت داده      فلسفه. زيسته استميالدي در اسكندريه مي 

شود بيشتر به فلوطين از يونانيان مصـر كـه در اصـل رومـي بـوده و در اسـكندريه                     مي

 را درك كـرده  وي محضـر آمونيـوس سـاكاس     . باشـد زيسـته اسـت، منسـوب مـي       مي

) ب.(است

سالم        محيط پيدايش ا138

 يعني داريوش و خشايارشا مصر را فتح كردند و استاندار           ؛شده است اداره  

كرد و اين حكومت تـا    را اداره مي  جا  آنحكومت ايران از طرف داريوش،      

 سركار  يهاي محل  پس از آن مدتي حكومت     1.دود يك قرن ادامه داشت    ح

 فـتح شـد و او       2 يونانيان و اسـكندر مقـدوني      سپس مصر به وسيلة   . آمدند

 از ميـان دانشـجويان او       ،بعد از مـرگ اسـكندر     . بندر اسكندريه را ساخت   

 چند قرن ادامه    3هاي حكومت بطلميوس  .كردبطلميوس بر مصر فرمانروايي     

هـاي يونـاني    هاي محلي و حكومت    سپس بار ديگر حكومت    ،استداشته  

آمدند و اين كشمكش بر سر مسأله حكومت وجـود داشـته            بر سر كار مي   

 مصر براي مدت كوتـاهي، در حـدود ده سـال،      ،در زمان انوشيروان  . است

شد و در تمام اين مدت كه كشورگشـايان آن روز           به وسيله ايران اداره مي    

ن، يونان و روم، مصر را تسخير كردند هيچ كـدام نفـوذي             دنيا از قبيل ايرا   

در اين  اين نكته . به دست نياوردند  آن ديار   مشابه نفوذ اسالم و اعراب در       

بررسي تاريخي تقريباً يكي از نكات مهم و اساسي مورد توجه ماست كـه              

هاي نفوذ خود و از جمله در مصر تا اين مقدار اثر          چگونه اسالم در منطقه   

 زمينه طبيعي پذيرش ديـن يكتاپرسـتي در مصـر           ؛اوالًبنابراين  .ستكرده ا 

نيز . م. ق484به روايت هرودوت در   . مصر به دست ايرانيان افتاد    . م. ق 525در سال   . 1

جـا را   ها شورش آن  خشايارشا با لشكري عازم مصر گرديد و با وجود مقاومت مصري          

)ب. (فرونشاند

)ب(.مصر را تصرف نمود. م. ق332اسكندر مقدوني در سال . 2

بـه  عـد از اسـكندر   كـه ب بود ز سرداران اسكندر و از اهالي مقدونيه  بطلميوس يكي ا  . 3

» بطالسه«فرمانروايي مصر رسيد و پس از او چهارده تن در مصر حكومت كردند كه به          

در زبـان   . م بر سرزمين مصر فرمان راندند     . ق 30 تا   323بطالسه از سال    . شهرت يافتند 

)ب.( خوانند»بطلميوس«رومي پادشاه را 
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هـاي غيرمصـري، در چنـد     از نظر هضم حكومـت  ؛خيلي ضعيف بود ثانياً   

 در هيچ   ،دوره كه مصر به وسيله ايرانيان، يونانيان و روميان اداره شده بود           

هـاي خـارجي نبـود و       ها ثبات و دوامي بـراي حكومـت       يك از اين دوره   

خاصـي بـه مصـر      اي خارجي هم كمتر توانسـته بودنـد رنـگ           هحكومت

 كه مصر ـ با وضعي كه اولين بار فقط چهار هـزار سـرباز    اين نكته. بدهند

1شـود ند ـ يك مرتبه تسخير مي روشوند به مصر بمر مأمور مياز طرف ع

ها به مصـر،    در موقع آمدن مسلمان   .  مصر است  تاريخاز نكات قابل توجه     

تـا حـدود زيـادي مسـيحيت و در قسـمت            ال مصـر،    در شم مذهب رايج   

 مسـيحيت و مختصـري هـم ديـن يهـود بـوده              پرستي و احياناً  جنوبي بت 

 در غيريهود كمتر سرايت     وين ملي بود    ي يك آ  ين يهود تقريباً  ي آ زيرا؛است

بر روي هم در مصر يك دين واحد مقـارن ظهـور اسـالم وجـود        . كردمي

ما بايد دربارة اين همسايه زادگاه اسالم       اين كلياتي است كه     . نداشته است 

 كـه پيغمبـر   زمـاني اين نكته بايـد اضـافه شـود كـه در            . يعني مصر بدانيم  

 در مصر فرمانداراني بر     ، به ترويج اسالم در عربستان دست زد       ،)ص(اكرم

،ه است  كه در كتب تاريخي هم اسم او آمد        ،هاسركار بودند كه يكي از آن     

اي در سال ششم هجرت بـه او نوشـت    نامه) ص(بر بود كه پيغم   »مقَوقِس«

هـاي پيغمبـر بـه پادشـاهان و فرمانروايـان اطـراف، آن را               و در بحث نامه   

.كنيمبررسي مي

درباره مصر بايد گفت كه اين همساية عربستان از نظر         به طور خالصه    

تمدن، كشوري بسيار قديمي است و از نظر علم و هنر و امثال آن خيلـي                

 حجـاز قبـل از   ،فراموش نشود چنـان كـه گفـتم    . بستان است جلوتر از عر  

)ب. (ق به دست مسلمانان فتح گرديد.ه19/ م641ر مصر د. 1
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اي بـوده و بـه مرحلـة حكومـت          هنوز در مرحلة قبيله   ) ص(ظهور پيغمبر 

 در حالي كه مصـر در آن موقـع داراي چنـدين قـرن               ؛نرسيده بود مركزي  

 همچنين از نظر سرباز و سپاه و ارتش و علـم  .سابقة حكومت مركزي بود   

، ايـن وضـعيت برقـرار       هاي مختلف فلسـفي   و صنعت و آشنايي با مكتب     

 اضافه كرد كـه اسـكندريه جـزو     ، اين نكته را هم بايد      در اين خالصه   .بود

در حـدود نـه قـرن      يعنـي   ،و تا زمان ظهور اسالم    بود  مراكز علمي بزرگ    

هاي بزرگ علمي در آن موقع بـوده اسـت       ، از مراكز مهم و از دانشگاه      بعد

، بـه  ي چنين سوابقي و با چنين وضـع      با ،چنين كشوري خواهيم ديد كه    و  

.چه سهولت به دست سپاهيان اسالم فتح شد

پرسش و پاسخ

است؟معناين به چه .  گفته شد كه دين يهود ديني ملي است*

بـراي  ) ع(اين اسـت كـه موسـي     ) ع(ين موسي ييهود از آ  تلقي  دانيد كه   مي

نجـات  بـراي   ) ع(گويند كه موسـي    يعني كمتر مي   ؛ بني اسرائيل آمد   تنجا

)ص(يم كـه محمـد    يگـو ولي ما مسلمانان هيچ وقت نمي     . مردم جهان آمد  

هـا خـود را     يهـودي . ي نـداريم  مطلببراي نجات اعراب آمد و اصالً چنين        

.يهوداو قبيلة ة يهود، يعني قوم اژ و.داننديك قوم مي

 مصر از لحـاظ طبقـاتي و    ي وضع داخل  قبل از آن،  ظهور اسالم و    مقاورن  *

گونه بود؟اجتماعي چ

به طور خالصه گفته شد كه از نظر زندگي مردم در مصر آن زمـان، هنـوز    

پرسـتي سـخن   كرده است و وقتي از بتپرستي حكومت مي  هاي بت ريشه
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رسـد كـه   شود در نظر سطحي، اين مسأله امري عادي به نظر مـي           گفته مي 

 از نظـر شـكلي كـه بـه     ،پرسـتي  در حالي كـه بـت   ،كاري به زندگي ندارد   

بينيـد كـه   شما در تاريخ مصر مي. دهد مسأله بسيار مهمي است    دگي مي زن

 با هر نوع ،هاي مصري ـ يعني همان شاه خدايان ـ همچنين كاهنان  فرعون

علت ايـن اسـت      علت اين امر چيست؟      .كردندفكر يكتاپرستي مبارزه مي   

 يعني مسـأله ديـن يكتاپرسـتي فقـط يـك           ؛افتادها به خطر مي   منافع آن كه  

ه و امر معنوي ساده نيست، بلكـه توحيـد و يكتاپرسـتي يـك ريشـة             عقيد

بنـابراين مصـر از نظـر شـكل و       . فكري جديد براي زندگي انسـان اسـت       

در . داردپرست را   روابط اجتماعي، درست شكل اجتماعي يك كشور بت       

و در داشـتند   فرمانروايان قـدرت خودكـامگي مطلـق       ، اجتماعي اين شكلِ 

 از قـدرت    ،هـا ها و خـان    فئودال ،وحانيان، سپاهيان حاشيه آنان كاهنان و ر    

.اندنسبي برخوردار بوده

ئوداليست بوده و حتي بعضي از شهرها تا آخر، به دسـت            فمصر كامالً 

شكل بردگي كه در ادوار خيلي قـديم       . شدهاي محلي اداره مي   همان خان 

هاي بردگي است كـه انسـان   ترين چهره ، جزو خشن  در مصر وجود داشته   

 بـرده كشـته شـده       50براي هر سنگ اهرام مصر گـاهي        . بيندر تاريخ مي  د

كـه چگونـه    كنـيم   مشـاهده مـي   هاي مربوط به مصر قـديم       در قصه . است

 با طنـاب   يك سنگ بزرگ را.اندكردهكشي ميريزي و خيابان  خاكها  برده

، از درون خـاك  و و از زير ايـن سـنگ    ندبستميهايي  ها و تيرك  به چوب 

كردند و آن وقت با فرمان يك سركارگر يك مرتبه هزار           را رد مي  ها  طناب
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ها را بلند كنند تا نيروي هزار انسان بتواند         برده بايد در آن واحد اين تيرك      

ها براي چيست؟ آخر ايـن  حال اين سنگ. ببردالاها را ب يكي از اين سنگ   

 جسـد   بسازند كه » خداشاه«سنگ را بلند كنند كه چه شود؟ يك قبر براي           

 در آن قبرها بـه امانـت    ، براي آن دنيا   اشهمراه با لوازم زندگي   او  موميايي  

 اين اهـرام و     .خدا در زندگي جاويد دچار دردسر نشود      سپرده شود تا شاه   

ايـن اسـت كـه      هاي بزرگي كه در دنيا منحصر به فرد هست، بـراي            مقبره

 كـردن  تمام هـدف از ايـن ضـايع      . هميشه از دستبرد روزگار مصون بماند     

 در حـالي كـه غـذاي        ،نيروي انساني با اين وضع خشن، همين بوده است        

كه بخـورد  بوده اي اين بردگان، نه به اندازه نيروي كار، بلكه فقط به اندازه     

هـا   حال اگر در بلند كـردن يكـي از ايـن سـنگ             .؛ يعني گرسنگي  و نميرد 

كـه   بـود   مثـل ايـن  .خيلي عادي بـود دشدنحياناً پنجاه برده هم كشته مي   ا

.ندادهپنجاه مگس كشته ش

اسالم، ديگـر بـه     ظهور  ن قبل از    والبته اين شكل اجتماعي مصر در قر      

بـوده،  اين چنين ،آن شدت نيست ولي باالخره كشوري است كه ريشة آن   

را در ايـران باسـتان ـ تـا     مسـأله  يعني واقعاً بايد گفت كه ما مشـابه ايـن   

كشـي از  در ايران اگرچه شكل بهره. بينيمگويد ـ نمي آنجايي كه تاريخ مي

شـكل بردگـي در     . نبـود  ولي به اين صورت      شتطبقات محروم وجود دا   

. شناسـيم بردگي است كه تا به حـال مـي        هاي  ترين شكل مصر جزو خشن  

 در روم هم بردگـي   . اما نه به اين شكل     شودديده مي مثالً در يونان بردگي     

مصر .  باز به اين صورت نيست خشن است، ولي    كه آن هم نسبتاً    ،بينيدمي

.العاده خشن استجزو جاهايي است كه بردگي آن فوق
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از نظر داخلي، در موقع ظهور اسالم در مصـر، هـرج و مـرج سياسـي           

حكمفرماســت يعنــي مصــر در منتهــاي ضــعف سياســي اســت و روابــط 

اين است كه   از نظر اسالم     منتها مسأله مهم     ،اجتماعي در حال تزلزل است    

در دنيـاي  آيـا  . چنين وضعي پيش آمده بوداين اول بار نبوده كه   ،در مصر 

 آن هم مقارن ظهور اسالم چنـين شـرايطي بـه وجـود              ، فقط يك بار   قديم

ها زيـاد   ما در دنياي گذشته از اين تزلزل      . طور نيست اين؟ مسلماً   آمده بود 

ا بينيد؟ اسكندر تـ شما در ايران چند بار تزلزل و نفود خارجي مي. بينيممي

كجا وارد ايران شد؟ ولي آيا نفوذ تمدن يونان مشابه نفوذ تمدن اسالم در               

هـا و بعـد     هايي كـه تـرك    ايران است؟ يا اصالً قابل قياس است؟ در دوره        

ها به ايران حمله كردند چند بار در ايران ضعف سياسي و اجتماعي             مغول

اي از يك طرف قرآن آمده است و از طرف ديگر ياسـ           . وجود داشته است  

 اما آيا از ياساي چنگيز در ايران چيزي باقي مانده است؟ كتابي به               ،چنگيز

ي كـه اسـتاد دانشـگاه       ي به قلم يك خانم ايتاليا     1»پيشرفت سريع اسالم  «نام  

البتـه در ايـن     . كتابي كوچك و بسـيار جالـب اسـت        كه  است نوشته شده    

ب نويسـندة كتـا   چـون    ولي   ،شودطرح نمي مبه اين تفاصيل    مطلب  ،كتاب

و عجيـب    پيشـرفت سـريع      ة تحت تـأثير مسـأل     ،يك محقق تاريخي است   

 خود اين امر از نظر ما مسـأله جـالبي اسـت         واقعاً. اسالم قرار گرفته است   

،جانبه بودن تعاليم اسالم   جز همه به. شودهاي آينده روشن مي   كه در بحث  

، پروفسور ادبيات عرب و استاد )Laura Vaccia Vaglieri(لورا واكسيا واگليرياثر . 1

اين كتـاب توسـط سـيد غالمرضـا سـعيدي           . تاريخ تمدن اسالم در دانشگاه ناپل ايتاليا      

.ترجمه شده است

سالم        محيط پيدايش ا144

 حتـي نويسـندگانِ    .تواند ضامن ايـن پيشـرفت باشـد       هيچ چيز ديگر نمي   

از آمـدن   نيـز   نويسـند كـه مسـيحيان مصـر         المعارف دربارة مصر مي   ةرداي

.كردندسپاهيان اسالم استقبال مي

 مسيحيت پس از جريان ظهور اسالم و نهضت اسالم يك مركزيـت پيـدا               *

 در تمـام     يعني قبل از ظهور اسالم به آن صورت متمركز نبوده و اصالً            ،كرد

م به اين سرعت پيشـرفت و دامنـه          نهضت اسال  تاريخ هيچ نهضتي به اندازة    

آيا اين تمركز نيرو و حالت لشكركشي بـراي ايـن نبـود كـه از                . پيدا نكرد 

چيزي جلوگيري بشود؟ 

وبـيش  البته اصل مركزيت مسيحيت با شكلي كه تقريباً هنوز هـم كـم             

يعنـي زمـان   .  قسـطنطنين اسـت  يعنـي ، مربوط به قبل از اسالم    ،ادامه دارد 

تـوان گفـت    زيـرا مـي   ين مسـيحيت اسـت،      يـ زيت آ قسطنطنين، زمان مرك  

 يادگاري از جلسات    ،هاست جلسات كاردينال  وجلساتي كه اكنون هم جز    

شـد و بـراي تبليـغ و نشـر و           بزرگي است كه از سران مذهبي تشكيل مي       

گرفـت و حـك و      كرد و تصـميم مـي     دعوت مسيحيت در دنيا فعاليت مي     

 يعنـي چنـد     ،هاي زمان اوست  هپديداز  ها   تمام اين  .غيرهكرد و   اصالح مي 

1. وجود داشته استقرن قبل از اسالم

طور كه گفتيد مسيحيت در برابر نفوذ اسالم خـود را بيشـتر             البته همان 

،دربـارة روم قـديم   . جمع و جور كرد و يك حالت كشورگشايي پيدا كرد         

شود كـه در     با صراحت گفته مي    ،كردمدر همين تاريخ مصر كه مطالعه مي      

.سمي امپراتوري گرديد ميالدي كه مسيحيت به عنوان دين ر312يعني . 1
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مصـر  امپراتور روم،  ـ  به طول كشيد قرن ينلط روميان ـ كه چند دورة تس

زمان، البته در آن    .  در يدك داشت   ،وريته امپرا لّبه عنوان انبار غَ   هميشه  را  

. امروز وضع اروپا بسـيار عجيـب اسـت        . اروپا به وضع امروز نبوده است     

اگر اروپاي امروز را بخواهيد مجسم بكنيد عبارت است از سـرزميني كـه              

،قادر به تأمين زندگي ساكنانش در سطحي كه اكنون قرار دارنـد      ه تنهايي   ب

آنچـه از   يعني اگر درهاي اروپا را ببندند و بخواهنـد مـردمش بـا              . نيست

آورنـد،  هاي علمي و صنعتي به دست مـي     تالشخود اين سرزمين با تمام      

هـا  ايـن . آيـد ين مي يشان تا كجا پا   زندگي كنند معلوم نيست سطح زندگي     

هـا  براي نگهداري اين سطح زندگي، يا باال بردن آن، از تمام تدابير و حقه             

هـا  كـه اروپـايي  ترين تعبير اين است بينانهقعااز نظر من و   . كننداستفاده مي 

 با اراده، نيرومند و مجهز به سـالح علـم و فـن بـراي بهتـر                  ،مردمي فعال 

روع، بـراي   ل مشروع و نامش   ياز همه وسا  و  زندگي كردن خودشان هستند     

يعني بايد ايـن دو را بـا هـم          . كنندنگهداري اين حالت در دنيا استفاده مي      

مردمي هستند كه از نظر علم و فـن و پشـتكار و ابتكـار               ها  اروپايي.گفت

كه بتوانند سطح زندگي باالي خود       بهره فراواني دارند، ولي براي اين      واقعاً

ل رذل و پسـت و پليـد   يارا حفظ كنند و حتي بـاالتر ببرنـد از تمـام وسـ            

شـما ايـن را     . در ديدة من اروپا يك چنين تصويري دارد       . كننداستفاده مي 

 شـما   مثالً. هاي ديگر، ببينيد  توانيد در تاريخ گذشته اروپا، البته به شكل       مي

اي ـ كه مقصود از اروپا همان يونـان اسـت ـ     بينيد كه يونانيان در دورهمي

،كردنـد فن بودند كه به اطراف تهـاجم مـي        مردمي مجهز به نيروي علم و       

توانسـتند  در سرزمين خودشان به انـدازة كـافي نمـي   علت هم اين بود كه   
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جا هـم    ديگري دارد، ولي در آن      شكلِ البته روم تقريباً  . خوب زندگي كنند  

ببيـنم  تا  ام  من در اين زمينه زياد مطالعه نكرده      . وبيش وضع چنين است   كم

ها بوده گونه تهاجمف دنيا يعني در مشرق زمين هم اين     در آن طر   آيا واقعاً 

رسد يـك   تهاجم مغول و امثال آن در بادي امر به نظر مي  است يا نه؟ مثالً   

ولي اين نظر سطحي، كافي نيست و بايد بيشتر مورد        . چنين تهاجمي باشد  

هاي  زيرا بعضي از مورخين در مورد تهاجم مغول ريشه         ،مطالعه قرار گيرد  

. اندرا هم نوشتهديگري 
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و مصر،  روم شرقي   ، نزديك عربستان يعني ايران    بعد از بررسي همسايگانِ   

 كه در تاريخ اسـالم نسـبت بـه همسـايگان ديگـرنقش          ،بحث ما به حبشه   

.رسدمهمي دارد، مي

رسـي  در سه جلسة گذشته، خواستيم اين مسأله را از نظـر تـاريخي بر          

هـاي  كنيم كه چطور نهضت اسالم از يك سرزمين محاط توسط سـرزمين           

تر از خودش ظهور كرد و پيش افتاد؛ زيـرا ايـن سـرزمين از نظـر                 پيشرفته

.  هزار تا دوهزار سال با همسـايگانش فاصـله دارد  محاسبات تمدن بشري،  

در اين جلسه، حبشه را هم بررسي خواهيم كرد و خواهيد ديد كه حبشـه              

اي امـروز   اين مطلب را گفتم زيرا عده     . تر بوده است   حجاز پيشرفته  هم از 

گوينـد مـا هـزار سـال بـا      كشند و مي فاصلة شرق و غرب را به رخ ما مي        

كنم كـه ايشـان در      من از يك آقاي اهل علمي گله مي       . غرب فاصله داريم  

گفتند كه من در فالن كشور بودم و اين كشـور چنـين و             اي مي يك جلسه 

هـا عقـب    سال از آنما صد. ها عقب هستيمد سال از آن   د و ما ص   چنان بو 

هستيم، يعني چه؟ اگر ما حركت نكنيم، خوب هميشه عقب هستيم و اگر             

اگـر  . پيچـد هاي زماني را درهم مي    قرار است حركت كنيم، حركت فاصله     

محاسبات آن عده را قبول كنيم بايد بگوييم كـه سـرزمين حجـاز، گـاهي                
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هزار سال از همسايگانش عقب بوده؛ يعنـي در مراحلـي       هزار و گاهي دو     

كرده كه گاه همسايگانش دو هزار سـال از آن مرحلـه گذشـته              زندگي مي 

مـام ايـن منطقـه را    شود كه اين نهضت، با اين سـرعت ت  چطور مي  .بودند

 اگر بگوييم تفوق نظامي بوده است، اشتباه بزرگـي اسـت            ؟كندتسخير مي 

مي اين كشورها سابقة پانصـد، هـزار و دو هـزار    زيرا تربيت نظامي در تما   

.پس مسأله، مسألة ديگري بوده است. ساله داشته است

تـر اسـت؛    كننـده ما دو فقر داريم كه از همة فقرهاي ديگرمان ناراحت         

ر چيز اين دو فقـر  بايد قبل از ه. يكي فقر ايدئولوژيك و ديگري فقر كادر    

ن دو فقر در اسـالم برطـرف شـده          بينيم در آنجا كه اي     مي .را برطرف كنيم  

در جلسـة  . چقدر پيشرفت شده و اسالم با چه جهشي به جلو رفته اسـت          

پـردازيم كـه اسـالم بـا چـه          گيري به اين نكته مي    چهارم در قسمت نتيجه   

صريحاً عرض كنم كه آمدن اسالم به آلباني با آمدن          . جهشي به كجا رسيد   

وقتي اسالم به آلباني    . استاسالم به مصر، عراق و سوريه، خيلي متفاوت         

هاي پايتخت جهان اسـالم در اسـالمبول، از هرزگـي و فسـاد              رسيد، كاخ 

توانست با آن سـرعت و نفـوذ   خلفاي عثماني ماالمال بود، پس اسالم نمي      

اگر اسالم هنوز هم نفوذ خودش را نگه داشته، مرهون پـاكي           . به جلو رود  

م اسـالم، در قـرآن كـريم    هستة اوليه است، يعني چون خوشـبختانه تعـالي      

رود، توجـه  دست نخورده باقي مانده است، خواه ناخواه به هر كجا كه مي       

خواستند ببينند در اسـالمبول چـه       شود والّا اگر افراد مي    به ريشه جلب مي   

كند در پايتخت سـالطين     فرق نمي . شدندگذرد، همه از اسالم بيزار مي     مي

.سان استصفويه هم مسأله به همين
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اع كلياوض

چه اكنـون در نقشـه اسـت مختصـري فـرق             آن زمان، نسبت به آن     ةحبش

 ـ همچنـين سـوماليِ   داشته و مركب از ساحل اريتره ـ كه بحر احمر است

 مسـتقل شـده ـ و قسـمتي از      ـ كه اكنون تقريباً  فرانسهانگليس و سوماليِ

.شودسودان مي

 سرزمين وسيعي   حبشه كه در آن موقع مشتمل بر همة اين مناطق بود،          

بوده كه تاريخ كهني دارد ولي حبشه از نظر تمـدن در آن هنگـام بـه پايـة        

شود رسيد و در رديف يمن بود و حتي مي        عربستان نمي همسايگان ديگر   

جنوب و مغرب درياي سرخ     سالطين و مردم حبشه، از نژاد       گفت كه نژاد    

رياي احمـر   ها به مردم اين قسمت از ساحل د       ها و حبشي  د زيرا حبيش  بو

شـد  به كساني گفته مـي    » حبيش«شده و حتي در صدر اسالم هم        گفته مي 

هـا  از نـام آن   » حبشـه «اند و كلمـه     رفتهكه از اين مناطق به اطراف مكه مي       

 يعني كساني كه مهاجرت كردند و به ايـن طـرف دريـا              ؛گرفته شده است  

بشـه  جا بـه نـام ح     كردند و سپس اين   پيدا  آمده و در اين قسمت سكونت       

.خوانده شد

 اآلن  وشـود   هاي اروپايي گفته مي    كه در زبان   2يوپييات و   1آبيسيناكلمة  

اروپـايي،  كشـورهاي    بيشـترِ  هـا و نشـرياتِ    در اصطالح متداول روزنامـه    

 و بـه كلمـة   تـري اسـت  ي نام آبيسينا نـام اصـيل  ولـ شود   گفته مياتيوپي

اي از سـاكنان  لهها يعني قبي منسوب به حبشيـاست  حبشه خيلي نزديك 

1. Abyssinia
2. Ethiopia
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. انـد حبشه است كه از ساحل درياي سرخ به اين سرزمين مهاجرت كـرده           

هـاي مختلفـي   خود حبشه سرزمين وسيع و از نظر طبيعـي داراي قسـمت         

قسمت قابل تـوجهي از آن بيابـان و كـم زراعـت و كـم آبـادي و                   . است

هاي بلنـد   آن قسمت كه كوهستان   . هاي بلند است  قسمتي داراي كوهستان  

،ارد بسيار آباد، پر آب، پر درخت و متنعم و داراي معادن گوناگون طـال              د

 حكومـت  ،حبشه در حـدود هـزار سـال قبـل از مـيالد     . مس و نقره است 

ام فكـر و توجـه را بـه         ها بيشتر خواسته  در اين بحث  . مركزي داشته است  

اين نكته جلب كنم كه در تمام اطـراف عربسـتان و حتـي در خـود شـبه                   

 و در   حيـره در قسـمت سـاحلي آن و همچنـين در           تان يعني   عربسجزيره  

، حكومت مركزي وجود داشته و تنها زادگـاه اسـالم، يعنـي             غسانيانميان  

و از نظـر شـكل اجتمـاعي، خيلـي          بـوده    فاقد حكومـت مركـزي       ،حجاز

و سپس بـه    است  تر از شكل اجتماعي كشورهاي اطرافش بوده        ماندهعقب

راي نـوعي دموكراسـي و آزادي        سمت حكومت مركزي جهش كرده و دا      

خواهيم در بحثمان بررسي كنيم كـه       حال ما مي  . خاص به خود شده است    

اين فاصله چگونه با اين سرعت طي شده و عامل اين سرعت چيسـت و               

.خورداين عامل تا چه حد به درد زندگي امروز ما مي

كردنـد  در سرزمين حبشه، اقوام مختلفي به صورت پراكنده زندگي مي         

حبشه هم يـك سيسـتم      . هاي محلي مختلفي هم وجود داشتند      حكومت و

وري و حكومـت مركـزي مقتـدري داشـته كـه مـورد              تشاهنشاهي و امپرا  

اي هـاي مجـاور هـم بـوده اسـت و هـم در هـر گوشـه                 اطاعت حكومت 

 در تاريخ خود كـه در حـدود         يعقوبيحتي  . اندهاي مستقلي بوده  حكومت
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هاي مستقل مختلف زيادي     حكومت قرن سوم هجري نوشته شده است از      

 بودند تقريباً بـر ديگـران      »هانجاشي«برد، ولي حكومت مركزي، كه      نام مي 

 و بـه حكومـت      نـد هاي محلي كوچك مطـاع بود     تسلط داشته و حكومت   

، جمعيت فعلـي حبشـه در       طبق آخرين آمار  1.پرداختندنجاشي ماليات مي  

 ميليون نفـر    5/12دود   است كه از اين عده در ح        نفر 000/600/212حدود  

،پرسـت هسـتند ولـي در شـرايط فعلـي          مسلمان و بقيـه مسـيحي و بـت        

هـاي   ايـن جمعيـت داراي تيـره       .3باشـد مـي ها  حكومت به دست مسيحي   

،هـا مختلفي است و در ميانشان تيره خاصي است كـه حكومـت نجاشـي             

هـا از مهـاجرين يمـن       ايـن  .از آن تيـره هسـتند     حبشه،  يورهاتيعني امپرا 

.د يعني حكومت به دست مهاجرين يمن استنهست

 خـود را بـه فرزنـد سـليمان          ةنامـ  شـجره  ،ور فعلي حبشه  تسلسلة امپرا 

يعنـي  . از ازدواج سليمان و ملكة سبا به وجـود آمـده اسـت            رساند كه   مي

رسـانند و در قـانون اساسـي        ود مـي  وها نسل خود را تا سليمان بن دا       اين

ده كـه سـلطنت حبشـه در ايـن      اين مطلب نوشته شـ     ، حبشه .م1932سال  

 مسـتقر   ،شودهاي مختلف خوانده مي   ها به نام  اي از آن   كه هر تيره   ،خاندان

)ب. ( به بعد235، ص 1ترجمة تاريخ يعقوبي ـ ج . 1
م، 1986بـر اسـاس اطالعـات سـال         . باشـد  مـي  1960هاي دهه   آمار مربوط به سال   . 2

بـــه. ك. نفـــر ذكـــر گرديـــده اســـت ر42289000جمعيـــت ايـــن كشـــور برابـــر 
Defense and Foreign Affairs Handbook, 1986 ب( و منابع آماري اطالعاتي مشابه(

ــور حبشــه . 3 م از 1974 در ســال )Haile Selassie(»هايلــه سالســي«آخــرين امپرات
 رسـيدن  تاه، حكومت ماركسيستي با بـه قـدرت     حكومت بركنار و پس از يك دورة كو       

در ايـن كشـور زمـام امـور را بـه      )Mengistu Haile Mariam(»منگيستو هايله ماريام«
)ب. (ت گرفتدس
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ور فعلي حبشه از اعقاب سليمان است كه از زن يمني خود،            تاست و امپرا  

تـا  مطلب  البته چندان روشن نيست كه اين       . ملكه سبا به وجود آمده است     

 يعنـي مـن در     ؛خي داشـته باشـد    يـا ارزش تـاري    و  بـوده   چه مقدار افسانه    

دليلـي بـر    نتوانسـتم   ،كـردم ك مختلف كه دربارة حبشه مطالعـه مـي        رمدا

گفتـه  « مفصلي تعبير صحت اين دعوي پيدا كنم و حتي در يك منبع نسبتاً         

پيداست نويسنده درباره ايـن مطلـب ترديـد         كه  است  موجود  » ...شود  مي

.دارد

 جالـب و در عـين حـال         تاريخچة مختصري كـه   در ابتداي بحث بايد     

 سـرزمين   ، حبشه تا قـرن چهـارم مـيالدي        .مبيان كن كننده است را    ناراحت

 يهوديان   جنگلي داشته و حتماً    پرستان بوده و اديان محليِ    پرستي و بت  بت

شـود ـ   هم ـ هر چند از اين مطلب به طور صريح و مفصل نام برده نمـي  

صطالح اين نفوذ خيلـي كـم    گرچه به ا،اندنفوذي داشته وبيش  كمدر آنجا   

، از اين نظر است كه در گويم حتماً كه مي اين. ه است و قابل ذكر نبود   بوده  

ـ  در يمـن آ    ، يعني حدود قرن چهارم ميالدي     ،آن تاريخ  ين يهـودي داراي    ي

 و يـك نـوع       حبشـه نيـز آمـد و شـد زيـاد بـوده             نفوذ بوده و بين يمن و     

يي هـم در تـاريخ ديـده        هـا نكته. مناسبات تاريخي هم وجود داشته است     

وبـيش  ين يهود كم  يشود كه نشانه اين است كه در حبشه در آن موقع آ           مي

 اما  1.بوده باشند عدة معدودي   شده ولي پيروان آن ممكن است       شناخته مي 

Tana(درياچه تانا در ناحيه شمال حبشه، در اطراف . 1 sea( گروهي از يهوديان سكني 
)Falasha(فاالشـه   جاي شگفتي است كه اين يهوديان، سياه پوست بـوده و بـه              . دارند

اي  فرزنـد افسـانه  )Menelike(منليك آنها خود را از اخالف همراهان     . باشندموسوم مي 
از طريق اينان لغات متعددي با ريشة عبرانـي         . دانندسل سليمان نبي مي   ملكة سبا و از ن    

ــت  ــده اس ــي ش ــان حبش ــال. وارد زب ــاي در س ــت 1985 و 1984ه ــان حكوم  در زم
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 يعنـي در    ، چهـارم  در قـرن  . پرستي بـود  ها بت دين رسمي معمولي حبشي   

وابسـته بـه    از اهـل سـوريه ـ     يـك اسـقف سـوري ـ    ، مـيالدي 340سال 

ايـن  . شود براي تبليغ ديني به حبشـه بـرود        مأمور مي 1،كليساي اسكندريه 

شـود  آيد و با فعاليت عجيب خود موفق مي اسقف پشتكاردار به حبشه مي    

 سال قبل از ظهـور      250ـ240ن چهارم ميالدي يعني تقريباً       در قر  ،در آنجا 

.اسالم، گروهي را مسيحي كند

ا زمان ظهور اسالم حدود دو قرن و نـيم          بنابراين مسيحيت در حبشه ت    

شود و  جا كليساهايي ساخته مي   به تدريج در آن   . بيشتر سابقه نداشته است   

د و بـه تعبيـر يكـي ديگـر از     گـرد هاي مسيحيت مـي   حبشه يكي از پايگاه   

اي است از مسيحيت در     سرزمين حبشه جزيره  هاي نويسندة كليسا،    اسقف

 سـرزمين  ، اطراف حبشـه در آن موقـع   كه در براي اين . داخل درياي شرك  

نفـوذ مسـيحيت در سـرزمين       . مسيحي مذهب ديگري وجود نداشته است     

ور تـ شـود و امپرا   ور هم مسيحي مـي    ترود كه امپرا  جا پيش مي  حبشه تا آن  

 مسـيحي مـذهب بـوده        رسـماً  ،)ص(حبشه، نجاشي معاصر زمان پيغمبـر     

اسـالم ديگـر اتصـال       با ظهور    ، به تعبير يكي از نويسندگان اروپايي      .است

 سال  900ميان حبشه و دنياي مسيحيت بريده شد و اين بريدگي تا حدود             

ادامه داشت به طوري كه دنياي مسيحيت ديگر خبر نداشت كه جـايي بـه           

.جا مسيحي هستند و مردم آنوجود داردنام حبشه 

ي همين انتساب جعفر نُميري بر سودان و با كمك دولت ماركسيستي اتيوپي و به بهانه            
)ب(.لي انتقال يافتندنامعلوم، حدود بيست هزار تن از اين قوم به فلسطين اشغا

 ضــبط شــده اســت كــه از ســوي )Fromentius(» فرومنتيــوس«نــام ايــن كشــيش . 1
، اسقف معروف اسكندريه، به عنوان رياسـت مسـيحيان در        )Anthanasius(آنتانازيوس

)ب. (شودحبشه منصوب مي
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 حبشهكشف دوبارة

نداشـت از   ي به نـام حبشـه خبـر         ييم دنياي مسيحيت از جا    يگوكه مي اين

1520شود كـه در سـال   جاست كه در يكي از همين مدارك نوشته مي    اين

شـنود كـه در آن طـرف دنيـا يـك            ، مـي  1ژان دوم ور پرتغال   تميالدي امپرا 

ور پرتغـال   تامپرا. ور ثروتمندي دارد  تامپراكشور مسيحي مذهب هست كه      

ـ كنـد كـه ببينـد ايـن امپرا        ا همت مي  گيرد، ي كند، تصميم مي  هوس مي  ر وت

كـه حتـي     بـدون ايـن    ،كيش در آن طرف دنيا كيست     مسيحي مذهب و هم   

.حدود مشخصات كشور او را كه مثالً در افريقاست بداند

خواهد ور پرتغال از افراد ماجراطلب و فعال و دل به دريا زن مي            تامپرا

سرانجام دو نفر از دريانوردان جهـت       . عازم كشف اين سرزمين بشوند    كه  

واآلفونسـو دو پـاي  هـاي  ژان دوم، امپراتور پرتغال دو نفـر بـه نـام          .  م 1487در سال   . 1
)Alfonso de Paiva( پتـرو دا كوويلهـا   و)Petroda da Covilha(   را بـه جسـتجوي 

اينـان در سـفر خـود بـه خـاورزمين،           .  فرستاد »يوحنا«اي به نام    كشيش و حاكم افسانه   
هـا  آن. كـه يوحنـا همـان امپراتـور حبشـه اسـت      اخباري به دست آوردند مبني بر ايـن    

ا در پايو.  آوردندر دريايي به هندوستان به دستچنين اطالعاتي در عدن، دربارة مسيهم
بـار امپراتـور حبشـه،       با زحمت فراوان خود را بـه در        كوويلهااين سفر درگذشت ولي     

دنگـل لبنا. اين امپراتور بـه فاصـلة كوتـاهي درگذشـت         . رساند) 1494ـ1478(اسكندر  
)Lebna Dengel( از جانشينان اسكندر )گرديد لهاكووي، مانع بازگشت )1508 ـ  1540 

)Helene(هلنكه اين مسأله موجب رد و بدل شدن مكاتبات متعددي ميان او و ملكه               
هـا بـراي    طي اين مكاتبات امپراتور حبشه از پرتغـالي       . فرمانرواي بعدي پرتغال گرديد   
 در ايـن  )Vasco da Gama(واسـكو دو گامـا  چـون  . مقابله با مسلمانان استمداد كـرد 

 و به هندوستان رسيده بود، پادشاه پرتغال هيئت جديدي را از            مدت، آفريقا را دور زده    
: به. ك.ر.  م به حبشه گسيل داشت1520مسير جديد، در سال 

Fischer Weltgeschichte,V.32, (Afrika), 1983 )ب (
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كننـد و بـاالخره سـرزمين       ور حركـت مـي    تاي امپرا كشف سرزمين افسانه  

ورتامپرا. دهندور كشف خود را اطالع مي     تكنند و به امپرا   حبشه را پيدا مي   

هـا  كنـد و بـه آن     ور پرتغال با گرمـي اسـتقبال مـي        ت، از سفراي امپرا   حبشه

،آيـيم  برنمـي هـا ما همسايگان مسلماني داريم كه از عهـدة آن كه گويد مي

كنـيم كـه    داريم و خواهش مي   مديد مقدم شما را گرامي مي     حال كه شما آ   

پادشاه پرتغال يك نيروي كمكي براي ما بفرستد تا بتـوانيم در برابـر ايـن                

به اين وسيله نخستين قـرارداد نظـامي و يـا نخسـتين             . ها بايستيم مسلمان

ـ امپرا. گيردمذاكرات نظامي بين حبشيان و پرتغال صورت مي        ور پرتغـال   ت

شـود  اين ناوگان وارد حبشه مي    . فرستده حمايت از حبشيان مي    ناوگاني ب 

هـايش بـراي حبشـه يـك        ماند و يكي از ارمغان    جا مي و شش سال در آن    

هـايي  كنـد و فعاليـت    اين ميسيون در حبشه النـه مـي       . ميسيون تبليغي بود  

 هـم بـوده   1اين ميسيون كه يك نويسنده و كشـيش دهد و رئيس  انجام مي 

نويسد كه به تعبير نويسـندگان اخيـر         حبشه مي  دربارةاست كتاب مفصلي    

ترين مطلبي است كـه مـا دربـارة حبشـه و تـاريخ حبشـه             ي، ارزنده ياروپا

ور تقاضـاي   ت امپرا گردد و بعد از چند سال مجدداً      اين ميسيون برمي  . داريم

هـاي پرتغـال مسـتقر در    كند، ناوگـان مفصـلي از ناوگـان   كمك نظامي مي 

 نفـر  450ايـن ناوگـان داراي   . شوندكمك به حبشيان مي هندوستان مأمور   

آمـده   نيـروي مهمـي بشـمار مـي        ،هاي آن موقع  تفنگدار بوده كه در جنگ    

ها بـه   اند كه با اين سالح    هاي قديمي هم داشته   است و چند قبضه از توپ     

 است كه بـه عنـوان عضـو هيئـت           )F.Alvarez(» فرانسيسكو آلوارز «نام اين كشيش    . 1
هدي به حبشه اعزام شد و كتاب مبسوطي دربارة ايـن دور            ميال 1520نظامي پرتغال در    

)ب. (از تاريخ حبشه دارد
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هاي مجـاور خـود   حبشيان با اين كمك به مسلمان  . آيندكمك حبشيان مي  

هـا را تـا صـحراهاي       شـوند و مسـلمان    ها پيروز مي  نكنند و بر آ   حمله مي 

ي هـم بـه     ي از اين موقع كشورهاي ديگر اروپـا       .رانند دريا عقب مي   مجاور

بـاب مرابطـات بـين حبشـه و انگلسـتان و سـپس            افتنـد و    فكر حبشه مي  

ـ انگلسـتان   اول بـار،    .شـود ارتباطات ميان حبشه و ايتاليا باز مي       ا حبشـه   ب

يك بندر در كنار دريـاي سـرخ بـه انگلسـتان        شه  حببندد كه   قراردادي مي 

ي به سمت هندوسـتان بتوانـد كـار    يواگذار كند تا در ارسال نيروهاي دريا  

جـا   كم كم پاي استعمار به آن      ، تا اوايل قرن نوزدهم    1.عدن فعلي را بنمايد   

هـاي عجيبـي بـين       جنـگ و جـدال     ، در قـرن نـوزدهم      و شـود كشيده مي 

بعـداً ايتاليـا    . دهدها رخ مي  و گاهي پرتغالي  ورهاي حبشه و انگليس     تامپرا

اين وضعيت تا اين اواخر كه به نـام . كندرسماً حبشه را مستعمره خود مي 

. ادامه داشت،حبشه را مستقل كردنديا اسماً 

هاي محلـي    را دارد كه با زبان     ييسباهاي   ريشة زبان  ،زبان مردم حبشه  

گوينـد كـه بـا    ان سخن مي امروز در حبشه به هفتاد زب      .استمخلوط شده   

هـا از    يعني بدون لهجـه    ،شود زبان مي  200شان در حدود    هاي محلي لهجه

 زبان تيـرة    ،دولتيو  ولي زبان رسمي    . ، تقريباً هفتاد لغت دارند    »لغت«نظر  

زبان رسمي حبشـه    و  معروف است »هريماَ«به نام زبان    كه  ور است   تامپرا

2.گرددمحسوب مي

در زمان انجام اين بحث انگلسـتان هنـوز در يمـن جنـوبي ـ عـدن ـ داراي پايگـاه         . 1
)ب. (دريايي بود

 بود كه امروز تنها در ميان روحـانيون         )Geez(جعيِزْدر حبشة باستان، مهمترين زبان      . 2

اين زبان به همراه زبان عربي و حداقل      . وپي به عنوان زبان علمي رواج دارد      كليساي اتي 
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المحبشه قبل از ظهور اس

در حدود يك قرن قبل از ظهور اسالم، حبشه، در سرزمين عربستان نقش             

نقشي مؤثرتر از تمام همسايگان ديگر كه داسـتان آن          . كندمؤثري بازي مي  

 يعنـي اواخـر قـرن چهـارم         ،در حدود دو قرن قبل از اسـالم       : چنين است 

ـ بـا يهـودي شـدن او ديـن و آ          . شود يهودي مي  ، پادشاه يمن  ،ميالدي ين ي

رسد كه مردي به نام     جا مي گردد و كار به آن    ين رسمي يمن مي   ييهودي، آ 

گيرد هر كـس را كـه پيـرو ديـن غيريهـودي              در يمن تصميم مي    ذونواس

دهنـد كـه    خبر ميذونواسدر اين موقع به     . هست، تحت فشار قرار بدهد    

.  در حال نفوذ كردن اسـت  ين مسيحيت ي آ نجراندر همسايگي تو در شهر      

 با كشـتن و تحـت فشـار قـرار دادن          ،ذونواس به نجران لشگركشي نموده    

 نجران را به آتـش      هاي آتش درست نموده و مسيحيانِ     جا، خندق مردم آن 

ور روم فـرار  تـ يكي از افراد مسيحي مقيم نجران بـه دربـار امپرا         . اندازدمي

ور مسـيحيان؟   تـ شدي امپرا تو هم   «: گويدو ضمن استمداد به او مي     نموده  

گويد من كه به آنجا     ور مي تامپرا» كنند؟ببين با ما مسيحيان در آنجا چه مي       

ـ  يعني امپرا  ،مذهبمسلك و هم  خيلي دور هستم ولي يك هم      ،ور حبشـه  ت

اين مطلب را بـه طـور   . نويسم تا به شما كمك كند     به او نامه مي   كه  داريم  

. انـد  نقـل كـرده    ييمĤخـذ اروپـا   همانند و مشابه، هم مĤخذ اسالمي و هم         

در حـال حاضـر در اتيـوپي رواج         ...) تيگره، تيگرينيا، امهـري و    ( ديگر   هفتاد زبان زندة  

مهمترين زبـان سـامي كـه از        . گردندهاي سامي جنوبي محسوب مي    دارد كه جزء زبان   

 است كـه  )Amharic(امهري شود سوب مي قريب هفتصد سال قبل زبان ملي حبشه مح       

)ب(,Dasmoderne Laenderlexikon,Vol.1:به. ك.ر. كنندها نفر بدان تكلم ميميليون
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 كـه در ميـان      اريـاط ور حبشه سپاهي را به سركردگي مردي بـه نـام            تامپرا

ايـن سـپاه وارد     . كنـد  به يمن اعزام مـي     ، بود ابرههافسران او مردي به نام      

 خـود را بـه دريـا زده و    ،خورد و با اسـب يمن شده ذونواس شكست مي    

 رسـماً ،اريـاط بشـيان و   يمـن مسـتعمرة ح  ،بـدين ترتيـب  . شـود نابود مي 

ين مسـيحيت در يمـن   يـ شـود و در تـرويج آ  فرمانرواي حبشي يمـن مـي     

آيـد كـه     پيش مي  ابرهه و   ارياطاي بين    در اين بين حادثه    .كنندكوشش مي 

.كنمچون داستان شيريني است نقل مي

داستان ابرهه

ي اسران اليق سـپاه اريـاط بـوده و او را فـرد باعرضـه              فابرهه كه يكي از ا    

اي  بنابراين با آن عـده     ،گيرد قدرت را در دست بگيرد     يابد، تصميم مي  نمي

. كندكه تحت فرمانروايي او بودند بر عليه ارياط قيام مي

قسمتي به طرفداري از ابرهه و قسـمتي        : شوندها دو قسمت مي   حبشي

در روز جنگ، ابرهـه پيغـامي     . شوندبه طرفداري ارياط و مهياي جنگ مي      

هـا   حبشـي  ،فرستد كه ايـن معنـي نـدارد كـه از دو طـرف             ط مي براي اريا 

يم و  يبيا من و تو به ميدان بيـا       . دعوا ميان من و توست    . ديگر را بكشند  هم

جنگ تن به تن كنيم، هر كدام پيروز شويم مجموع سپاه به زير فرمـان او                

آينـد و بـه هـر حـال كشـته           كند و به ميـدان مـي      ارياط قبول مي  . در بيايد 

ـ  يعنـي امپرا   ،1نجاشـي . گيـرد و ابرهه قدرت را در دست مـي       شود  مي ور ت

 خوانـده   »نجاشـي «در تاريخ اسالم و در ميان اعراب، همة اين امپراتـوران بـه نـام                . 1

)ب. (چنين نيستهاي اروپايي اينشوند، گرچه در زبانمي
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شود كه چگونـه افسـر درجـه دوم،         از شنيدن اين خبر عصباني مي     ،  حبشه

كند كه تا خاك يمن را       قسم ياد مي   ، پس فرماندار اعزامي او را كشته است     

.پايمال نكرده و موهاي ابرهه را نكند، آرام نگيرد

او در  . ور شـده اسـت    تـ دچـار خشـم امپرا    دهند كـه     پيغام مي  ابرههبه  

كند بدين ترتيب كه يك صندوق از خاك يمن         كاري مي جا يك شيرين  اين

دهد تمـام موهـاي سـرش را هـم بتراشـند و در              كند و دستور مي   تهيه مي 

گذارند و با مقدار زيادي از تحـف        مياي بر روي اين صندوق خاك       جعبه

ور بـر   تام امپرا د كه من شنيده   ده مي فرستد و پيغام  ور مي تو هدايا نزد امپرا   

 در حالي كه من مطيـع       ،من خشمگين شده و چنين قسمي ياد كرده است        

جنگي ميان دو نفـر از افسـران شـما رخ داده و يكـي بـر                 . ور هستم تامپرا

ديگري غالب شده اما به شما و حـريم شـما تجـاوزي نگرديـده و بـراي                  

ما نخواهيـد از آن منصـرف       كه قسم شما هم زير پا گذاشته نشود و ش         اين

 خـواهش   ،شويد، من تمام موهايم را تراشـيدم و در ايـن جعبـه گذاشـتم              

 اما در مورد خاك    .جا با اين موها بكنيد    خواهيد در آن  كنم هر كاري مي   مي

خواهيـد  اق پهن كنيد و هـر چـه مـي     تها را در آنجا در ا     يمن، همين خاك  

آيـد و او را در       خوشـش مـي    ور از اين زيركي ابرهه    تامپرا. لگدمالش كنيد 

شـود و بـه تـرويج    ابرهه در يمن مستقر مي   . نمايدجاي خودش تثبيت مي   

1.كوشداجباري مسيحيت در يمن مي

كـه اسـالم بـا شمشـير         اين كنيد دربارة كنم با مسيحيان كه بحث مي     يمن خواهش م  . 1

پيش رفته و آيين مسيحيت، آيين صلح و صفاست و يا مـثالً يهوديـت چنـين و چنـان               

 به اين شواهد تاريخي كه مورد قبول خودشان هم هست توجه كنيـد كـه قصـه،        ،است

!، آن هم چه شمشيريبردندها هم شمشير به كار ميها نيست و چطور آناين حرف
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گيرد مسيحيت را در يمـن نفـوذ داده و يهوديـت و هـر               او تصميم مي  

گويند كه تـو    از سويي به ابرهه مي    . كن كند جا ريشه دين ديگري را در آن    

 بكني فقط در حدود يمـن اسـت، در حـالي كـه اعـراب                هر كاري بتواني  

 كعبه اسـت كـه در       ة دلهايشان متوجة خانه ديگري است و آن خان        ،جزيره

 مـورد احتـرام قلبـي اكثـر        ،مكه قرار دارد و به دليل سابقة طوالني و ممتد         

اتفاقاً ابرهـه كليسـاي   . ساكنان جزيره است و تو بايد فكري براي آن بكني         

هـاي زيبـاي    پايتخت يمن ساخته بـود و از انـواع سـنگ          بسيار زيبايي در    

از جملـه از    ؛ه بـود  كـرد ممكن در آن موقع براي ساختن كليسـا اسـتفاده           

ولـي  .  سبا بـه يادگـار مانـده بـود         ةكلهاي باستاني م  هايي كه از كاخ   سنگ

،هايي كه او در آن كليسا به كار برده اسـت          بيند كه با تمام زيبايي    وقتي مي 

 خانة سنگي ساده در مكه، هنوز از كشش كليساي زيباي        كشش معنوي آن  

گيرد كه هر طور شـده اسـت         تصميم مي  ،پرداخته او بيشتر است   ساخته و   

.از نفوذ خانة كعبه بكاهد

الفيلحادثة عام

،افتد و آن ايـن اسـت كـه در ميـان مـردم          اي اتفاق مي  در اين موقع حادثه   

د كه ابرهـه تصـميم دارد خانـة      شوطور گفته و شايع مي    دهان به دهان اين   

.شـود اي از اعـراب مـي     اين فكر موجب هيجان عـده     . كعبه را خراب كند   

شنود ابرهه به خاطر باال بردن ارزش كليساي يمن،         ها كه مي  يكي از عرب  

هنگام و يـا  شبشود وتصميم دارد خانة كعبه را خراب كند وارد يمن مي 

شود و در آنجـا از كليسـا بـه          موقعي كه خلوت بوده است وارد كليسا مي       
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انتشار اين مطلب موجب خشم مسيحيان و       . كندعنوان مستراح استفاده مي   

طـور تجليـل    گويند كه اعراب از كليساي تـو ايـن        به او مي  . شودابرهه مي 

بدين علـت كـه   : گويندچرا و علتش چيست؟ مي   : پرسدابرهه مي . كنندمي

خواهي كعبـه را خـراب      ند كه تو مي   ا حامي كعبه هستند و شنيده     اينها قلباً 

طـور اسـت اگـر تـا بـه حـال ايـن يـك                گويد حال كه اين   ابرهه مي . كني

. اي بيش نبود من تصميم گـرفتم كـه خانـة كعبـه را خـراب بكـنم                 شايعه

كنـد و بـه سـمت مكـه     بنابراين او تمام نيروهايش را تجهيز و بسـيج مـي      

 از طـرف قبايـل      هـاي گونـاگوني   در راه مكـه، مقاومـت     . كنـد حركت مي 

. شـود ها با نيروي جرار ابرهه در هم شكسـته مـي  شود كه اين مقاومت   مي

گويد برويد ببينيد بزرگتـر  در نزديكي مكه مي. آيدابرهه تا نزديك مكه مي    

فرسـتادة ابرهـه وارد مكـه       . و فرماندار مكه هر كه هست پيش مـن بيايـد          

 او پيرمـردي    نـد گويپرسد كه بزرگ مكه كيست؟ بـه او مـي         شود و مي  مي

كـه فرسـتادة ابرهـه وارد مكـه بشـود،       قبل از اين  . عبدالمطلباست به نام    

سپاهيان ابرهه به دستور او هر چه گاو و گوسفند و شتر در اطـراف مكـه                 

 از جمله دويست شتر كه متعلق به عبدالمطلب بـوده       ؛كنند غارت مي  ،بوده

 و بـه او     آيـد فرستاده ابرهه جهـت صـحبت نـزد عبـدالمطلب مـي           . است

آيا حاضر هستي   . خواهد شما را ببيند   گويد كه فرماندار و پادشاه ما مي      مي

گيرد كه نزد   كند و باالخره تصميم مي    ميي؟ عبدالمطلب مشورت    يآنجا بيا 

اي هـم بنـا بـه تشـريفات         اي تشكيل داده و عـده     ابرهه جلسه . ابرهه برود 

 و تنها كسي كـه      نشسته بودند روي زمين   ، در اطراف  ،درباري همان موقع  

از مطالبي كه در مدارك تاريخي      .  بر روي تخت نشسته بود ابرهه بود       ،باال
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 در سيماي اين    ،شودموجود است اين است كه وقتي عبدالمطلب وارد مي        

شود خود از روي تخت بلند مي     كند كه خودبه   عظمتي احساس مي   پيرمرد،

نشـيند و    و مـي    بر روي تشكي كـه آنجـا انداختـه بودنـد           ،آيد پايين و مي 

اين از همان چيزهايي    . نشاندپهلوي خود مي  و  آورد  عبدالمطلب را هم مي   

ـ است كـه مـورخين اسـالم از آن بـه نـام نـور نبـوت در اَ               الب اجـداد  ص

گويـد مطلبـي كـه مـن        ابرهه به عبدالمطلب مـي    . كنندياد مي ) ص(پيغمبر

ردم مكـه   خواستم با شما در ميان بگذارم اين است كه من كاري بـه مـ              مي

پرسـد پـس هـدف     عبدالمطلب مي.ام كه با شما جنگ بكنمندارم و نيامده 

،ام اين خانه را خـراب بكـنم و بـروم      من تنها آمده  گويد  ميشما چيست؟   

گـردم و    برمـي  ،كـنم اگر شما مزاحم من نشويد اين خانـه را خـراب مـي            

عبـدالمطلب قـدري او را      . شودريخته نمي هم   دماغ كسي    خونو  روم  مي

پس مرا براي چه    : پرسد به همين جهت مي    ،پذيرد او نمي  .كندنصيحت مي 

 اگـر  ،ياهجا آمـد كه به اينحال خواستم ببينم  : گويداي؟ ابرهه مي  خواسته

. بگويي،حاجتي از من داري

كرد كه مثالً عبدالمطلب بگويد اگر خانـه را خـراب كـردي       او فكر مي  

و يا شفاعت كند و يا بگويد كه مـا          هاي آنجا را براي ما نگهدار       الاقل گنج 

به هر حال ابرهـه     . نظر كن و تو از خراب كردن خانه صرف      كنيم  چنين مي 

.براي  خود در احضار عبدالمطلب فكري كرده بود

گويد من شخصاً هـيچ حـاجتي نـدارم، غيـر از اينكـه              عبدالمطلب مي 

. داننـد  دستور بدهيد شترهايم را بـه مـن برگر         ،انددويست شتر از من برده    

ين آمدم و تو را روي تشـك        يگويد كه از تختم پا    ابرهه به مترجم خود مي    
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پهلوي خودم نشاندم اما اين خواهش كوچك تو كـه دويسـت شـترت را               

مكه و خانة كعبه وساطتي بكني،      كه براي شهر و مردم      برگردانم، بدون اين  

ـ اي در آنجا مي   عبدالمطلب جمله ! خود را در نظر من كوچك كردي       د گوي

اي بسيار تاريخي است و در تاريخ اسـالم بـاقي مانـده اسـت او                كه جمله 

.» و اَنَارب أألِبِلاِنّ لِلْبيتِ رباً«: گويدمي

كه من براي اين خانه از تو وساطت نكردم چون          اينعبدالمطلب گفت   

 امـا حـال كـه    ،فهميم كه قدرت مقاومت در برابر تو را نـداريم ما خود مي  

يم از اين خانه نگهباني كنيم اين خانه، خود خدايي دارد و خـداي    تواننمي

؛خانه بايد آن را نگهداري كند و من خداي خانه و صـاحب خانـه نيسـتم      

كـه  من صاحب اين شترها هستم، تـو گفتـي   .  ديگري است  ،صاحبِ خانه 

و من هم مال خودم را خواسـتم، آن كـس كـه خانـه مـال                 خواهيچه مي 

.اش را حفظ كندد و خانهاوست خود بايد بياي

 ولي او باالخره مـردي حبشـي بـود كـه            ،جمله دوم ابرهه را تكان داد     

. رفتها از ميدان به در نمي     براي انجام يك كاري آمده بود و با اين حرف         

عبـدالمطلب بـه مكـه برگشـت و بـه      . ابرهه گفت شترانش را به او بدهيد 

هـاي اطـراف   د و به كوه   خارج بشون شهرتمام مردم مكه اخطار كرد كه از        

ماند تا مبادا اين سپاهيان كه بـراي خـراب           هيچ كس در مكه نَ      و پناه ببرند 

ابرهـه كـه    .  كسي هم تجاوز كننـد     نكنند به جا  حمله مي كعبه به آن    كردن  

با فيل آمده بود و در سپاهش فيل داشت، فرداي آن روز عـازم حملـه بـه               

ايـن  ي و عـرب هـر دو   يروپااي پيش آمد كه مورخين اكعبه بود كه حادثه   

مـورخين عـرب   . انـد كـرده هاي متفـاوت ـ نقـل    ـ منتها با شكلحادثه را  
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 يعني در سال حمله ابرهـه بـه مكـه           ،اند كه در اين سال    طور نقل كرده  اين

ــ در مĤخـذ    در اطراف مكه براي نخسـتين بـار   ،خراب كردن كعبه  جهت  

و حصبه آمـده و ايـن       ـ بيماري آبله    اروپايي تعبير نخستين بار هم هست     

يكجا از پاي درآورد، به طوري كه قادر بر ادامـه           بيماري سپاهيان ابرهه را     

اين چيزي است كه در مĤخذ يوناني معاصر كـه مربـوط بـه              . حمله نبودند 

 در  كـه معمـوالً    ،يي هم مورخين اروپا   بعداً. قبل از اسالم است وجود دارد     

 به اين مĤخذ اسـتناد      ،كننده مي نقل اين حوادث بيشتر به مĤخذ يوناني تكي       

كنـد،  مـي ها را سـوراخ سـوراخ   اثر آبله چيست؟ اين است كه بدن. ندردك

مانـد و   ميباقي  هايي   سوراخ هاجاي آن زند و بعداً    هايي مي روي بدن دانه  

مـورخين اسـالم هـر دو را نقـل          . اثر حصبه هم كه معلوم اسـت چيسـت        

آمده و قبل از نزول قرآن هـم در   همقرآن كريم   طور كه در     همان ؛كنندمي

ـ كه در نزديكي حادثـه بودنـد    است اعرابي منظور .ميان اعراب شايع بود

اي از اعـراب را  كه ابرهـه عـده  ـ براي اين  انديعني حادثه را به چشم ديده     

.دحضور داشتناسير كرده و همراه خود آورده بود و در لشگر او 

 شـبيه بـه   ، كوچـك ي پرنـدگان روز عزيمت ابرهه براي حمله به مكـه،   

ــمان را   ــايي، آس ــدگان كوچــك دري ــفراپرن ــده،گرفت ــياه كردن ــا آن. س ه

هـا سـپاه را از پـاي        زهريهايي بر روي سپاه باريدند و اين سنگ       ريزهسنگ

گويند كه در همين موقع براي اولين بار بيماري حصبه و آبلـه          مي .درآورد

ها هم آن   آن. تان ديده شد  در اطراف مكه و در اين قسمت از جزيره عربس         

گويند كنند و مي  مطلب را قبول دارند و هم براي آن اين مقدمه را نقل مي            

خود ابرهه هـم بـه بيمـاري        . اي مردند  بيمار شدند و عده    عده زيادي فوراً  

آبله مبتال شد و آنقدر ناراحتي او شديد بود كه فقط تا وقتي به يمن رسيد           
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ن همان چيزي است كه قرآن كـريم در سـوره   اي. جا مردزنده بود و در آن  

: استوردهكوچك فيل آ

ـ  ربكاَلَم تَرَكَيف فَعلَ« كَيدهم في تَضْـليل ـ و    اَلَم يجعلْ بِاَصحابِ الْفيل 

 مِـنْ سِـجيل ـ فَجعلهـم كَعصـفٍ      تَـرْميهِم بِحِجـارةٍ  اَرسلَ علَيهِم طَيراً اَبابيل ـ

.»ولْمأك

هـا   آن هاي دشمنانة نقشهآيا نديدي كه خدا با اصحاب فيل چه كرد؟          «
هـا  هاي كوچك ابابيل را فرستاد كه آن      ها پرنده را نقش بر آب كرد؟ بر آن      

 خوشـة   بـه صـورت   هـا را    هاي گِلي، سنگباران كننـد و آن      ريزهرا با سنگ  
».در بياورند،ها بدان نوك زده باشندري كه مرغانگو

ي اسـت ـ و   يچه مورخ يوناني ـ كه مأخذ اصلي مورخين اروپا نبين آ
هـاي محلـي عربـي هـم بـوده و           اند و در داستان   مورخين اسالم نقل كرده   

وجود  در اصل مطلب هماهنگي كامل       ،چه كه در قرآن كريم آمده است      آن
اگـر  . اسـت ها و پرندگان را نقل نكرده مرغ منتها مورخ يوناني، قصة    دارد؛

 كـه در    نياسـ  بايـد بگويـد ك     ،قضاوت كنـد  از نظر تاريخي    اهد  انسان بخو 
انـد، از نظـر سـند تـاريخي گزارششـان از             حادثه حضـور داشـته     سرزمينِ

نظـر  نوشته ـ صرف مطلبي تر گزارش كسي كه از صدها فرسنگ آن طرف
.از مسأله قرآن كريم ـ حتماً معتبرتر است

ز سـرزمين   گردنـد و ايـن قسـمت ا       ابرهه و حبشـيان بـه يمـن برمـي         
، كماكان به همان صـورت قبلـي    آن يعني مكه و مدينه و اطراف      ،عربستان
1.ماندباقي مي

.  سـال 23 كشندة اريـاط،  ابرهه.  سال20، ارياط.  سال مالك يمن بودند   72ها  حبشي. 1
 با لشكر وهرز ديلمي سال كه 12 پسر ديگر ابرهه    مسروق.  سال 17، پسر ابرهه    يكسوم

)ب (.204، ص 1، ج 1366يعقوب، احمد بن ابي.  م كشت570ايراني او را در سال 

سالم        محيط پيدايش ا168

روابط ميان گماشتگان حكومت مركزي حبشه و مـردم سـاكن مكـه و       

بـه هـر حـال    .اي دارديعني يك چنين سابقة تيره    . مدينه از اين قبيل است    

 داشــته و بــين اعــراب و حبشــه آمــد و شــدهاي تجــارتي كماكــان ادامــه

حكومت مركزي حبشه هم تا ظهور پيغمبر اسالم نسبت به مكـه و مدينـه           

.و يمن يك چنين سوابقي داشته است

مهاجرت به حبشه

هـا در مكـه خيلـي    هاي پنجم يا ششم بعثـت، فشـار بـر مسـلمان           در سال 

 حال كـه دشـمنان اسـالم بـا          :ها گفت به مسلمان ) ص(پيغمبر. زيادتر شد 

 به دليل حمايت ابوطالـب از مـن         ،ستگان نزديكم  خديجه و ب   ،شخص من 

پنـاه  هاي بـي  اما با شما مسلمان،توانند خيلي با شدت عمل رفتار كنند    نمي

. جا به حبشـه مهـاجرت كنيـد    از اين،كنندطور با شدت عمل رفتار مي   اين

درسـت  . مسأله هجرت به حبشه از مسائل بسيار مهم تاريخ اسـالم اسـت            

به مدينه مبدأ تاريخ ما قرار گرفتـه و بسـيار           ) ص(است كه هجرت پيغمبر   

. اي استالعادهها به حبشه مسأله فوق   هم مهم است ولي مهاجرت مسلمان     

فعاليـت  كه هنوز در مكه است و بـراي نشـر دعـوت اسـالم             ) ص(پيغمبر

ها آيا اين. دهد كه به حبشه بروند به دوازده نفر مسلمان دستور مي      ،كندمي

 هرگز چنين چيـزي     ،ور حبشه استمداد كنند؟ نه    تز امپرا به حبشه رفتند تا ا    

ام كـه حبشـه     هـا گفـت شـنيده     به آن ) ص(پيغمبر. در تاريخ اسالم نيست   

 فعالً به طور    ،پناههاي بي كه شما مسلمان  ور آزادمنشي دارد، براي اين    تامپرا

جـا  تر زندگي كنيد و دين خودتان را حفظ كنيـد بـه آن            موقت بتوانيد آرام  

هـا را كـه ممكـن بـود فشـار           آن عده از مسلمان   ) ص(يعني پيغمبر . برويد
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فرساي اختناق محيط از پا در بياورد، از كانون اسـالم آن روز يعنـي      طاقت

كـه ايـن    هيچ هم اميد ايـن    . مكه به سرزمين نصراني مذهب حبشه فرستاد      

 در نوبـت دوم     .جا بروند و تحولي ايجاد كنند نبوده است       دوازده نفر به آن   

دستور داد مهاجرت   ) ص( پيغمبر ،ها زياد شد  ار ديگر فشار بر مسلمان    كه ب 

 غيـر از زن     ، دوم مهاجرين  شود در گروهِ  گفته مي . يردتري صورت گ  وسيع

در مهـاجرت دوم  .  هفتاد مرد وجود داشته اسـت   ،هايشانو بچه و خانواده   

هجـرت  .  به حبشه رفتنـد    ،)ص(هاي اطراف پيغمبر  شايد دو سوم مسلمان   

راه با روش پيغمبر در ادارة نهضت اسالم اين احتمال را در ذهـن              دوم هم 

توانسـت  براي مهاجرت نمـي   ) ص(آورد كه اگر پيغمبر   انسان به وجود مي   

اي از سرزمين حبشه را بـراي ايجـاد          شايد به تدريج گوشه    ،به مدينه برود  

 يـك مهـاجرت     ، اول مهـاجرتِ چـون   . كردپايگاه اصلي اسالم انتخاب مي    

 البته در ميـان     ، حبشه كرد  روانةپناه را   دوازده نفر مرد بي    پيغمبر   ساده بود، 

 ولي مهاجرت دوم مهاجرت سـاده       وجود داشت، دار هم   آنان چند نفر پناه   

ـ  . نبود ، مهـاجرين آن موقـع، خـواهر معاويـه و دختـر ابوسـفيان              ةاز جمل

 هـم زن    حبيبه است كه مسلمان شد آن هم يك مسلمان حسابي و بعـداً            ام

ــه حبشــه رفــت . شــد) ص(بــرپيغم ديگــر . ايــن زن مهــاجرت كــرد و ب

عفان و جعفربن ابي طالب هستند كه در ايـن مهـاجرت دوم بـه                بنعثمان

.حبشه رفتند

اي زن و مرد به حبشه رفتند كـه جـداً بـه نظـر                عده ، دوم در مهاجرتِ 

به طائف  ) ص( چون پيغمبر  ؛اي داشته است  شايد نقشه ) ص(آيد پيغمبر مي

 در مكـه هـم      . كند آمادهنست آنجا را براي ايجاد كانون اسالم        رفت و نتوا  
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شـود پيغمبـر    آخر نشد و تا سال آخـر هـم معلـوم مـي    ،هرچه تالش كرد  

،رفـت اميد فراواني هم نمـي     و واقعاً  ،نسبت به مدينه اميد فراواني نداشت     

مدينه مربوط به بعد از مهاجرت به حبشه اسـت و       زيرا قصة اسالم آوردن     

 بـا هـر   )ص(قع اسالم در مدينه اصالً نفوذي نكرده بود و پيغمبـر     تا آن مو  

) ص(پيغمبـر به  كه آنها   يك از قبايل اطراف هم تماس گرفته بود براي اين         

 بـاز هـم     ،عوت خود را در آنجـا منتشـر بكنـد         دپناه و جايگاهي بدهند تا      

.نشد

ده چه كـه شـني     رفتند و ديدند آن    ، دوازده نفر  ،بنابراين وقتي گروه اول   

بودند راسـت اسـت و محـيط حبشـه محـيط مسـاعد و آرامـي اسـت و                    

گشتند ايشان بر جا بر مسلك خود باقي بمانند، چند نفر از          توانند در آن  مي

تصميم ) ص(پيغمبربنابراين  .اوضاع و احوال را براي پيغمبر نقل كردند       و  

 خطـر در    گرفت عده بيشتري را به حبشه بفرستد به طوري كه اگر واقعـاً            

 اميد از بـين  هاي و روزنه  هانقطههمة   اعلي رسيد و     حده  رزمين حجاز ب  س

چنين احتمالي در تـاريخ اسـالم كـامالً        . به حبشه برود  ) ص( پيغمبر ،رفت

 از اين رو است كه حبشه در تاريخ اسـالم نقـش مـؤثري داشـته         ؛بجاست

.است

قـدر روحيـة دشـمنان اسـالم را     ها به حبشـه آن مهاجرت دوم مسلمان  

ها به آنجـا برونـد و روزي        ت تأثير قرار داد كه به فكر افتادند مبادا اين         تح

ابرهـه هـم    ديگـر   هـا   به صورت نيرويي مقتدر دربيايند و برگردنـد؟ ايـن         

بنـابراين  . كننـد  از خود ما هستند و اگر برگردند ما را سركوب مي           ؛نيستند
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در آن  و يك نفـر ديگـر كـه      عمروعاصكفار  . بايد به فكر جلوگيري افتاد    

موقع هر دو از كفار بودند را با مقدار زيادي تحف و هدايا مـأمور كردنـد              

خـواهش كننـد كـه ايـن     ور تـ ور برونـد و از امپرا     تـ كه به حبشه نـزد امپرا     

عاص عمرو.  آبا و اجدادي برگرداند    پناهندگان عرب را به زور به سرزمين      

تهمت هم  د و به نجاشي مراجعه كردند و مقداري         رفتنبه حبشه   فرد  و آن   

اي طالب در اين جريان نقش بسيار ارزنده      جعفربن ابي . ها زدند به مسلمان 

ها را از بـين بـرد و فرسـتادگان كفـار از پـيش نجاشـي                 ايفا كرد و تهمت   

ها همچنان تا چنـد سـال بعـد از هجـرت در     مأيوسانه برگشتند و مسلمان 

، هجـرت هـم  يعني تا چند سال بعـد از . سر بردنده  جا ب آندر  امن و امان    

 پيغمبـر دسـتور بازگشـت بـه         ،تا اسالم در مدينه خوب مستقر نشده بـود        

شود كـه ايـن همسـاية درجـة         اين ترتيب مالحظه مي   به  . مهاجران را نداد  

.دوم سرزمين عربستان، نقش مهمي در تاريخ اسالم بازي كرده است

:پرسش و پاسخ

 در مـورد    ،هه گفتـه شـد     آيا راجع به شيوع بيماري آبله كه در داستان ابر          *

اند؟خود اعراب، يعني اعراب ساكن مكه يا الاقل حوالي مكه، اسمي برده

گويند كـه   براي خود من هم اين تنبيه پيدا شده بود كه مورخين عرب مي            

 يـك نفـر     ،براي نخستين بار آبله به مكه آمد ولي اين حادثه در خود مكه            

كند كه حتي   ت كه تأييد مي   هم تلفات نداده بود و همين قرائن تاريخي اس        

 چيـزي  ،اگر عالئم بيماري آبله و حصبه در مردگان اين حادثه بوده اسـت    

در مـورد يـك     مسـأله   اين  ،در تاريخ مخصوص به خود آنها بوده است و        
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 حتـي مـورخين يونـاني چنـين چيـزي را نقـل       .نفر هم نقل نشـده اسـت     

، هـواي گـرم    كنند كـه ايـن عـده در آن        كه تصديق مي  كنند و حال آن   نمي

هـاي  از چراگـاه ند كه شترهاي عبـدالمطلب را   نزديك شد قدري به مكه    هب

.ربودندمكه 

ند پس از برگشتشان ه بود آيا آن دسته از مهاجرين كه از مكه به حبشه رفت           *

توانسته بودند در آنجا يك مركزي به وجود بياورند؟

 شـكل   نه، مسأله مهاجرت به حبشه يك مسـأله بسـيار جـالبي اسـت كـه               

فرسـتاد بـه    مـي به مدينه   وقتي افرادي را    ) ص(پيغمبر. خاصي داشته است  

گفت كه برويد و تبليـغ كنيـد امـا در حبشـه مسـأله تبليـغ ديـده                   آنان مي 

يك چيـز بـوده اسـت و    فقط كه منظور از اين مهاجرت   مثل اين .شودنمي

سنگرهاي داخلي حجاز از دست اسـالم بيـرون رفـت           كه اگر تمام    آن اين 

 حـال  ،هـا بـه آن پنـاه ببرنـد      جا باشد كه اين    سنگر و پناهگاهي در آن     يك

هـاي بعـدي     جـزو نقشـه    ،اند بكنند خواسته بعد از آن سنگر چه مي      كهاين

جا زندگي كنند ولي    ها مأمور بودند كه فقط بروند و در آن        است و لذا اين   

.ين خود مقيد باشنديدر زندگي خودشان به آ

آيـا هـيچ پـيش     مسلمان در حبشه بودنـد   مهاجرانِدر اين چند سالي كه*

 آيا چنين چيزي در تاريخ داريم؟؟كسي را مسلمان كرده باشندنيامد 

 اآلن چيزي در ايـن بـاره بـه          .اي مسلمان شده باشند   ممكن است يك عده   

هـا مأموريـت تبليـغ داشـته     غير از اين است كه آنمسأله  اما اين  ياد ندارم 

وريت نداشتن آنها بر تبليغ از اين نظر جالـب اسـت            مسأله مهم مأم  . باشند
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ست كه در رهبري خـود كـامالً محاسـبه          كه پيغمبر يك رهبر به تمام معنا      

هـاي اسـالم را    كرده است و من مخالف اين هستم كه ما تمام پيشرفت          مي

 طبـق   كـه مسـلماً   در اين . بگذاريم)ص(به حساب جنبة الهي پيغمبر اسالم     

و مسلمانان بـوده و     ) ص(يد الهي شامل حال پيغمبر    ي تأ ،صريح آيات قرآن  

هم پيامبر خداست، اصالً ترديدي نيست اما مقـدار زيـادي از      ) ص(پيغمبر

تواننـد  هـا مـي   تدبيري كه هنوز هم مسـلمان ؛ تدبير استها نتيجهپيشرفت

واقعـاً  . اي اسـت  اصل مهاجرت به حبشه تدبير بسيار ارزنـده       . داشته باشند 

در شـهر خـود و   ) ص(ي رسيده بود كه پيغمبـر   يبه جا  كار   ،شوخي نيست 

،با حمايت ابوطالب و حمايت بستگان نزديك خود جانش در خطـر بـود            

خواسـت كـاري بكنـد كـه         مـي  .هـاي ديگـر   چه رسد بـه جـان مسـلمان       

مند نبودند هاي اجتماعي آن موقع بهره    هاي ضعيف كه از مصونيت    مسلمان

ند و بگويند اگر كار بر ما نيز سـخت          بتوانند نقطه و روزنة اميدي پيدا بكن      

ايـن  . توانيم به حبشه برويم و زندگي كنيم و مسلمان هـم بمـانيم             مي ،شد

.عامل بسيار مؤثر و تدبير بسيار خوبي بود

ها آنجا را آلوده    ها بود و بت   كه كعبه در آن موقع جاي بت       با توجه به اين    *

نجا از بين بـرود، چـه دليلـي       كرده بودند چه بهتر بود كه در داستان ابرهه آ         

داشت كه اين پايگاه شرك حفاظت بشود؟

به وسيله چه كسي از بين برود؟ آيا به وسيله ابرهه؟ يك وقت است ايـن                

 پـاك آن را نگهـدارد و        ماند تا مردي بيايد و اصلِ     ميبر جاي    آلوده،   خانة

از تر است يا اينكه اصل پـاك آن هـم          ، اين صحيح  هايش را بزدايد  آلودگي

سالم        محيط پيدايش ا174

ايـن صـحيح اسـت كـه        . بين برود؟ اين يك حالت تاريخي خاصي است       

اي شود ساخت ولي غلبه ابرهه بر مكه چگونـه غلبـه          خانه را دو مرتبه مي    

درسـت اسـت كـه او       . بود؟ اين غلبة ناپاكي بود بر پاكي آميخته به ناپاكي         

 مسـيحيتي كـه     ؛آلـود هم داراي مذهب مسيحيت بود، اما مسيحيت شـرك        

اگـر  . اش بـه شـرك مبـارزه كنـد         آمد تا با آن از نظر آلـودگي        خود اسالم 

شد چه لطفي داشت؟شركي جانشين شركي ديگر مي

كـرد  جهت آنجا را خراب مـي     ممكن است گفته شود كه اگر ابرهه بي       

 اما اثر آن در افكـار آن عصـر چـه            ،رفتپرستي از ميان مي   يك پايگاه بت  

 خانـه و گِـل كـه گنـاهي           و االّ  كنيد از نظر افكار اسـت     بود؟ بحثي كه مي   

براي افكار مـردم آن     . يد اين خانه و كانون فساد از بين برود        يندارد تا بگو  

 خانـة كعبـه   الّ و ا ،روز تأثيرش اين بود كه فسادي جانشين فسـادي شـود          

اتفاقاً بعد از اين حادثه در پيشامدي واقعـاً خـراب شـد و در زمـان خـود           

.ساختندپيغمبر هم بود كه مجدداً آن را 

مسأله مهم اين بود كـه چـه        . خراب شدن خانه كعبه مسأله مهمي نبود      

روشي هم كه عبدالمطلب در برابر ابرهه به خـرج    . كسي آن را خراب كند    

مايـت از خانـة كعبـه را    عبدالمطلب گفت ما كه قـدرت ح      . داد مهم است  

 قصـة بـت   ،در اذهان عمـومي موقع  در اين.رويماز مكه بيرون مي   نداريم،  

 چون در يك تيـرة  . او گفت اين خانه متعلق به خداي يكتاست   .كنار رفت 

 از جملـه برطبـق مĤخـذ        ؛معيني از اعراب يكتاپرستي وجود داشـته اسـت        

 يـك نـوع روح يكتاپرسـتي        هاشم در خاندان    ،اي از مورخين اسالمي   عده

هـا اهميتـي    عبدالمطلب و بعضي ديگر اصالً بـه بـت  وجود داشته است و   
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پرسـتيدند امـا    ها را مـي   آمدند و بت  درست است كه اعراب مي    . دادندنمي

ها ارزشي قائل نبودند و اين مطلب را مـورخين اسـالمي و             ها براي بت  آن

كنند كه عبدالمطلب وقتي همـة مـردم         عموماً نقل مي   ،حتي مورخين سني  

بيرون رفتند با چند نفر رفت و در كنار خانة كعبه ايستاد و دست بـه دعـا          

ما اگر قـدرت    . خدايا، اين خانة تو و اين هم دشمن تو        «:  گفت برداشت و 

 لشـكر مـا     ازهـا و     لشـكر آن   ازكرديم ولـي تـو      داشتيم از آن حمايت مي    

مـا خانـه را بـه تـو         . كه چقدر نيرو و تجهيزات داريـم      داني  باخبري و مي  

خواهيم از خانة خودت چنان حمايت كني كـه در  واگذار كرديم، از تو مي  

اشـعاري را  عموم مورخين  حتي ». باطلي بر حقي غلبه نجويد     ،اذهان مردم 

در مĤخـذ تـاريخي همـه نقـل         ديدم  چنان كه   ،  كننداز عبدالمطلب نقل مي   

حاال كاري به صحت و سقم اين مطلب ندارم آنچه كه مهم            ولي   1،اندكرده

است اين است كه در محـيط فكـري آن روز چـه چيـزي در مقابـل چـه                  

در محـيط يمـن     خواست با فشـار،     طلب حتي مي  چيزي است؟ ابرهة جاه   

صحيح است كـه غلطـي را حمايـت نكننـد           . ين مسيحيت را ترويج كند    يآ

:گفتلي كه ميدر حا. . ..1

ــم ــرء يال هــــ ـــ ان المــــ ــك  مــــ ــامنع حاللــ ــة فــ ــع رحلــ نــ

ــليبهم  ــبنّ صــــــــ ــك ال يغلــــــــ ــدواً محالـــ ــالهم عـــ و محـــ

ــه  ــت فانّـــــ ــئن فعلـــــ ــه فعالـــــك   و لـــــ ــر تـــــتم بـــ امـــ

مبـادا  . كند، پس تو هم از خانة خـود دفـاع كـن    خدايا هر كسي از خانة خود دفاع مي       «

و اگر اين كار را كـردي       .  تو پيروز گردد   صليب و نيروي ايشان از روي بيداد بر نيروي        

ابـي  احمـدبن » .رسـاني آمدي است كه كارهاي خود را با آن به انجام ميپس قطعاً پيش  

)ب (.329، ص 1، ج 1366يعقوب، 

سالم        محيط پيدايش ا176

 چـون خـراب شـدن       ، همراه با چيزهاي ديگري هم هست      مسأله اين   ليو

كعبه بعد از چند سال در يك حادثه جوي يا شبه جوي تقريبـاً همـراه بـا                  

خراب كـردن و هتـك و تـوهيني        نه  گو غير از اين   ،احترام همه به آن خانه    

اين دو نوع خراب شـدن بـا     به هر حال،    .خواست بكند است كه ابرهه مي   

 يعنـي اگـر واقعـاً   ؛اگر اثر روحي ايـن مطلـب خـوب بـود          . هم فرق دارد  

پرسـتي  كـه كـانون بـت     شد كه كعبه به دليل اين     گيري بعدي اين مي   نتيجه

،، ايـن حـرف    پرستي اسـت خـراب شـد      است به دست كسي كه ضد بت      

يك مرد قلدري بـه     زيرا  ولي متأسفانه اين اثر را نداشت       .  منطقي بود  كامالً

آمـده و  مكه جا به پا كرده است به      خاطر حمايت از دستگاهي كه خود آن      

. لطفي نداشت اصالًاين مسأله. خواهد جاي ديگري را خراب كندمي

 چرا اصالً خانه كعبه در مكه بنا شد؟*

هـم  دنيـا   ديگـر   كه هـر جـاي      به اين يا آن دليل، براي اين      شود گفت   نمي

در روايـات مـا، حتـي در خطـب          . بـود مـي ندليل  حتماً بي ،شدساخته مي 

گونه آمده است كه اين خانه در سرزميني ساخته شـد كـه              اين 1البالغهنهج

 يعني عامل گـردش     ؛جا رود به خاطر گردش و تفريح نرود       هر كس به آن   

صـرفاً   بلكـه عامـل،   ،ها را بـه آنجـا بكشـاند       ست تا دل  و تفريح در كار ني    

هـاي  آب و علف و فاقـد ارزش ر و بي  يخانه در سرزميني فق   . معنوي است 

تفريحي ساخته شد و به وجود آمد تا در گرايش مردم دنيا به ايـن خانـه،                 

 حتـي اآلن    .عامل معنوي، همواره به عنوان عامل درجه اول محفوظ بماند         

، كتـاب   4 ج   ،فـروع كـافي   . 1187 و   31االسالم صـفحات    البالغه، ترجمه فيض  نهج. 1

)ب. (رة، كتاب الحج و العم96ج ، بحاراالنوار. الحج



177حبشه پيش از ظهور اسالم

سرزمين از نظر هزينه و تحمل مشكالت در مقايسه با          هم مسافرت به اين     

يعني مناطقي كه از نظر تفريحي و ييالقـي و       ،  مسافرت به مناطق مشابه آن    

.باشدميگونه گردشي جالب است، اين



عوامل موفقيت



ما در چند بخش گذشته ايـن بحـث را دنبـال كـرديم كـه اسـالم از نظـر                  

ه شرايطي به وجود آمـده و نهضـت اسـالمي در     سياسي و اجتماعي در چ    

هاي طوالني، اطالعاتي دربارة محيط      در طي بحث   .چه شرايطي شروع شد   

 عمان و سپس عـراق      ، يمن ، كه زادگاه اسالم بود    ،عربستان و منطقة حجاز   

كه در آن وقت تحت حكومت حيره بود و منطقه شام و لبنان و اردن كـه                 

ت غسانيان بود و يك حكومت عربـي   قسمت اردن آن تقريباً تحت حكوم     

 يعنـي   ؛مـرز بعـد هـم چنـد همسـاية هـم         . داشت، مورد بحث قرار داديم    

وري ايران كه شامل ايران كنوني و قسمتي از ازبكستان و آذربايجـان          تامپرا

وري تـ شده است و سپس امپرا   و روسيه و حتي قسمتي از تركيه كنوني مي        

شده و غارستان ويونان كنوني مي   روم كه شامل سوريه و لبنان و تركيه و بل         

هاي زيادي وجود نداشته است و       آبادي ، آن يبعد مصر كه در طرف جنوب     

شامل كه  حبشه  به  چه هست بيشتر مربوط به بعد از اسالم است و بعد            آن

مـا دربـاره ايـن      پس  .پرداختيم،شدهحبشه كنوني و قسمتي از سودان مي      

 در زمان ظهور اسالم تنهـا دو        ،هخارج از اين داير   . ها بحث كرديم  همسايه

يكي هندوستان و ديگري هم چـين كـه         : منطقه نسبتاً متمدن وجود داشته    

شان با سـرزمين اسـالم      اند ولي فاصله  داراي تمدن و فرهنگي بوده     دو   اين
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خيلي زياد بود و ارتباطشان هم با نهضت اسالم خيلي ضعيف بلكه صـفر              

در كـه   هـر چنـد   ؛بت نكـرديم  ها صـح  اين است كه دربارة آن    . بوده است 

 يعنـي   ،چـين به طـرف    زمان خود پيغمبر گروهي براي نشر دعوت اسالم         

.  حركت كردند و در زمان ابوبكر به تبت رسيدند،تبت

.گيري كنيمهاي گذشته نتيجهخواهيم از بحثدر اين بخش مي

ييبندي نهاجمع

مطرح كنم ايـن    هاي گذشته   گيري از تمام بحث   چه بايد به عنوان نتيجه    آن

است كه نهضت اسالم از يك سـرزمين مركـزي كـه در قيـاس بـا دنيـاي              

شـود،  محسـوب مـي    قلب دنياي اسـالم      ، جغرافيايي به لحاظ اسالم امروز   

. بسـيار ضـعيف بـود   ،نـاميم چه به نام تمدن مـي  شد كه در آنجا آن  شروع

مردم آن بـه صـورت    .  ثروت و حتي شكل حكومتي نداشت      ، صنعت ،علم

در اطــراف ســرزمين اصــلي ايــن نهضــت، . كردنــداي زنــدگي مــيقبيلــه

همسايگاني بودند كه همگي از نظر پيشرفت و ترقي از آن جلـوتر بودنـد               

خسـروپرويز بـه   . كردنـد جا اعتنا نمي به اينو از نظر سوابق تاريخي اصالً  

در مدينه جرأت كرده است بـه       كه   نوشت كه برو و ببين اين كيست         باذان

ين يـ اي خسـروپرويز و اي كسـري بيـا و بـه آ            و بگويـد    يسد  من نامه بنو  

 جـرأت    اين كيسـت كـه اصـالً       ؟يكتاپرستي درآي تا به باغ سعادت بروي      

خواهـد بـه مـن    اي بنويسد؟ او اگـر هـم مـي        كرده است به من چنين نامه     

بنويسد بايد سلسله مراتب اداري را رعايت كرده باشد و به تو كـه              مطلبي  

ايـن كيسـت كـه    . از طرف مـن هسـتي آن را بنويسـد       فرماندار يمن    باذان



183عوامل موفقيت

ـ ادب است كه مستقيماً به مـن كـه امپرا         قدر بي اين ور ايـران هسـتم نامـه       ت

نوشته است؟

ارزش قدر اين سـرزمين از نظـر كشـورهاي اطـراف نـاچيز و كـم               اين

 رابطة طبيعي اين سرزمين با اطراف آن تقريباً قطع بود و حتي              كه نمودمي

 يعني اگر از سرزمين مكه و مدينه تا شعاع چنـد صـد              ؛اآلن هم قطع است   

 بـا  .چيـز ديگـري  نـه  ، نه آبادي   و كيلومتر از هر طرف برويم نه آب است       

آنكه در يك طرف آن درياي احمر هسـت ولـي ايـن دريـا بـه درد آنهـا                    

.خوردنمي

افتـاده و از نظـر اقتصـادي هـم     فرهنگ و علم و سياست، عقب  از نظر   

يم عربسـتان يـك جـاي     يتـوانيم بگـو   نمـي مثالً  . بودافتاده  ضعيف و عقب  

اش توانســت بــر اي بــود كــه بــه دليــل اقتصــاد ارزنــدهاقتصــادي ارزنــده

پس چه عاملي در نهضـت اسـالم وجـود         . همسايگان خود تفوق پيدا كند    

داشت كه توانست در كمتر از يك ربع قرن تا ايـن انـدازه گسـترش پيـدا             

يم چه عاملي   يگوتسخير كند؟ اينكه مي   هاي مجاور را    كند و تمام سرزمين   

:توان روي آن فكر كردوجود داشت از دو نظر مي

از نظر اثـري كـه ايـن نهضـت در خـود مـردم منطقـه عربسـتان              ؛اول

ها را قلـب كـرد؟     ها اثر گذاشت؟ آخر چگونه اين     چگونه در اين  . گذاشت

هضـت چـه    را يك مرتبه عوض كرد؟ اين ن مردم كيميا بود كه     آيا اين مثالً  

ها چنين صالحيتي براي پيشبرد دعـوت اسـالم پيـدا كردنـد؟             كرد كه اين  

اي توانسـتند يـك مرتبـه حكومـت         چگونه اينان از آن وضع پراكندة قبيله      
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مركزي به وجود بياورند، آن هم حكومت مركزي كه بعد از بيسـت، سـي           

هاي مركزي مقتدر دنيـا در تـاريخ        هاي حكومت سال هنوز هم جزو نمونه    

خطاب بنعمر همة تواريخ نگاه كنيد از     آيد؟ هنوز هم كه در     حساب مي  به

.شودبه عنوان يك فرمانرواي مقتدرِ زيرك و باهوش ياد مي

 و اثري داشت كـه بـه ايـن سـهولت در             نهضت اسالم چه جاذبه   ؛  دوم

،االتي كه پيرامون بحث شـده بـود  ؤمناطق اطراف نفوذ كرد؟ در يكي از س   

كه نهضت  كنم به دليل اين    كرده بود كه من فكر مي      دوستان مطرح يكي از   

اسالم نهضتي بود كه منادي آزادي و پاره كردن قيد و بنـدهاي اجتمـاعي               

موهوم بود، توانست پيش برود و اگر هـر نهضـت ديگـري، همـين روح                

 بـه ايشـان گفـتم       .رفتآزادي و پاره كردن قيد و بندها را داشت پيش مي          

اكنـون بـه    . ر موقع خودش به آن جواب بـدهم       پاسخ اين سؤال بماند تا د     

كنم كه اين تاريخ مفصل را از اين جهت نقل كردم تا            اين مطلب اشاره مي   

ين مزدكـي   ي سال قبل از نهضت پيغمبر اسالم، آ       80 يا   70بدانيد در حدود    

هاي خيلي بيشتري طلوع كـرد ولـي بـه    بند و باري و آزادي  در ايران با بي   

ماني هم بيشتر يك نوع نهضت ايدئولوژيك ديني        ين  يآ. هيچ جايي نرسيد  

در تاريخ آن ترديد است و گاه تا پنج قرن هم نقـل             ،  بود كه دو تا سه قرن     

چه شد كـه    .  قبل از اسالم در ايران ظهور كرد اما به جايي نرسيد           ،كنندمي

اين نهضت غيرمحلي از يك منطقة بسيار گمنام و دورافتاده، بـه صـورت              

و توانست به اين سهولت همة اين نقاط را تحت تـأثير            اي آمد   همه جانبه 

 تا آنجا كه بايد گفت نهضت اسالم تقريباً قسمت اصـلي دنيـاي       ،قرار دهد 
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براي اهميت اين بخش مطلبي   . متمدن آن روز را تحت تأثير خود قرار داد        

كـنم   نقل مـي   »اكالمعارف بريتاني ةدائر«ي از   يرا از يكي از نويسندگان اروپا     

م شود نهضت اسالم از زبان يك نفر مخالف چگونه شناخته شـده             تا معلو 

:است

اگر يك نيروي كوچك مسيحي در سرزمين عربستان نگهداري شـده           «

شــد كــه ور و حكومــت مســيحي حبشــه موفــق مــيتــ همــان امپرا،بــود

را در گهواره لگدمال كند و از بين ببرد و حبشه موفـق شـده               ) ص(دمحم

ه اوضـاع و احـوال مـدني و سياسـي و        بود از نهضتي جلـوگيري كنـد كـ        

مذهبي دنيا را تغيير داد و انقالبي در اوضاع و احـوال سياسـي و مـدني و          

.»مذهبي دنيا به وجود آورد

اين ديد يك نويسندة مسيحي مخالف است كه از سخن او بـه خـوبي             

ـ «: گويـد فهميد كه چقدر مخالف است زيرا مي    توان  مي د در گهـواره  محم

شـود كـه چقـدر ايـن نويسـنده          از اين تعبير فهميده مي    » .پايمال شده بود  

گويد حبشه موفق شده بود     اين نويسنده مي  . توز است نسبت به اسالم كينه   

 از به وجـود آمـدن يـك انقـالب كـه             ،با آن نيروي نظامي داخل عربستان     

 ـ كه به معني جامعة مدني، اعم از سياسي  Civilتوانست اوضاع و احوال 

هنگي و همچنين مذهبي اسـت ـ دنيـا را عـوض كنـد و      و اقتصادي و فر

.تغيير دهد

پس جاي مطالعه و توجه است و بايد ديد در اين انقالب چه روحـي               

نهفته بوده كه به قول اين نويسنده اگر يك نيروي كوچك مسيحي مذهب             
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توانست تا اين اندازه جلـوي آن       در سرزمين حجاز نگهداري شده بود مي      

 دربـارة نهضـتي كـه       ،جاي تعجب است كه يك نويسنده     را بگيرد و واقعاً     

.گونه اظهارنظر كنداين روح و اين قدرت روحي را داشته است اين

:  عوامل عادي موفقيت نهضت

 كنيم كه عوامـل پيشـرفت سـريع و         يخواهيم بررس گيري مي در اين نتيجه  

.موفقيت نهضت اسالم چه چيزهايي بوده است

ـ ايمان قاطع1

،كننـدة نهضـت   ست كـه شـروع     ا د اين رداكه در درجه اول قرار    اي  مسأله

مادام كه رهبر يك    .  به كار خود ايمان قاطع داشت      ،)ص(يعني پيغمبر اكرم  

جنبش به كار و به حركت خـود ايمـان قـاطع نداشـته باشـد پيـروزي آن           

يم اصالً پيروزي جنبش يـك      يجنبش بسيار بسيار مشكل است يا بايد بگو       

.شود بر روي آن حساب كردنمينوع شانس است و 

ـ لياقت و كارداني 2

در كـار خـود لياقـت و كـارداني و           ) ص(رهبر نهضت يعني پيغمبر اكـرم     

سـيره و  . دانسـت چـه كـار كنـد    پيغمبر در هر موردي مي    . داشتبصيرت  

سلمان كـه دربـارة      به قول بسياري از نويسندگان غيرم      ،)ص(روش پيغمبر 

رد آزمـوده، فهميـده، وارد و مطلـع بـوده            روش يك م   ،دنااو مطلب نوشته  

خواسـت انجـام بدهـد تخصـص        پيغمبر نسبت به كارهايي كه مـي      . است

.دانست بايد چه كار كندداشت، وارد بود و مي
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ـ عدم درماندگي3

در اثر دو عامل اول و دوم يعني ايمان پيغمبر و لياقت و كـارداني او، وي                 

نهضـت  .  آمد هرگـز درنمانـد     در برابر حوادثي كه در دوران حياتش پيش       

 سال طول كشيده و در اين مـدت انسـان حتـي             23اسالم در زمان پيغمبر     

اي كنـد كـه پيغمبـر در برابـر حادثـه          يك جا در تاريخ اسالم برخورد نمي      

بينـد كـه   انسـان در هـر مـورد مـي    . دست و پاي خود را گم كـرده باشـد        

دثـه بيـرون آمـده    با كمال بردباري و متانت و قاطعيـت از حا         ) ص(پيغمبر

در ميان حوادث تاريخ اسالم چند حادثه مربوط به قبـل از هجـرت        . است

دهنده اين امتياز پيغمبر است و چند حادثـه         پيغمبر به مدينه است كه نشان     

هـا نيـز نشـان    كـه ايـن  باشـد  ميمربوط به بعد از هجرت پيغمبر به مدينه      

آمد را كه پيش مي   دهد كه چطور پيغمبر با قاطعيت و صراحت مسائلي          مي

صـلح  براي نمونه بعد از هجرت پيغمبر به مدينه، در جريـان         . كردحل مي 

حدكه در سـال هشـتم هجـرت واقـع شـد بـراي مسـلمانان حالـت                    بيهي 

هـا گفتـه بـود كـه امسـال          پيغمبر بـه آن   زيرا  ،اي پيش آمد  بيني نشده پيش

بيرون آمدنـد   توانيم به مكه برويم و همه در موسم حج به عزم زيارت             مي

نيـز  و مسلح و مجهز براي جنگ هم نبودند و همـه لـوازم سـفر حـج را                   

هـاي مكـه رسـيدند كفـار مكـه          نزديكيوقتي مسلمانان به    . برداشته بودند 

ها و مسلمان ) ص(دتوانند امسال به مكه بيايند ولي محم       همه مي  ؛گفتند نه 

 در ايـن موقـع      البتـه . اين مطلب خيلي به مسلمانان گران آمـد       . توانندنمي

 وقتي كفـار گفتنـد مـا        .حالت صلح ميان كفار مكه و مسلمانان برقرار بود        

سالم        محيط پيدايش ا188

 عـده زيـادي از مسـلمانان گفتنـد مـا      ،يـد يگـذاريم شـما بـه مكـه بيا    نمي

.رويمجنگيم و به مكه ميمي

مسـلمانان بـراي   در برابر مشكلي قـرار گرفـت زيـرا اوالً        ) ص(پيغمبر

 جنگي به وسـيله     ،ظر تبليغاتي اگر در ايام حج     ثانياً از ن  . جنگ آماده نبودند  

شـد كـه    شد زيرا گفته مي   داد، به ضرر مسلمانان تمام مي     مسلمانان رخ مي  

تازه معلوم نبـود  . كنندمسلمانان اصالً احترام موسم حج را هم رعايت نمي 

ها تا نزديك مكـه     از طرف ديگر اگر مسلمان    .  آن جنگ چه باشد    ةكه نتيج 

ها را به مكه راه ندهند، اين هم        و مسلمان ) ص( و پيغمبر  بيايند و برگردند  

بايد ) ص(حاال پيغمبر . گذاشتها اثر خيلي بد مي    مسلماندر روحيه خود    

چه كار بكند؟ پيغمبر با قاطعيـت عجيبـي گفـت مجـدداً بـا كفـار صـلح                   

ها اند باز هم با آن    كه آنان قوانين صلح قبلي را نقض كرده       كنيم و با اين   مي

.كنيمنظر ميكنيم و از اعمال قدرت صرفصلح مي

گويد مـن  ميببينيد حادثه چقدر عجيب بوده است كه عمر بن خطاب           

، روز صلح حديبيه شك نكرده بودم      در تمام عمرم دربارة پيغمبر به اندازة      

هـاي  زيرا اين حادثه من را به اين شك انـداخت كـه نكنـد واقعـاً حـرف                 

بـه مكـه    كه گفته بود امسـال       اين حرف حسابي نيست؟ براي   ) ص(پيغمبر

.رويممي

 در تـاريخ اسـالم      ههاي بسـيار آموزنـد    يبيه از داستان  داستان صلح حد  

مسـلمانان از  . با قاطعيت عجيبي مسـأله را حـل كـرد   ) ص(است و پيغمبر 

بازگشت همه، حتي كساني كـه      مدت كمي از    اين سفر برگشتند و پس از       
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 از نظر سياسي چقـدر      ،رداد صلح مخالف صلح بودند، فهميدند كه اين قرا      

ــ يعنـي    بنـابراين در نمانـدن رهبـر نهضـت        . دبه نفع امت اسالم تمام ش     

.ـ در برابر حوادث، مسأله مهمي بوده است) ص(پيغمبر

 شرايط خاص سياسيةـ مالحظ4

در تمام  ) ص(مسأله ديگر كه نتيجه مسائل قبلي است اين است كه پيغمبر          

اي كـاري متناسـب بـا آن مرحلـه     رحلـه طول مدت نهضت اسالم در هر م 

 سال كه پيغمبر در مكـه بـود ـ جـز در يكـي دو      13در طول . كرده است

كاري بيش نبوده است ـ هرگز برخـورد   نوبت كه آن هم يك دعوا و كتك

.ها رخ ندادها و غيرمسلماناي ميان مسلمانمسلحانه

 چنـدان  بود كه عده مسـلمانان    بعثت  هاي اول   در همان سال  مرتبه  يك  

 نه در ،خواستند نماز بخوانند در آن موقع وقتي مسلمانان مي      .زياد هم نبود  

در خانـه  . توانستند و نه كنار كعبه و نه در هيچ جـاي ديگـر  خانه خود مي 

 مسـلمان بـود امـا زن و         ،توانستند نماز بخوانند زيـرا مـثالً مـرد        خود نمي 

خوانـد او را مسـخره      نماز ب تا  ايستاد  پرست بودند و وقتي مي    فرزندش بت 

خواستند بروند نماز   اگر در كنار كعبه مي    . شدكردند و دعوا مي   و اذيت مي  

لـذا  . كردنـد اذيت ميها را مسخره و جا بودند و آنپرستان آنبخوانند، بت 

كـه بتواننـد نمـاز      توانستند نماز بخوانند و براي ايـن      جا نمي مسلمانان هيچ 

هـاي   كمي دور از شـهر كـه دره        هاين در كوهستا  ،بخوانند به اطراف مكه   

رفتنـد و   ها مي در آنجا ديگر كسي نبود و مسلمان      . رفتندميداشت،  زيادي  

.خواندندنماز مي
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اي از مسلمانان از جمله سعدبن ابي وقاص بـراي نمـاز            روزي كه عده  

اي از كفـار    عـده خواندن به آنجا رفته و چند نفري به نماز ايستاده بودند،            

اذيـت كـردن    جا رد شوند شروع كردند بـه مسـخره كـردن و             آمدند از آن  

ها هيچ اهميت    مقاومتشان زياد بود و به مسخرگي      مسلمانان معموالً . هااين

ي و خونسـردي نشـان      ياعتنـا كردنـد ولـي بـي     ها گوش مـي   آن. دادندنمي

در . هاي عملي كردنـد   دادند ولي اين عده از كفار ديگر شروع به اذيت         مي

جا افتاده بـود    كه آن ناراحت شد و با چوبي يا استخوان شتري         سعدنتيجه  

 سعد كه مرد نسبتاً شـجاعي هـم بـود و جـزو              . حمله كرد  كفاربه يكي از    

هـا  اي به يكي از ايـن     سردارهاي بعدي اسالم است با يك وسيله غيرحربه       

حمله كرد و سرش را شكست و در تاريخ اسـالم ايـن حادثـه بـه عنـوان          

اما ايـن   .  است ها ريخته شد، ذكر شده    ر دفاع از مسلمان   اولين خوني كه د   

در تمـام مـدت آن سـيزده        ) ص(پيغمبـر .  نبود  جنگ ،برخوردها دعوا بود  

 شـرايط سياسـي آن   ،كـرد سال كه در مكه زندگي و دعوت به اسـالم مـي         

ها مسائلي اسـت كـه قابـل گفـتن و           اين. سيزده سال را كامالً رعايت كرد     

 كـه چگونـه پيغمبـر ايـن مسـائل را رعايـت             فهميدن و توجه كردن است    

كردنـد و   ماند اذيت مي  در محيط عربستان هر كسي را كه تنها مي        . كردمي

 خـانواده، يـك فاميـل،    هر كسي كه در پناه يك    . واقعاً جانش در خطر بود    

يك قبيله يا يك تيره از قبيله قرار داشت و يا خود عضو آن قبيله بود و يا                  

د، بين او و آن قبيله قراردادي وجود داشـت، كسـي            اگر عضو آن قبيله نبو    

ايـن يـك حالـت سياسـي در         . كرد به او تجاوز و اذيت بكنـد       جرأت نمي 

 در پناه  ،مكه بود و تا ابوطالب زنده بود      پيغمبر تا در    . عربستان آن روز بود   
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ابوطالب و خانواده و تيره بني هاشم بود و همچنـين در پنـاه آن دسـته از                  

در سـال دهـم يـا يـازدهم         .  هاشم ارتباطشان خوب بـود     قريش كه با بني   

تر خـانواده بنـي هاشـم شـد، كـار         و ابولهب بزرگ  بعثت كه ابوطالب مرد     

 براي اينكه ابولهب كه بزرگتر خاندان بني هاشـم بـود،            ؛پيغمبر مشكل شد  

بنابراين پيغمبر ديگـر آن پشـتوانة سياسـي         . بود) ص(خود مخالف پيغمبر  

 و وسـ ين زمان پيغمبر چه كرد؟ پيغمبر فوراً به ايـن      در ا . داخلي را نداشت  

هـايي تمـاس گرفـت تـا بـاز يـك پشـتوانه             رفت و با افراد و دسته      وسآن

.سياسي براي خود درست كند

 نفـر و بـا   100 و يـا  80، 70،  60هـا    مسـلمان  ة عـد  ،البته در اين موقع   

مبر و   روي پيغ   هم آنهايي كه در حبشه بودند خيلي بيشتر شده بود و كفار          

 سياسي و جنگي    رزشكردند و ا   به اندازه يك قبيله حساب مي      ،هامسلمان

شد بـر   اي بود خيلي نمي    اما چون يك امرتازه    ها همين اندازه بود،   مسلمان

پشتوانه نسـبتاً معتبـر و محكـم    كهپيغمبر بعد از اين   . روي آن حساب كرد   

تـاد كـه پشـتوانة       به فكر اين اف    ، بني هاشم را از دست داد      حمايت خانوادة 

1.ديگري ايجاد كند

اي او وقتي نتوانست حتي با رفتن پيش اين يا آن قبيله چنـين پشـتوانه        

 يعنـي بـاز ضـمن       ،را ايجاد كند، مقدمات مهاجرت به مدينه را فراهم كرد         

 در موسـم حـج نتيجـه ايـن     ،هاي اوس و خزرج قبيله،گفتگو با اين قبايل  

.شد كه پيغمبر به مدينه مهاجرت كند

هـاي  گويند كه پيغمبر خود را بـر قبيلـه  هايي مياين دو سال را در تاريخ اسالم سال   . 1
گفت مرا و نهضت مرا تحت حمايـت قبيلگـي خودتـان            كرد، يعني مي  ديگر عرضه مي  

.بگيريد
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بنابراين پيغمبر در طول مدت نهضت، تا وقتي كه موفق نشده بود يك             

سياسي جديد و يك واحد نيرومند سياسـي جديـد كـه روي پـاي               مكتب  

به وجود بياورد، از پشتوانة واحدهاي      خود بند باشد در سرزمين عربستان       

 تا هجرت   ابوطالبدر فاصله ميان مرگ     . معتبر آن روز استفاده كرده است     

قدرها هم زيـاد نيسـت، هنـوز هـم بـه        به مدينه، كه اين فاصله اين      پيغمبر

 اگـر  مـثالً . هاي خود بوده استهاي قوم و خويش  اصطالح تحت حمايت  

 خود شخصـيتي بـود در خـانواده بنـي           عباس، مخالف پيغمبر بود   ابولهب

هاشم و او خيلي پيغمبر را دوست داشت و به اين خاطر ابولهب هم البد               

در بنابراين، اين مسأله كه پيغمبر      . كرده است ل را رعايت مي   فاميتمايالت  

طول نهضت در هر دوره، شرايط سياسـي متناسـب و خـاص آن دوره را                

حتـي وقتـي   .  جزو عوامل موفقيـت پيغمبـر اسـت   ،رعايت كرده است هم  

بـه  در موقع آمدن پيغمبر به تعبير مورخين، كه با اينـ ايشان به مدينه آمد  

 هـم طورالبته مسأله اينو نبود كه در آن قرآن خوانده نشود اي   خانه مدينه

مسـلمان نشـده    هم  ها بود كه هنوز يك نفر از آنها         خيلي خانه زيرا  نيست  

ــ  ها يك نفر مسلمان وجـود داشـت    خانه تقريباً در بسياري از      وليبودند  

هـاي وقـت خـود را در         باز همان سنت   ،در عين حال پيغمبر در آن اوايل      

خواست مي كه پيغمبر    بدربه عنوان مثال در جنگ      . كرديت مي نهضت رعا 

 از  ما براي حمله بر يـك كـاروان       :  گفت رود،ها از مدينه بيرون     با مسلمان 

 جنگ در ميان نبود ولي وقتـي پيغمبـر بيـرون    ةرويم و قص  ميشهر بيرون 

آمد و صحبت جنگ به ميان آمد شورايي تشكيل داد و سؤال كرد كـه آيـا      

نويسـند كـه    طور مي  هستيد يا نه؟ علت سؤال را مورخين اين        آماده جنگ 
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چون قرارداد پيغمبر با اوس و خزرج ـ يعني اعراب مدينه ـ اين بـود كـه     

اگـر پيغمبـر در   ها از پيغمبر دفاع كنند و مفاد اين قرارداد اين بـود كـه              آن

مدينه مورد تجاوز كسي قرار گرفت و يا اگر كاري به كار كسي نداشت و               

 ولي حاال   ،كرد، در آن موقع آنان از پيغمبر دفاع كنند         به او تجاوز مي    كسي

 خارج از مدينه است و چون پيغمبر اين مطلـب را داخـل        يك جنگِ  ةقص

ها مشورت كرد كه آن     از اين جهت با آن    دانست،  در قرارداد آن موقع نمي    

ز شـما   اتـوانم   جاي خود محفوظ، چون طبق آن قـرارداد نمـي         به  قرارداد  

باشم، ولي اكنون آيا آماده هسـتيد بـا مـن قـرار جنـگ               وقع كمك داشته    ت

ببنديد يا نه؟

هـاي اجتمـاعي را در      تا اين اندازه پيغمبر رعايت اين نكـات و سـنت          

.يت پيغمبر استقها جزو عوامل موفكرد و اينطول نهضت مي

ـ جواب قطعي به مسائل روز5

ـ           ي از مـوقعي كـه نهضـت را         در دعوت به اسالم از همان آغاز تا آخر يعن

شروع كرد تا موقع وفات، پيغمبر بـه تمـام مسـائلي كـه در زمـان ايشـان                   

در طول زماني كه پيغمبر در مكـه بـود   . شد جواب روشن گفت   مطرح مي 

، شما آيات و مطالب مربوط به حكومت       ، سال 13يعني در تمام اين مدت      

يعنـي پيغمبـر    . بينيدمي نماز عيد و امثال آن را ن       ، نماز جمعه  ، اداره ،ماليات

تا در مدينه نيامده است مسائلي كه در مكه مطـرح اسـت مسـائل خـدايي      

گونـه   به چگونگي عبادت خدا، نماز، روزه، مسائل اخالقـي و ايـن            .است

و بيشـتر مبـارزه بـا شـرك و خودپرسـتي و فسـاد             شود  مربوط مي مسائل  
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تـه در داخـل     الب. هاي سياسي در آن كـم اسـت       اخالق است و تقريباً جنبه    

هاي ديگر  يعني پيغمبر با همه مسلمان    . خود اين گروه مساوات برقرار بود     

كرد ولـي وقتـي پيغمبـر بـه مدينـه آمـد             از همان اول برادروار زندگي مي     

اي پـيش آمـده     لهأپيغمبر در هر موقعي هر مس     . رح شد مسائل جديدي مط  

 نشـان داده   قاطع روشـني از نظـر تعـاليم اسـالم    حلّاست به آن مسأله راه 

هـاي امـروز مطلـب را بيـان كنـيم           بنابراين اگر بخـواهيم بـا لغـت       . است

،يم ايدئولوژي اسالم در زمان پيغمبر از اول نهضت تا آخر نهضـت       يگومي

 و ايـن جـزو       اسـت  بـه سـؤاالت   كنندة روشـن    هميشه جواب قطعي قانع   

.عوامل موفقيت نهضت اسالم است

ـ منادي آزادي بودن6

.  عدالت و برابري بود    ،ه پيغمبر آمد، منادي آزادي، مساوات     از همان اول ك   

صـريحاً  پيغمبـر   . اين مسأله در موفقيت اسـالم خيلـي مـؤثر بـوده اسـت             

گفت كه آن غالم حبشي و اين سيد قريشي در نظر من هر دو يكسـان                مي

 عدالت و برادري در دعوت اسالم بدون شك از عوامـل            ، مساوات .هستند

اسـالم  و   پيغمبـر  مسائلي بود كه بيشتر مربـوط بـه          هااين. موفقيت اوست 

.شودمي

اجتماعيـ  در يك خالء سياسي پيدايش اسالمـ 7

مسأله ديگري كه بايد بر روي آن تكيه كنم و بـه نظـر مـن جـزو عوامـل                    

 اين است كه پيغمبر اسالم، نهضت اسـالم را در       ،خيلي مهم موفقيت است   

هاي بزرگ كوبنـدة جاز قدرت محيط حجاز به وجود آورده و در محيط ح        
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 نهضت اسـالم را  ،كه پيغمبرخالصه اين. آن زمان جاي پاي مهمي نداشتند   

. تقريباً در يك خالء نسـبي سياسـي و اجتمـاعي بـه وجـود آورده اسـت                 

درست است كه وقتي ما قدرت پيغمبر را نسـبت بـه قـدرت كفـار مقـيم                  

الم را شروع كرد     باز پيغمبر در آن موقع كه دعوت اس        ،حجاز حساب كنيم  

طور كه عرض شد ايشان از      ها خيلي كم بود ولي همان     اش در برابر آن   قوه

 يعني اين   ،همان اول كه دعوت را شروع كرد، تحت حمايت ابوطالب بود          

بينيـد كـه هـيچ گـاه كسـي          را صريحاً در تمام طول تاريخ اسالم شما مـي         

بـه  ت، كفار    حتي در شب هجر    ؛كرد قصد جان پيغمبر را بكند     جرأت نمي 

توانسـتند  يك نفري يا دو نفري يا حتي به صورت يك قبيله نمـي      صورت  

ـ آها گفتند ما مي   آن. به پيغمبر حمله كنند    اي يـك جـوان     يم از هـر قبيلـه     ي

مسـأله ايـن  . ر خون پيغمبر شـريك باشـند  كنيم تا همة قبايل دانتخاب مي 

ه  حركت كرد   به فكرشان رسيده بود كه پيغمبر به سمت مدينه         يتازه موقع 

 جزئـي   ةهـاي پراكنـد   شود در محيط مكه قدرت    چنان كه مالحظه مي   . بود

هاي پراكندة جزئي براي پيغمبـر قابـل مقاومـت          اين قدرت . وجود داشت 

هم درآنها را   و  رو بشود   ها روبه توانست با اين قدرت    يعني پيغمبر مي   ،بود

رگ يعنـي روم،    هاي بـز  قدرت. يا الاقل در برابر آنها مقاومت كند      كوبد و   

كه مالحظه شـود     براي اين  .جاي پا نداشتند  حبشه، مصر و ايران در حجاز       

جا ضعيف بوده است ايـن قصـه را نقـل        ها در اين  چقدر جاي پاي قدرت   

ششم هجرت، موقعي كه هنوز حتي مكه به دسـت كفـار   در سال : كنيممي

كفـار مكـه    ها و   بود و پيغمبر هنوز آن را فتح نكرده بود ولي بين مسلمان           

راحت بود كه كفار مكه صلح منعقد شده بود و پيغمبر هم خيالش         قرارداد  

كه همه نيروهايشان را جمع كردنـد و        ) احزاب(ديگر بعد از جنگ خندق      
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 بعد از آن مرحله پيغمبر به       ،ترسندكنند و مي   حمله نمي  ،به جايي نرسيدند  

هـا را    و آن  نامه نوشت هاي مجاوري كه اسمشان را آورديم       رؤساي دولت 

 بـه  ، به فرمانـدار غسـان و اردن   ، او به فرماندار حيره    .كردبه اسالم دعوت    

ر روم و بـه  تـو  بـه امپرا  ، بـه پادشـاه مصـر      ، به پادشاه حبشه   ،فرماندار يمن 

1پيغمبـر در سـال ششـم    . نامـه نوشـت   خسـروپرويز   يعنـي   ور ايران   تامپرا

كننـد   مـي  آنهايي كـه فكـر    . اسالم گرفت تصميم به دعوت جهاني     هجري  

ها و متناسـب بـا عربسـتان         اسالم را فقط براي عرب     2پيغمبر از همان اول   

دانند پيغمبر در چه سالي دعوت اسـالم را بـه تمـام         آورده است گويا نمي   

او يـك نفـر مسـلمان را بـه عنـوان            . محيط اطراف عربسـتان اعـالم كـرد       

سـروپرويز  وقتي نامـه پيغمبـر بـه خ       . فرستادجا مي نمايندگي با نامه به آن    

 رسولِ اهللا اِلي كسـري      مِنْ محمدٍ : شد كه طور شروع مي  رسيد چون نامه اين   

كه اسمش بعد   كه نامه را ديد از اين      خسروپرويز به محض آن    ،ك فارس لِم

ها عادت كـرده بـود       او به اين حرف    .آمده بود عصباني شد   ) ص(از پيامبر 

سد چگونه بايد بنويسد؟     كسي بخواهد بدون تكلف انشا بنوي      اما اگر واقعاً  

به خسرو، پيغمبر نه خود را باال برده و نـه او            ) ص(داي است از محم   نامه

د پيغمبـر خـدا     يعني محم ،اهللاد رسول محم او خود را     .ين آورده بود  يرا پا 

.تازه سال ششم هجري سالي است كه هنوز خيلي از احكام نيامده است. 1

خواهد فرماني براي كسي صادر     ايد وقتي پادشاه مي    ديده هاي سالطين البد در فرمان  . 2

گذاريم، اين سالطين هم از بس خودشان را  را در باال مي»اهللابسم«طور كه ما كند همين

از جانب پادشاهِ كجا اين فرمان به فالن كـس          : نويسنددادند در آن باال مي    فوق همه مي  

م باشد اول اسـم طـرف مخاطـب را    حتي ممكن است كه از نظر انشايي الز   . صادر شد 

.ها اسم او را اول بياورنددهد كه آنبنويسند؛ اما مقام سلطنت اجازه نمي
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پرويـز را هـم      خسـرو  .نوشته بود و القابي براي خود درست نكـرده بـود          

 لقـب سـلطنتي بـود و      خـود كسـري يـك     . كسري ملك فارس نوشته بود    

به محـض   در عين حال خسروپرويز     .پيغمبر اين را هم در نامه نوشته بود       

ادب قـدر بـي   اين كيست كـه ايـن     :  گفت ،كه نامه را ديد عصباني شده     اين

 نامه را پاره كرد و دور       خود را قبل از اسم من نوشته است؟       است كه اسم    

 كـه در    بـاذان  سـپس بـه      .انداخت و گفت اين نامه اصالً قابل اعتنا نيست        

دو نفر از سـربازان     : نوشت1 حكومت را در دست داشت     اويمن از طرف    

و اين مردي كه به خود جرأت داده اسـت          بفرست  و نوكرانت را به يثرب      

جـا  دستگير كنند و بـه ايـن  را گونه به من نامه بنويسد و ادعاهايي كند     اين

.نزد من بياورند

طالعات خسـروپرويز دربـارة پيغمبـر    شود اصالً اچنان كه مالحظه مي 

          د تـاكنون   در محيط عربستان چقدر ضعيف بوده كه فكر نكرده است محم

ها غير از يك جنگ پيروز شـده و          اين جنگ  ةنگ كرده ودر هم   جچندين  

تري است و او آدمي نيست كه بشود بـه فرمانـدار           هاي وسيع آماده فعاليت 

جا بفرسـت تـا او را       ا به آن   يمن بنويسي كه دو تن از افرادت ر        ةورشكست

اين داستان به نظر من از آن جهـت كـه           . جا بياورند دستگير كنند و به اين    

هـاي  نشان دهنده وجود خالئي است كه در زادگاه اسالم از نظـر قـدرت             

. بسيار قابل مطالعه و دقت است،بزرگ سياسي وجود داشته است

كه  هم با اين   ،شرقيور روم   ت امپرا ،وسنه تنها خسروپرويز بلكه هراكلي    

ـ      ها با عربستان زياد بود،    ارتباط آن  بسـيار  ) ص(د اطالعـاتش دربـاره محم

اين حادثه بعـد از جنـگ    . نشاندة ايران بود  آن موقع قسمتي از يمن حكومتش دست      . 1

.ابرهه است
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ـ            :  رسـيد، گفـت    وسضعيف بود به طوري كه وقتي نامة پيغمبر بـه هراكلي

جا هست  آيند آيا كسي در اين    ببينيد از اعرابي كه براي تجارت به شام مي        

اتفاقاً ابوسفيان كه تـا     ! از او اطالعاتي كسب كنم    ) ص(د محم ةتا من دربار  

 آن اسـالم    ،آخر هم بايـد گفـت از مخـالفين پيغمبـر بـود و در آن موقـع                 

ابوسـفيان آمـد و بـا لحـن         . زوركي را هم هنوز نياورده بود، در شام بـود         

ضمن انتقـاداتش   . سياستمدارانة خود شروع به انتقاد كردن از پيغمبر نمود        

 از او پرسـيد كـه او        قْـل رَهِ.  بـود   جالب قْلرَاتفاقاً مطالبي گفت كه براي هِ     

خيلـي خـوش نـام و    : قبالً ميان شما چگونه آدمي بـود؟ ابوسـفيان گفـت          

 خـود داسـتاني مفصـل       و ايـن  ها را نتوانست كتمان بكند       اين .درست بود 

ولي اصل اين حادثه مهم است كه بعـد از رسـيدن نامـة پيغمبـر بـه                 . دارد

) ص(ددانست كه اين محم    نمي  در سال ششم هجرت، او اصالً      وسهراكلي

د، به طوري  دانننه تنها او بلكه اطرافيانش هم دربارة او چيزي نمي         . كيست

 از اعرابي كه از حجاز و مكه و يثرب بـراي تجـارت         ببينيد گويدكه او مي  

جا هست تا مـا بخـواهيم دربـاره صـاحب     آيند آيا كسي در اينبه روم مي 

 از همه دربـاره نهضـت اسـالم در          تراين نامه اطالعاتي كسب كنيم؟ مطلع     

نـد ها نزد او رفتـه بود اي از مسلمان بود كه دو نوبت عده     نجاشيآن موقع   

ـ بنـابراين ح  .  فرماندار مصر هم مطلع بود     مقوقسو   هـاي  ام و حكومـت   كّ

؛داشتندداشتي ن  نسبت به مكه و مدينه و منطقه حجاز چشم         ،مقتدر اطراف 

كه بشود آن را استثمار و اسـتعمار  چون نه درآمدي داشت و نه جايي بود       

ها جا كشف نشده بود و تازه اين      ندر آن موقع هنوز معدن نفتي در آ       . كرد

هـا سـراغ    لذا خبـري نبـود كـه ايـن        . كننده نفت نبودند  هم هنوز استخراج  
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بروند و فاصله هم با اين مناطق زياد بود و تمام آن سرزمين هـم     عربستان  

در ايـن   .  نداشـتند  عربسـتان صالً كاري بـه كـار       بنابراين ا .  بود  گرم يبيابان

قسمت از حجاز يك نوع خالء نسبي سياسي وجـود داشـت و مـن فكـر                

گذاري شود كـه    اي پايه منطقه در   بتواندكنم كه هر نهضت جديدي اگر       مي

خود اميد موفقيت آن     خودبه ،در آن خالء نسبي سياسي وجود داشته باشد       

توان گفت براي هر نهضتي شرط       نمي البته. نهضت خيلي زياد خواهد بود    

هـاي  كـه نهضـت    براي ايـن   ؛اين است كه در خالء سياسي به وجود بيايد        

هــاي عــادي ديگــر در پيغمبــران ديگــر و همچنــين بســياري از نهضــت 

هـاي محلـي بـه وجـود        هاي سياسي و حتي در زير فشار قدرت       غيرخالء

 و خيلـي    هاي موفـق  ولي شكي نيست كه نهضت    . آمده و رشد كرده است    

هـا  بينيم كـه آن نهضـت  بزرگ دنيا را تا زمان خودمان اگر مقايسه كنيم مي    

 در يك خالءهايي متناسب با هـر عصـر بـه وجـود آمـده اسـت و                   تقريباً

اين است كه به نظر من يكـي        .هاستنهضت اسالم همه جزو اين نهضت     

ر اين  نهضت اسالم را بايد د    العاده و سريع    از عوامل مؤثر در موفقيت فوق     

دانست كه نهضت در يك خالء نسبي سياسي به وجود آمد و طوري نبود              

هاي بزرگ بتوانند اين نهضت را در نطفه خفـه كننـد و از بـين                كه قدرت 

.ببرند

 نهضـت جـامع و      ، از نظـر ايـدئولوژيك      نهضت اسالم  ،طور خالصه به

شـد جـوابي   مـي كاملي بود و به تمام سؤاالتي كه در زمان نهضت مطـرح        

از رهبـري   . هايي مفيد و عملـي    حلبينانه و راه  هايي واقع  جواب ؛ع داد قاط

كسي برخوردار بود كه از ابتدا به كار خود ايماني قـاطع و همتـي بلنـد و                  
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رهبري كه خود در تمام مراحل نهضـت        . بردباري و پشتكار فراوان داشت    

، سهيم و شريك بود    كرد و در تحمل مشكالت با ساير مردم واقعاً        شركت  

بـه  . نه رهبري كه يك گوشه بنشيند و فرمان بدهد تا ديگران انجام دهنـد             

. عالوه اين نهضت در يك نوع خالء سياسي و اجتمـاعي بـه وجـود آمـد         

البته شكي نيسـت كـه پشـت مطلـب، ارادة           . ها عوامل عادي امر است    اين

هـا از  يد و نصرت الهي هم هست و در مـوارد مكـرر، مسـلمان         يالهي و تأ  

الهي چيزي نيست كه در كاسـه       ي برخوردار شدند ولي نصرت      نصرت اله 

مكرر در قرآن در همان مواردي كه نصـرت         . بريزند و براي كسي بفرستند    

گويد كه آري اين ياري خدا هست امـا شـما هـم            و ياري الهي هست مي    

.، و آنها هم خود جنبيدند و از ياري خدا هم برخوردار شدند1بايد بجنبيد

)ب (. به بعد25آيات ) توبه (9سورة . 1
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