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  ۱اسالم و پان اسالميسم

  
  )زاده سلطان(آوتيس ميکائيليان 

  
تحت سلطه در حال وقوع  يدر تمام کشورها يمل يآزاد يکه برا يي مبارزه      

رهبران مسلمان به مبارزه اسالم  يابد، براي يم يتر است و روز به روز ابعاد گسترده
جاد دولت يبه فکر ا يالماس يها از کانون يبرخ. است  اقتدار کفار بدل شده ه يعل
ق خود را از ين لحاظ تنفر عمياند، و بد فتادها ياسالم يکتايک پارچه و ي

است پنهان  ين الهيبا قوان يل دولتيتشک ياروپا، که مخالف جد يدار هيسرما
افته، از يسمت   يدار هيسرما يت جهانيه حاکمين جنبش عليا جه يدر نت. دارند ينم
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رساند، با  يم ياريسلطه  تحت يکشورها يبخش مل يين بابت به جنبش رهايا
  .است يارتجاع" قاياهداف آن عم که  نيوجود ا

 ييون در کشورهايليم ٣٧ون مسلمان، فقط يليم ۲۶۰تا  ۲۵۰ان يقبل از جنگ از م      
مسلمانان ساکن % ۹۰حدود  يعني يکردند، و باق يم يگ زنده ياسيس» استقالل«با 

اکنون . اروپا قرار داشتند يدار هيم دول سرمايحت نفوذ مستقت بودند که  ييکشورها
در  يمهم يتواند به مثابه محرک انقالب يم ش است، ويافزا رو رو به ين نيدرصد ا

ون نفر از مسلمانان را يليم ۹۵ ييتنها قبل از جنگ، انگلستان به . نظر گرفته شود
بعد . کردند يم يگ ندهها در هند ز ، نفر آن۶۲۴۶۸۵۹۸تحت کنترل خود داشت که 

هزار نفر مسلمان در  ۲۵۰ون و يليم ۲۴از انگلستان، نوبت دولت هلند بود، که 
، يستياليسوس يشوروجماهير ب اتحاد يدر ترک. ۷ستنديز يآن م يشرق يها مستعمره

 ،ت وجود دارديون نفر جمعيليم ٢٠خودمختار مسلمان با حدود  ين جمهوريچند
  .ندييز يا ميتالياد فرانسه و ايانقتحت  يز در کشورهايه نيبق

ون نفر مسلمان يليم ١٠تا  ۵ن يرمسلمان است، بيغ ين، که کشوريچ يامپراتور      
مسلمانان به  ي هيسم خواهان تجمع کليتفکر پان اسالم .۸است داده  يرا در خود جا

و  يمعنو  يگ د  زندهيمبر است، که باغين پيفه به مثابه جانشير پرچم واحد خليز
  .را تحت حکومت خود داشته باشد ياسالم يکشورها يماد

خ به بعد عربستان به ين تارياز ا. در عربستان متولد شد يالدياسالم قرن هفتم م      
، يتفکر مذهب. ديع و اقوام مختلف آن بدل گرديوس يها نيمرکز فتوحات سرزم

ن اتحاد تازه و يا ن حال،يدر ع. ن منطقه شدين ايل چادرنشياتحاد قبا يبرا يمحور
  .کرد يفا ميا يپرست مذهب نقش ثانو را نزد اعراب بتينمود، ز يدار ميناپا
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. ديطلب يرا م يک قدرت متمرکز دولتيجاد ي، ايانکشاف روابط اقتصاد      
ک برنامه ين هدف يا دن به يرس يست برايبا يکرد که م ياثبات م روزمره   يگ زنده
ن يا را، که  يافراد ياجتماع يگ که خطوط زنده يي طرح شود، برنامه يد مذهبيجد

 يروهاين ي هيج کليشد، در بر گرفته، قادر به بس يج ميآنان ترو يمذهب برا
 قريشي پا محمددر سر  ينين ديجاد چنيفکر ا. در حال انکشاف باشد ياجتماع
 يتجار يها خود در کاروان يراه عمو هم  يگ ساله ١٢از سن محمد . گرفت
، شده د آشنايجد يها با آدم. کرد ين سفر ميالنهر نيه و بيمن و سوري يبازارها
ن جوان يا .شد يآشنا م ينو يد مذهبيکرد، و با عقا يرا تجربه م ينو يگ زنده

دانست، بعدها  يز نميخواندن ن" حساس که هرگز به مدرسه نرفت، و احتماال
بود، بدل  يدشوار اريکشور خود، که در اوضاع و احوال بس يست به ناجيبا يم

د توسط محمد مطرح ين جديد يها هيکه به مثابه پا يل اخالقواصاصل  در. گردد
  .به جلو بود يقانون اعراب، قدم بزرگ يخشن و ب يپرست سه با بتيشد، در مقا

يگر، اسالم د کيف گوناگون از يطوا ييانتقام و جدا ي زهيغر ينيگزيجا يبرا      
ز در ياسالم ن يمترق ي جنبه. را قرار داد يو مهربان ييباي، شکي، برابريگ بستههم
د شد، خود يش مذهب جديداي، که موجب پياوضاع ماد. است ن نکته نهفته يهم

جاد و يتوانست موجب ا ينم يد انتزاعيعقا. آن بود يدر انکشاف آت يعامل مهم
 نيتدو يمشخص يها الزم بود که قانون. شوند يک دولت متمرکز قويت از يحما

باشد، و از طرف  ياجتماع يگ زنده يخطوط اساس يراهنما يشوند که، از طرف
ن يبد. دنداشته باش ييز خوانايمردم ن يها توده يو آگاه يگ گر، با سطح زندهيد

 يماد يها و قانون يانتزاع ين نظرهايب يکينزد ي د، رابطهيب، در حکومت جديترت
 يگ زنده يها اجبار به قانون ي نبهج يانتزاع ينظرها: مردم به وجود آمد يگ زنده

ار قابل فهم و متناسب با عادات يمردم بس يتنها برا خود نه  ي داد، که به نوبه يم
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 نيعه چنيت و مبدأ ماوراالطبيت اعتقاد به روحانيکه موجب تقو بل. ها بود آن

  .شد يز مين يافکار
توانسته  جود داشت که ن خاطر ويا کتا و توانا با بهشت و جهنم خود به ي يخدا      
  .نازل آورد يشمول خوب و جهان يها ن قانونيچن يمناد يمبرغيبود پ
 يزمان. در اواخر عمر محمد ظهور کرد" نه خصوصاين زميدر ا يعمل ي مسئله      
تر  شيست هر چه بيبا يل شده بود، او ميعرب تبد يها توده ياسياو به رهبر س که 

مثال  يبرا. را با وضع موجود وفق دهد يب انتزاعدست به سازش بزند و اصول مذه
ها را  آن يها از روش ياريبس. ف مستقل عرب را داشتيکه قصد جلب طوا يزمان

ما قبل خود قطع  يبا روابط اجتماع" او نتوانست کامال البته . ت شناختيبه رسم
ت يمبر سر راه حاک يها را، که مانع از سلوک و عادت يو فقط آن بخش. رابطه کند

و  يي توده يها ق مضمونياز طر ،ف گوناگون بوديو اتحاد طوا ياله يها قانون
 يعنيتواند به هدف خود  ن کرد تا به يگزيجا قرآن خود، شمول در کتاب جهان

و  يت رهبريدرا يروياو با تمام ن .دا کنديک حکومت متمرکز دست پي
دن به يرس يبرا. شد يم روزيدر مبارزه پ" کرد و غالبا يخود مبارزه م يسازمانده

 بازرگانان مکه، يعنيهموطنان او، . ديورز يغ نميز درير نياز کاربرد شمش ،هدف
ن يت او در بينشده، از محبوب يگسترش روابط تجار ي نهياش در زم اهداف متوجه 

نه يمحمد به مد) يالديم ۶۲۲( او برخاستند ه يمردم به هراس افتاده بودند، بر عل
 اطاعت وا ان را سرکوب کرده، به يگر عرب، مکيف ديک طواخت، و با کميگر

 يبود، سخنان ير، که در آن زمان به آنان متکيجلب طبقات فق يمحمد برا. داشت
ي از ريجلوگ يخواند، و برا کار  ها را گناه داشت، و آن راد يمندان ا بر ضد ثروت

تجار به  که طبقه  يبعدها زمان. کرد يراف، قانون زکات را به نفع فقرا اجبارسا
 يها کعبه و مکه را به مرکز تجار او گردن نهادند، در جهت حفظ منافع آن يرهبر
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م يخت و فقط سنگ ابراهيرون ريها را از مکه ب بت. جهان اسالم بدل کرد يو مذهب
 يهر مؤمن  يک بار برايارت مکه را حداقل يرا محفوظ داشت، و ز )دحجر االسو(

اتحاد  يبرا يکرد، و موجب ين ميمنافع تجار عرب را تأمن عمل يا. دانست ياجبار
  .مسلمانان شد يو مذهب يفرهنگ

تمام امت اسالم را به   دوار بود کهيمحمد ام ياسالم يکتايک مرکز يجاد يبا ا      
به رحمت «: گفت ياو م .واحد گرد آورد ]کذا[ يمدن ي ک جامعهيدر   نام مذهب
   ۹».م آورديک جامعه واحد به وجود خواهيشد و م يبرادر خواه يگ همه  يخداوند

مات يها، افکار و تصم يو نگارش وح يني، بازبيآور در حکومت عثمان جمع      
روس و سنگ نوشته شده بود، و يپوست، پاپ يات او بر رويمحمد، که در زمان ح

 يها نسخه. شد يافراد نقش بسته بود، عمل ي تر اوقات در حافظه شين در بيچن هم
  ، کهقرآن نامتحت  يي ن بود که مجموعهين چنيا. ا غلط نابود شدنديمخدوش و 

ظهور کرد، و امروز ) يالديم ۶۵۰/يقمر يهجر ٣٠سال (ن اسالم است ياساس د
  .ر در دسترس ماستييبدون تغ

مسلمانان مربوط  يگ شئون زنده ي هيرا، که به کل يي هيپا يها تمام قانون قرآن      
، ي، ادارياسي، مقررات سيي، جزاي، مدنيمذهب يها قانون. د داردشود، در خو يم

ک کالم، آن ي، و در يو اجتماع يخصوص يگ زنده يها ن قانونيو هم چن ياقتصاد
بر  يگذار قانون يها هيو حکومت بر مردم در تمام حط يچه که به سازمانده

ک يربستان در ها در مورد ع ن قانونياما چون تمام ا .شود يگردد، را شامل م يم
. گوناگون شدند يرهايخاص وضع شده بودند، بعدها موجب تفس يزمان ي محدوده
ها خود  فهرست آن» ۱۰ليو« ي اد است، که طبق گفتهيرها آن چنان زين تفسيتعداد ا
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امروز و در  ه يدر سور ي طرابلس خانه در تنها کتاب. ک کتاب استي ي به اندازه
  .۱۱ر وجود دارديتفس ٢٠٠٠٠ش از يب ،شمال لبنان است

شه را از ياند يآزاد" امت توسط خدا، عمال تقدير ينيب شيآن با اتکا به پقر      
  :رديگ يبر ضد کافران در نظرم يديخدواند مجازات شد. ۱۲انسان سلب کرده است

ن يدر ا» .د مانديشه در آن جا خواهيهم  يگاه شما آتش خواهد بود و برا منزل«      
جاهالن دوران خود نقطه نظر مجازات گناهان  يبرا يصورت قابل فهم مبر بهغيجا پ

 يگ ح زندهيح و تشريتوض  به" لکن محمد اساسا. کند ين را طرح ميو قضاوت آخر
انداخته  يرا از قلم ن چيز چيدر مورد بهشت او ه ؛است گر پرداخته يدر جهان د

ف کرد يابل فهم توصاو آن چنان بهشت را جذاب و ق ي ختهيل عنان گسيتخ. است 
را  ييزهايدر بهشت فرد مؤمن تمام آن چ. کند ين ميد را تضمين جديت ديکه موفق

و فقط  ،است هرگز نداشته   آن ي، در فقر و کمبودهايوحش يابد که در صحراي يم
ن صاحب يزم يچه در رو مند هم چند برابر آن فرد ثروت. نديب يخود م ياهايدر رو

  .تافياست در بهشت خواهد 
ا در يک باغ مشجر را به صورت روي يآرزو عربستان يطاقت فرسا يگرما      

. ار مجلل استيشود که بس يف ميک باغ بزرگ توصيبهشت به مثابه . آورد يم
ها در  ن شرابيذ و بهتريلذ يو مستمر به صورت غذاها يکاف ي آذوقه يآرزو

  .ابدي يبهشت تحقق م
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 يها در بهشت لباس. براق را دوست دارند ياه تند و لباس يها اعراب رنگ      
 يها د و الماس و تاجيمت، مرواريق گران هاي شم نازک و مملو از سنگيبراق از ابر

اعراب از کار طاقت فرسا . کشند يانتظارشان را م يمتيق يها ن به سنگين مزيزر
ت به آنان بهش. پردازند يگان م د و به کار گماردهيکار خود به خر يزاراند، و برا يب

شان  يآورند؛ غذا يال آنان را بر ميگان تمام ام هدهد، برد يصد برده و مستخدم م
را در  يدنيو آشام ييپوشانند، غذا را در ظروف طال يدهند و آنان را لباس م يم
ساکنان بهشت  ي در معده يدنيغذا و آشام. آورند يشان م شين به پيزر ييها نگتُ

  . شود يم هضم يعرق نامرئ يک قياز طر
فرد . ابدي يتحقق م يفرد مؤمن در آغوش زنان بهشت يبخت ن خوشيتر اما بزرگ      

کن عالوه بر آنان، فرد يل. اورديا را هم راه خود بين دنيتواند زنان خود در ا يمؤمن م
ان ين حوريا. کشند يبا با چشمان درخشان انتظار ميز يمؤمن را هفتاد و دو حور

تمام محسنات  که  را نداشته، بل ينيضعف زنان زم ي نقطه يچ رويه با و جوان به يز
د ين، با سپيگالب يها نهياه با سيچشم س انيبا روي، زانيحور. آنان را در خود دارند

ما دختراني در بهشت آفريديم که از «. و مرجاني رنگ، هستند گونهيدمروار يبندان
لت يآنان فض، ما به ستنديه نسيقابل مقا ينيبا زنان زميي هستند، و  سرشت ويژه
هاي زميني  حوريان، ملبس به کمربندهاي طاليي و لباس» .يما  ي دادهبکارت ابد

  !پذيري چه پاداش دل. لمند ها مي اطلسي هستند و بر روي پشتي
خود  يجسمان يرويمند شوند، مؤمنان با تمام ن ذ خود بهرهياز لذا که  نيا يبرا      

و  ينيات زميساله در زمان ح يس يجوان يرويگردند، با ن يمباز  يبهشت يگ به زنده
 يهستند صاحبان کودکان ل خانواده يکه خواهان تشک يآنان. شوند ير نميهرگز پ

مؤمنان در بهشت  يگ زنده. آورند ياد بر ميند و نه فريگر يخواهند شد که نه م
شراب  يها هر و عسل چشميش يبارهايان جوياست و در م ياز هرگونه نگران يخال
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 ييها جاده يآنان به رو. ستيخواهند ز ،سرد است ،خيچون  هم  و آب زالل، که
اند، به  ده کردهياز فرط بار سر خم با درختان سبز که  ييها د، در باغيمملو از مروار

  .احت خواهند پرداختيس
 يمت بر رويق گران يها با فرش يياستراحت و خواب، صاحب قصرها يبرا      
نو  يها ن و لحافيشميف ابريلط يوار خواهند بود، و در بسترهايبر د ن ويزم

ن يتمام ا. آنان را نوازش خواهند داد يها گوش يان با اوراد الهيپر. ديخواهند خواب
ن است يا. هرگز فرد مؤمن را خسته نخواهد کرد ،خوب ي هيتجمالت، زنان، اغذ

اسالم  ز به يگران را ني، دنانير از چادرنشيدر بهشت که به غ يبخت ر خوشيتصو
  .۱۳کند يتر م کينزد

زند، اسالم  ين مين ديا حاکم را به  ي ر در اسالم مهر طبقهيتقد اعتقاد به       
 ياعتال به  يشياند، و هرگونه گراينما يم مقدس ي، استبداد و جهل را امريگ برده
ا ينسان را خوب اگر خدا از همان ابتدا ا. کند يرا در نطفه خفه م يو معنو يفکر

خورد که  يده باشد، آخر به چه درد ميا تنبل آفريا احمق، زرنگ يبد، باهوش 
ک هدف ي يکه برا يي يخشک مغز. ند و خود را اعتال بخشديانسان آموزش به ب 

 ي چهيکند، به مثابه در يت شجاعت مؤمنان در جنگ عمل ميتقو ين و برايمع
ن او در معرض خطر قرار يجانش يفامبر و خلغيکه پ ييها نان در زمانياطم
تفکر با گذشت زمان آرام آرام  ي وهين شيا. رديگ يرند، مورد استفاده قرار ميگ يم

  .انجامد يمحض م يير گرايو تقد يک رکود اجتماعيبه 

                                                 
با کفار و «[و غيره ٢٠آيه ٧٣سوره ۶۲ي  سوره: ١٠٣،١٠٢آيات، ۴ي  سوره:۱۹۱،۲۳۹،۲۴۰:آيات٢ي ، قرآن، سوره - ۱۳

رسانيد هر کجا آنان را بيابيد از شهرهاي به رانيد، هم چنان که شما را از وطن مشرکان کار زار کنيد و آنان را به قتل 
ها به جنگ بر  با آن) خانه کعبه(تر از جنگ است و در مسجد الحرام  گري که آنان کنند، سخت و فتنه. آواره کردند

رسانيد و اين است کيفر آنان را به قتل به   در اين صورت رواست که. نخيزيد، مگر آن که آنان پيش دستي کنند
 ]الخ... کافران



۹ 

انکشاف روابط  يها ب، اسالم که نخست تحت فشار ضرورتين ترتيبد      
اش طرح شد، عاقبت  نانيمحمد و جانشنو توسط  ي ک برنامهي، به صورت ياقتصاد

شد  يسالح يعني :گر بدان دچار شده بودنديد گرفتار آمد که مذاهب  يبه سرنوشت
چ يه که  يشان بر کسانيت ايحفظ منافع و حاکم يدر دست طبقات حاکم برا

ار يدر اخت يدوران اسالم امکانات اعراب . کردند يم يو تنها فرمان بردار ندنداشت
ار يآنان اخت. روم فاقد آن بودند يحتا طبقات حاکم در دوران امپراتور داشتند که

 يلي، و خرا داشتند ۱ايراني و ويزيگوتزانس، يسه قسمت جهان، فرهنگ ب يها گنج
از  ين نسل حاکمان با حالتيفقط اول. د خود عادت کردنديجد يگ زود به زنده

ن فرستاده بود، مقاومت مؤمنا يجهان، که خداوند برا يها وحشت در مقابل ثروت
  .)ر عمرينظ.(کردند

 :۱۴به قول کرمر. ز آغاز شديانگ اعجاب يها ساختمان کاخ ياصل يدر شهرها      
ز تمام کف و يانگ شگفت يها يزد، کاش يقصر خلفا در دمشق از طال و مرمر برق م«
 يها هيسا ياهان مصنوعيو گ يميدا يها چشمه. ها را پوشانده بود آن يوارهايد

ن يريخواب ش يآب، مناد يراه با نجوا هم  را به وجود آورده بودند، که يريپذ دل
. گان خوش صدا شده بودند دار مأمن پرنده هيمجلل و درختان سا يها چيپ. شدند يم

با شکوه مملو از  يها زد، و اتاق يها از طال و نقوش مختلف برق م کاخسقف 
  ».ستنديز يا مين زنان دنيباتريزهم  گان خوش لباس بود و در اندرون  برده
از قصر   يکرد، و دست کم يک چهارم شهر را اشغال ميقصر خلفا در بغداد       

با  يگاه تابستان صاحب منصبان و تجار در ساختن قصر و اقامت. دمشق نداشت

                                                 
 .اشاره به قبايل گوت است که تا غرب اروپا پيش رفتند و در اسپانيا ساکن شدند – ۱
هاي آن،  جهنم و عذاب ٢ي  ، و سوره ۷۶، ۷۲، ۵۸، ۵۶آيات  ۵۵ي  بهشت و لذايذ آن نگاه کنيد به قرآن سوره - ۱۴

هستند که دست هيچ  ها زناني زيباي با حيايي  در آن بهشت«. [۲۲ي  آيه ٢٢ي ، و سوره۱۰۱، ۵۴، ۲۵، ۱۷، ۴:آيات
 )]۵۸-۵۵(» .اند آن حوريان گويي چون ياقوت و مرجان«) ... ۵۶-۵۵(» .به آنان نرسيده است) از جن و انسان(کسي 
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ا عبدالرحمن سوم، دو سوم درآمد حکومت را به يدر اسپان. فه در رقابت بودنديخل
در طول سواحل » ليسوو  ايکرددو«در . رساند يقصرها مصرف ساختمان 

ال و قصر بنا شده يها و ان آنيکه در م ،لومترها باغ وجود داشتيک» ريگوآدلکو«
  .بود

 يولياز تجمل فرهنگ عرب و اسپان يقرناطه حاک يو قصرها ي الحمراها خرابه      
" بايتقر شد که يه مگذارند يريپذ دل يگ مسلمانان آن چنان زنده يدر قصرها. است
  .خ سابقه نداشته استيدر تار

. داشت يهفتاد هزار فرانک در سال خرج بر م  يقصر مأمون عباس يدار نگه      
. زنان حرم بودندتن ، ۶۳۰۰نفر آنان برده و  ٣٧٠٠تن بودند که  ١٣٠٠٠خادمان قصر 

اتور که مقتدر امپر يزمان. هزار خواجه وجود داشت ١١ يدر قصر مقتدر عباس
ن به طال استفاده يمز يشميقطعه پارچه ابر ١٢٠٠٠رفت از يزانس را به حضور پذيب

کليساي سن ژان در دمشق با تمام  .شد يز خرج ميساختمان مسجدها ن يبرا. شد
 ييدر تمام شهرها مسجدها .تجمل معماري بيزانس به مسجد اميه بدل شد

 .کرد يم يبرابر يحيمس يهاسايکل يمذهب يبا حالت تجمل ي نهيساختند که زم يم
  .ش گنبد اسالم نام گرفته بوديشهر بصره به خاطر مسجدها

از » عبدالرحمن سوم«در زمان خالفت » ابکردو«ت شهر يپانصد هزار نفر جمع      
 يبرا يسخاوت خلفا موجب. مند شدند بهره يصد حمام عموم يسه هزار مسجد و س

ه بود، که به حفر يمنصبان بلند پا گان و صاحب زاده شاه يعنيشان، يان ايرقابت اطراف
در   يميعظ يها مارستانيه بيام يبن. پرداختند يراه م سرا و آب چاه آب، کاروان
شهر بغداد تحت  يها مارستانيدر زمان خالفت مقتدر، تمام ب .دمشق بر پا داشتند

يک احداث  نه يهز" مقتدر شخصا. شد ياداره م يحيک پزشک مسينظارت 
 ي اسالم تحت فشار طبقه ييدر دوران طال. د را به عهده گرفتيمارستان جديب
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ن عمل خود يا. شد ياريراه توجه بس و احداث راه و آب يدار بازرگان، به نگه
  .را فراهم آوردت و تجار يرونق کشاورز ي نهيزم

. بدل شدند ،کشت شده يها يآب و آباد يها زرع توسط کاناليلم  يها نيزم      
 يها ا دشتيدر اسپان. شد يشکر ميتون، پنبه و نيبه کشت ز ياديسل توجه زير سد
  برخوردار بودند که راه ي نظير سد و آبچنان از امکانات ا آنيا و والنسيچرطه مواقرن

  .آمد يها به دست م انواع و اقسام فرآورده
رها را انکشاف انواع حرف و هن ي نهيزم ي که در قصرها رواج داشتتجمالت      

در  و رفته بود، شيار پيران بسيشم در ايصنعت ابر ياز دوران ساسان. فراهم آورد
 يگ ا، در بافندهين شهر دنيبغداد اول. افتي يريگ ز انکشاف چشميدوران خلفا ن

ن، يشميابر يها ر از پارچهيقلمرو خلفا به غ يمناطق شرق. ن شديشميابر يها پارچه
  .بافتند يز مين ين و نخيپشم يها پارچه

ه يدر سور. شهرت داشت يو کتان يچرم يفرآوردها ي نهيدر زم يغرب يايآس      
به  ياز قرن سوم هجر. شه، در مصر صنعت کاغذ رواج فراوان داشتيصنعت ش

مت يق گران يشد، رقابت با کاغذها يکه در شرق از پنبه درست م ييبعد، کاغذها
ها غرب از  قرن. ار رواج داشتيبس ن دوران تجارت کاغذيدر ا. مصر را آغاز کرد

در " ران خصوصايا. کرد يشد استفاده م يکه در شرق مسلمان ساخته م ييکاغذها
  .داشت ييي شهرت به سزانيي، و تزي، ابزار جنگيفلز يها فرآورده ي نهيزم

. از شرق گرفته بود يتر ه، تجارت ابعاد گستردهيام يا تحت حکومت بنيدر اسپان      
ن بخش درآمد يتر اسالم مهم ييکاال در دوران شکوفا يخروج -يگمرک ورود

افته يدر زمان عبدالرحمن سوم، ثروت آن چنان گسترش . داد يل ميرا تشک يدولت
ت يجهان در حاکم«. رفت ياده راه نميپ يچ مسلمانيه يگائور ي بود که به گفته

خادمان خدا  ،معلوم از قرار ».است  داشته يخداست و او آن را به خادمان خود ارزان
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 ين قصرهايدر کنار ا. مقدس بودند يها ت عرب و مفسران کتابياشراف
ها فرمان  در آن يگ ن بود که فقر گرسنهيگل يها کلبه يشمار يکننده، تعداد ب رهيخ
 ي بوالهوسانه يها خواست ين زمان در جهت ارضايتمام صنعت ا" بايتقر. راند يم

ع مردم در يوس ي توده يازهايو هرگز به برآوردن ن طبقات حاکم به کار افتاده بود
  .شد ينظر گرفته نم

 يبرا يداخل يها ناک جنگ حد و حصر و فقر دهشت ين تجمالت بيدر کنار ا      
و  يچهارم عل ي فهين خليبعد از قتل خون. ابعاد گسترده داشت فه يتاج و تخت خل

در  انشعاب  ي، که برا۱۵ديه رسيام يبن ي، سلطنت به خلفا)يالديم ۶۸۰(اش  انيجانش
ه يعل يمذهب يپس از کشتار کربال، شهرها. روگردان نبودند يچ کارياسالم از ه

ه يانه و غارت ارتش سوريام کردند، که با سرکوب وحشيه قيام ياست خشن بنيس
  . ۱۶ل شدياصطبل تبد نه به يمبر در مدغيآن مسجد پ يکه ط يي مواجه شدند، به گونه

مبر غيارت قبر پياز آنان ز يکيگرفتند و حتا  يه مذهب را به مسخره ميام يبن يخلفا
خود  يها از معشوقه يکيجا رساند که  دوم کار را به آن اييول. کرده بود را ممنوع
 يراندازيهدف ت او از قرآن به عنوان  .ش به نماز جماعت فرستاديخو يرا به جا
  . ۱۷کرد ياستفاده م

تصاحب  يبود که صاحب منصبان اسالم برا يعيطب ياحوالن اوضاع و يدر چن      
ز يانگ رتيح ين قصرهايا يها در اتاق. دست به زنند يهر کار فه به يتاج و تخت خل

فقط چهار  ]در سنت[صدر اسالم  يبعد از خلفا. شده بود يعاد يامر سه يقتل و دس
م ين مستقيجانش، تنها شش نفر يعباس ي فهيخل ۲۶م وجود داشت و از ين مستقيجانش

مراد . يل خون به دست آوردندانداختن س ق به راه ين مقام را از طريا ه يبودند، بق
                                                 

 ي شيعه و سني تقسيم شد از اين برهه به بعد اسالم به دو فرقه - ۱۵
 ۶۲ص : ۴فصل :۱۹۱۴:به روسي: اسالميسم: تسوتکف – ۱۶
 ۲۱-۲۰ص: ١٨٩٩:مسکو: به روسي: ي آن دين اسالم و آينده:کريمسکي.آ - ۱۷
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ان تاج و تخت، دستور داد سه برادر خود يان برداشتن مدعياز م يه برايدر ترک موس
آمرزش روح آنان زکات داد و جلسات قرائت قرآن به  يرا خفه کنند و سپس برا

برادر خود را خفه  ١٧ن او، محمد سوم، يم دوم، جانشيپس از دفن سل. پا داشت
م يو تقس يبرابر ي اصول اسالم درباره شه يهم  يک بار برايها  ن دورانيدر ا. ۱۸کرد

ها، و  ن، امرا، خانيخلفا و سپس سالط. سپرده شد ين مؤمنان به فراموشيثروت ب
ر کردن يبالعکس، از سمردم،  يها اندوختند و توده يم يي شرمانه يابعاد ب  وخ بهيش

صاحب يک چهارم ديم ] ۱۹۲۲[حتا اکنون نيز . شکم خود عاجز بودند
. شود مند شناخته مي در آسياي مرکزي به عنوان يک مرد ثروت] هکتار۰۹۲۵/۱[
ن ياما طبقات حاکم تمام ا .عت به دور افتاده بودياز روح شر" ن اوضاع کاماليا

عت را که در جهت يان دستور قرآن و شرآن. ر دادنديياحکام را به نفع خود تغ
را که با منافع آنان  ينکات ي هيت منافع خود بود مورد استفاده قرار دادند و کليتقو

  .۱۹کردند يگرفت نف يدر تضاد قرار م
خود را  يسم مرزهاياز مذهب و پان اسالم با استفاده  يترک در موارد يها خان      

ا را به دو يکه دن ۲۰ه کردنديات قرآن تکيآ ين منظور به رويگسترش داده، بد
م يتقس» دارالحرب«و بخش کفار به نام » داراالسالم«اسالم به نام بخش بخش، 

 يرهبر. گاه فرزندان مؤمن استيبخش اول متعلق به مسلمانان و جا. کند يم
ن است يفه و انواع و اقسام سلطنت ايفرق خل. د در دست خلفا باشديبا» داراالسالم«

ت شناخته شده، يبه رسم يتوسط قانون اله است که  يالفت تنها شکل حکومتکه خ

                                                 
 ٣٨٩و ٣٩٠ص:محل و سال انتشار؟: اسالم و نفوذ آن برمؤمنان: گائوري - ۱۸
 ٢٢٨آيه: البقره ٢سوره ) تئوکراسي(قرآن، در مورد استبداد و دولت روحاني - ۱۹
ايم به خدا  گروهي از مردم منافق گويند که ما ايمان آورده«[ : ۹، ۸، آيات۴۷، ۱۶، ۱۴، ۹، ۸آيات ۲قرآن، سوره  - ۲۰

که خودشان را  و حال آن. دهند خواهند که خدا و مؤمنان را فريب  اند و مي ايمان نياورده که  و روز قيامت و حال آن
 ]».فهمند دهند، ولي نمي فريب مي
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توسط  يگر حکومت اسالمياشکال د که  يشمول است، در حال يکتا و جهان
  .است ز شده يت شناخته نشده، حتا محکوم نيعت به رسميشر

 يها تحت حکومت سلطان ون مسلمان که يليم ۲۵۰اتحاد  دو مانع بزرگ در راه       
، که يسم جهانياليامپر ي ندهيفزا يها ک طرف کشتهياز . ترک بودند به وجود آمد

ت جنبش يگر، تقويآزاد بود و از طرف د ياسالم يخواهان تسلط بر تمام کشورها
ن بزرگ شده، و در يخاور زم ي جوان، که در پهنه يبورژواز يتحت رهبر يمل

پان (سميترک نان ترک فکر پانه حتا جوايدر ترک. ت شده بوديار تقويزمان جنگ بس
دند تمام عوامل يکوش يآنان م. کردند يسم مطرح مياسالم را در مقابل پان )تورانيسم

 ي رابطه يبه جا .عنصر ترک را مستقل از اسالم مطرح کنند ي متحدکننده ياساس
 يها کردند، و خواهان اتحاد ترک يها را عنوان م ترک ينژاد ي رابطه ،يمذهب
ه يترک يامپراتور حاکميت تحت... ن و يه، ترکستان، چيران، قفقاز، روسي، ايآناتول

  . ۲۱شد يون ميليبودند، که شامل هفتاد م
ف مکه، که با شرکت يشر ياول تحت رهبر يدر جنگ جهان ام اعراب يق      

. ه شدياز ترک  نهيمکه و مد يمذهب يشهرها ييراه بود، موجب جدا هم انگلستان 
سم ياسالم پان ي دهياز ا يتر اد جوانان ترک به صورت قاطعد ين رويپس از ا

 يها ستياليامپر که بر ضد) جهاد(ين، جنگ مذهبيافزون بر ا. گردان شدند يرو
اسالم الهام  ياي، اعالم شد، نتوانست به دن]۱۲۹۳آبان۲۹[۱۹۱۴نوامبر  ٢١متفق در 

آورد  يرزه در من کفار را به لين چنيا امبر که يالزم را بدهد، و پرچم سبز پ
از  ،تر شياز همه ب که  يسيانگل يها ستياليامپر. نگذاشت يباق يريتأث گونه  چيه

" ن موضوع کاماليدرست از ا ي ک محاسبهيدند، با يهراس يم يخطر جنگ مذهب

                                                 
 .تورانيسم ي پان اسالميسم و پان درباره ٩و ٨فصول : ١٩١٣: به روسي: جهان اسالم - ۲۱
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ت خود يمسلمانان بود، تحت حما ي همه  ي فهيرا که خل» ف مکهيشر«بهره گرفته، 
  .به شورش وا داشتند

چ کس را ارضاء ين شکل مضحکه، هيا  بته روشن است که خالفت بهال      
توسط " بايتقر کتا و جهان شمول را که ي  يک دولت اسالمي ي هيرا نظريکرد، ز ينم

حتا قبل از جنگ . برد ين ميان او به وجود آمده بود، از بيم و جانشيسلطان سل
. دار شد خدشه... ،يبيلر، تونس، مصر، سودان، يخالفت با جدا شدن الجزا ،ييکتاي

استقالل حجاز را اعالم داشت، بدتر شد، و  ف مکه که يشر ييت پس از جدايوضع
 يدار هيسرما يطوالن يبيجنگ صل ]سور نام شهري در فرانسه[ »ورس« ي معاهده
در   ياسالم يها نيسرزم يها امروز تکه. اوج خود رساند اسالم را به  ه يعل يجهان
شمول  جهان ي اند، و جنبه اشغال شده يياروپا يها ستياليمپرع توسط اياس وسيمق

دوباره به دست کفار » داراالسالم«. است  بدل شده يگر به پنداريبار د ،خالفت
  .افتاده است

ه، با وجود يا ترکيمسلمان، خواه در هند، خواه در مصر  يک بورژواياگر       
 يمبارزه آزاد يسالح برا ترک از يها ستيونالياوقات چون ناس يکه گاه نيا

. نگرد يم يد، به آن با خون سرديجو يغرب سود م يدار هيبر ضد سرما يبخش مل
  .ستيرتبه صادق ن بات يت مسلمان و روحانين امر در مورد اشرافيهم

 يبرقرار يبرا ياري، تحرک بسيخان افغان ااهللا ر اماني، امييقايآفر» يخ زنوزيش«      
به  يدر آناتول يدر نظر آنان جنبش مل. دهند يخود نشان م از يخالفت به سبک سنت

 يها در فصل[ن، يش از ايپ. ي اروپاستدار هيوغ سرماياسالم بر ضد  ي مثابه مبارزه
هن پرستان ترک يم ي در کنگره" شخصا يم که زنوزيگفت ]مترجم.ن کتابين ايشيپ

ق دعوت يز طرن جنبش ايکامل خود را با ا يگ در ارزروم شرکت جسته، همبسته
ر افغان يام ي ن مورد نامهيدر ا. ت مسلمانان از آن نشان داده بوديحما يمسلمانان برا
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شجاع و با ارزش اسالم  ي به رزمنده«: استيار گويکمال پاشا بس يبه مصطف
بر دشمنان  يفراوان يها يروزيز پين پس نياز ا  دوارم کهيامکه کمال پاشا،  يمصطف

   ».۲۲رداويارمغان ب اسالم به 
جز  يزيت چيت بزرگ مسلمان و روحانين مبارزه در نظر اشرافيب، اين ترتيبد      

  .ستيمبارزه بر ضد دشمنان اسالم ن
 ژوئن٢( منصبان در کابل صاحب يدر کنفرانس اسالم" ن نکته خصوصايا      

 :ب رسانديتصو  ر را بهيز ي د شد، که قطع نامهيتأک ]۱۲۹۹خرداد۱۲[) ۱۹۲۰
به  يانداز ک دستيل شد، يتوسط انگلستان تحم" ه که خصوصايصلح ترکط يشرا«
ا را مردود بداند، هرگونه يتانيبا دولت بر يکار د هميبا يهر مسلمان. ن ماستيد

 يشود، به دور افکند، برا يض ميها تفو يسيتوسط انگل  را که يمنصب افتخار
ستان متشکل ندر افغا يي د کنگرهيمختلف دفاع از اسالم با يها ل و راهيوسا يبررس

 ي فهيد خليبا. ل شوديتشک» خان ااهللا ر امانيام«است يون تحت رياز علما و روحان
را » ف مکهيشر«به  يمان وفاداريت و پنسدا» سلطان محمد ششم«مسلمانان را  ياصل

تعهد  ت در کمال استقالل منوط به يچون گسترش اسالم. اعتبار اعالم داشت يب
د خواهان استقالل و يو دفاع از آن است، تمام مسلمانان با بدان ياسيقدرت س

   ».۲۳باشد ياسيقدرت س يآزاد
" سم مطمئناياسالم ن پانيت و هم چنيخالفت با سلسله مراتب روحان ي هينظر      
ن را بر ضد نامسلما يکه طبقات فوقان ياما در اوضاع. است يارتجاع" قايعم

نقش  يکند، تا حد يج ميا بسيتانيبر ي هاول سلط ي غرب و درجه يدار هيسرما

                                                 
 ١٩٢٠دسامبر ۲۴مورخ) ترکيه(گون ي يني روزنامه - ۲۲
 ١٩٨ص:۶و  ۵هاي  شماره:١٩٢٠سپتامبر): خاور نو(در نويه اورينت - ۲۳
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، کرده عيرا تسر يجهان يدار هيسرما يگ ختهيرا از هم گسيکند، ز يفا ميا يانقالب
  .کند يلندن را سست م ي سلطه يها هيپا

خود را بر ضد  ي مبارزه ي مرحلهنخستين ترک  يها ستيوناليکه ناس يزمان      
 يآزاد يدند براياتمام رساندند، کوش به  روزمندانهيپ ييگران اروپا غارت ي سلطه

ز در مبارزه يرا ن يگر اسالميد يت ترک، کشورهايکامل خود با الهام از روحان
به اتفاق ) ]۱۳۰۰[١٩٢١(در آنکارا» يمل يمجمع عموم«ن منظور، يبد. ج کننديبس

. ب رسانديتصو سم در آنکارا به ياسالم پان ي دعوت کنگره يآرا طرح دولت را برا
گان جهان اسالم، از جمله  ندهياز تمام نما م گرفته شد که يتصم   ن کنگرهير اد
مشابه  يي ن، انگلستان کنگرهيبه موازات ا. دير و هندوستان، دعوت به عمل آيالجزا 

ست با تمام کوشش خود در ياسالم پان يها شياما تمام گرا. در مکه دعوت کرد
بر ضد انگلستان سمت و سو " عتايطبخالفت منتج از روح اسالم،  يجهت برقرار

: گفت يرفت که ميرا پذ يلسوف هنديد نقطه نظر آن فيباجا  اين. دا خواهند کرديپ
  ».ام من سه دوست دارم، دوست خودم، دوست دوستم، و دشمن دشمن«

که بر  ياست و تمام کسان ين دشمن انقالب جهانيتر انگلستان امروز بزرگ      
 ي فهيبه وظ ،آنان يينظر از هدف نها رزمند، صرف يم يدار هيضد بختک سرما

ترجمه از (.رسانند يم ياري ياتمام کار سلطه بورژواز يبرا يالملل نيب يايپرولتار
ي اول فصل به  به علت طول کالم، چند صفحه -ي متن روسي برگردان فرانسه

  )۱اند تلخيص ترجمه شده

  ۲۰۲۱ آوريل
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