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 اهداء

 كه كسانى همه و قندهارى، واصف سرور محمد مولوى مشروطیت؛ نهضت شهید ساالر قافله ناپذیر تسلیم روان به

 .ممینمای اهداء را رساله این اند، بوده كه اى قبیله و قوم هر از اند، باخته جان شان جامعهء تكاملى تحول مسیر در

    مؤلف
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 مقدمۀ نسخۀ انترنتی

. دپیمان به چاپ رسی رسالۀ "ذهنیت قبیلوى: دیواره اى فرا راه تدین و تمدن" دوازده سال پیش از سوى انتشارات

 انتشاراتتا حال نمى دانم كه  و بل به نشر مجدد آن مبادرت ورزیددو سال بعد از آن، مؤسسۀ انتشارات خاور در كا

نسخه هاى این كتاب در چند سال اخیر در  مى دانم،ت ولى آنچه خاور چند بار آن را تجدید چاپ نموده اس

كتابفروشى هاى كابل دیده نشده است. با فعال شدن مجدد پایگاه انترنتى نویسنده و نظر به پیشنهاد و خواهش 

 در دسترس عالقه مندان قرار دهم.  خوانندگان تصمیم بر این شد تا نسخۀ انترنتى این رساله را

در اینجا اعتراف مى نمایم كه آنچه در این رساله و رساله هاى دیگر نگاشته شده است، افكار و نظریاتى است كه با 

در نظر داشت زندگى مزدحم جوامع غربى و دورى از منابع دست اول، به صورت فشرده طرح گردیده است كه 

 نویسندگان دیگر به تفصیل این مجمل بپردازند. امیدوارم این نویسنده و یا 

مؤلف این رساله كه از لحاظ شخصى خون چند نژاد در وجودش جارى بوده و از لحاظ اعتقادى همۀ انسان ها را 

برادر خویش دانسته و زادۀ یک پدر و مادر مى داند واز زاویۀ اكادیمیک معتقد به فضیلت كدام تبار و رزیلت تبار 

ى باشد، از همه فرزندان عزیز كشور تقاضا مى نماید تا مباحث این رساله را با عقلى باز و دور از دیگرى هم نم

 وده و دیدگاه شان را با نویسنده در میان گذارند. بیلوى و پیشداورى ذهنى مطالعه نمتعصب قومى و تحجر ق

و  سانى بودهانما وارث فرهنگى شكوهمند و  اگر از یكسو رگه هایى از زندگى بدوى روان ما را مى آزارد از سوى دیگر

ملتزم به ارزشهاى برین و وحدت آفرینى مى باشیم. مبارزه ما در برابر عقبماندگى هاى اجتماعى بر بنیاد همین 

 . مى باشداستوار و اصالحى پایگاه انسانى و مرجعیت اعتقادى 

 ساب رفته و زادن در بستر آن گناهى نیست؛ ولىانتساب به قبیله كه از كهن ترین ساختار هاى اجتماعى بشر به ح

آنچه گناه به شمار مى رود اصرار بر تعصب قبیلوى و تأكید روى ابعاد جاهلى فرهنگ بدوى و دفاع از روحیۀ 

 دشمنى و خشم و خشونت آن مى باشد. 

 رنگو شخصیت اجتماعى ما را  ایجاد گردیده آن سوى افغانستان كنونىو اگر از یكسو تمدن هایى در این سو 

از فرهنگ قبیلوى و ذهنیت  ،است، از سوى دیگر ما همه به شكلى از اشكال و به اندازه هاى مختلفى بخشیده

 جنایتكار از درون و نخبگانبدوى رنگ گرفته ایم. كشور هاى استعمارگر و سلطه جو از بیرون و نظامهاى سیاسى 

، پیوسته سعى ورزیده اند تا از این فرهنگ، ساختار و ذهنیت در و داخل خارج اززراندوز، مزدور و قدرت طلب 

كسانى كه سنگ  در كشاكش این فعل و انفعال اجتماعى بر سر همدیگر سود برند. جهت كوبیدن گروه هاى

د. نبلكه آن را خطى قرمز تصور نموده ااصالح جامعه را به سینه مى كوبند هیچگاهى وارد این قلمرو فكرى نشده 

در میان اسالمگرایان و غیر اسالمگرایان ما هم خیلى كسانى اند كه با تابوى قبیله پیوندى رومانتیک داشته و 

 د. به این بت پوسیده آسیبى رسنمى خواهند هیچگاهى 
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ایت كحبا تاریخ مسلمانان از دمشق و بغداد و اندلس گرفته تا آسیاى میانه و ایران و هند و سند و افغانستان و ... 

است. شكست ها و عقبماندگى هاى جوامع ما هم تا حد زیادى ریشه در همین عامل داشته است كه رنگین قبایل 

جاى تأسف در این است كه بیشتر كسانى كه به این مبحث پرداخته  تا هنوز كار كمى روى آن صورت گرفته است. 

 بوده كه با مرام اصالحگرایانه و انسانىما ناند هدف شان چیزى جز كوبیدن گروه هایى از ساكنان سرزمین 

 .  در تعارض بوده است نویسنده

در پایان سخنى به قشر كتابخوان كشور دارم. اگر هواى تحول و ترقى در سر مى پرورانید، اگر در اندیشۀ وحدت 

اآلخره ستید، و بید، اگر در تالش پیوستن به كاروان ملتهاى زنده دنیا هدار ، اگر به اخوت اسالمى باورملى هستید

این مأمول مقدس با شكستن طلسم این ذهنیت انید كه باید بداگر خواب زندگى نو و دنیاى بهتر را مى بینید؛ 

ا زمان و مكان مصالحان سیر و سلوک  پله هاىطانى این ذهنیت از باالترین میسر خواهد بود. رهایى از شبكۀ سر 

 به شمار مى رود. 

 برادر شما 

 احمد انصارىخواجه بشیر 

 4921رمضان  92شب پنجشنبه، 

 9141جوالى  41
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 مقدمه

 خــرد و جــان خداوند بنـــام 

 نگذرد بر شهیاند برتر نیا كز

 ،ىولوژیدیا و فكر جبهات همه امتداد در ما ورزان شهیاند معاصركشور، اسىیس و اجتماعى بحرانهاى كشاكش در

 و نتس و دموكراسى و زمیترور و زمیكمون و زمیالیامپر از آنها. مسئله كی مگر زدند حرف و نوشتند زیچ همه رامونیپ

 اساس هك ادىیبن و محورى اى مسئله انیم نیا در ولى ننوشتند و نگفتند كه نبود ها چه و ملى مسئلهء و تهیمدرن

 و هشیاند ،مسئله نیا. است شده گذاشته مسكوت دهدیم لیتشك را ما هاى ماندگى عقب و بحرانها شكستها،

 .دهدیم لیتشك را آن مكون عناصر از كىی و ما اجتماعى تیشخص جزء كه است لوىیقب تیذهن

 بعق چرا ما" ،"م؟یشد ما چگونه و چرا ما: "است مطرح پرسشها نیا كه شودیم قرن كی از شتریب هم اسالم جهان در

 علل" ،"ست؟یچ در شرق ماندگى عقب اسرار" ،"م؟یشد مبتال روز نیا به چرا ما" ،"نمودند؟ شرفتیپ گرانید و میماند

 .سوالها لیقب نیا از و" دارند؟ شهیب كدام در شهیر انداز بر هستى بحران نیا هاى زهیانگ نیا و

 نبى، بن مالك اقبال، البنا، كواكبى، افغانى، نیالد جمال چون ورزانى شهیاند بزرگ پرسشهاى نیا به پاسخ در

 بر مبنى كی هر و آورده جوالن به را قلم گرانید و سلجوقى نیالد صالح اى اندازه تا و عتىیشر ندوى، ابوالحسن

 در. نمودند میترس ما روى فرا جهنمى رهیدا نیا از رفت برون جهت در را راهى خودش فكرى هاى هیاصولپا و روش

 باور و نیمواز با مطابق كیهر تا گرفته بدست قلم سندگانىینو شود،یم محسوب اسالم جهان جزء كه زین ما كشور

 كه ىیحلها راه و ها ابىی شهیر ولى. انندیبنما ما براى را درمان نسخهء و درد شهیر خودش كیولوژیدیا و فكرى هاى

 ،"لىم ثاقیم" ،"انسان حقوق" ،"دموكراسى" ،"مدنى جامعهء" نیعناو ریز آن شتریب دیگرد مطرح ریاخ سال ده نیدر

 قابل خودش جاى در آن كدام هر كه بود مباحث لیقب نیاز و" خىیتار هاى تجربه در كاوش" ،"اسىیس تعدد"

 اآنر  من كه اسالمى جوامع ریسا و ما جامعهء مارىیب نیخطرناكتر ،مباحث همه نیا انیم در اما. باشدیم نیتحس

 عماقا در كه است لوىیقب تیذهن ن،یخون زخم نیا. است شده فراموش گذارمیم نام (مسلمانان خیتار نیخون زخم)

 و خیتار عمق به مارىیب نیا هاى شهیر. شود بدر جان با و شده اندرون ریش با و دهیدوان شهیر ما مغز و قلب و روح

 و تمثب تحول هرگونه ریمس در سدى و گرفته فرا را نید و اجتماع است،یس فرهنگ، هاى عرصه ه،یجغراف پهناى

 ارىمیب شدت و عمق به مطابق را دارو تینوع و اندازه كه حالى در. است دهیگرد گانگانیب مداخالت براى منفذى

 ست،ا نگرفته صورت اقدامى چیه عقبگرا دهءیپد نیا و سوز استخوان زخم نیا عالج راستاى در نمود، دیبا هیتوص

 .باشد بوده آن بودن ریفراگ همان علت، دیشا كه

 نیا لىو نمود تحول دستخوش را ادىیز هاى زیچ د،یگرد واقع ما نیسرزم طوالنى خیتار ریمس در كه بزرگى تحوالت

 و سرطانى غده نیا عالج به موفق عمل صحنه در اى ولوژىیدیا چیه و دهیند گزند بارانى و باد چیه از كج ساختار

 و روان بر بلكه نبوده ما كشور در نژادخاصى و قوم به مختص مارىیب نیا. دینگرد ما جامعهء ماریب كریپ در نیخون
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 و سرتاسرى مارىیب نیا گرچه. است دهیكش محاصره به ما خود درون در را ما و افگنده چنگ ما تیاكثر شهءیاند

 جنگ رس آن با شهیاند و فكر عرصهء در مطرح هاى ولوژىیدیا همه گرید زمیفاش استثناى به گرچه و است ریفراگ

. ستا نگرفته صورت آن عالج راستاى در چندانى كار قیتطب صحنهء در چه و ورىیت عرصه در چه هنوز تا ولى دارند

 كه گرفت صورت ما نیسرزم در جهانى بزرگ هاى ولوژىیدیا انیم گرمى نبرد افغانستان خیتار ریاخ دههء چند در

 گاهى هك لهیقب طانیش انیم نیدر ولى د،یانجام گرید اى عده نىینش عقب و گروهى قطعى شكست به فرجام در

 سنگر وراى از و ولوژىیدیا وارید پشت از و افگنده چهره از نقاب ولوژىیدیا آن پشت از زمانى و رقیب نیا هیسا ریز از

 رفتارگ نسویبد قرنها از ما جامعهء بلكه ریاخ دهه چند در تنها نه. است بوده روزیپ شهیهم انداخت، مى ریت دهیعق

 دهدیم شهادت خیتار گرید طرف از. چرخاند ىم محور كی و نقطه كی همان در آنرا كه بوده جهنمى گرداب نیهم

 با و برده سود ما جامعه لوىیقب تهاىیخصوص از آنها دهیافت ما نیسرزم مردم با رانیجهانگ كار و سر زمانى هر كه

 به ار  جمعى ء سازنده هاى شهیاند و اهداف آن، مقابل در نیا و ن،یا هیعل آن دنیشوران و ضیتبع و تفرقه انداختن

 و اسىیس بزرگ هاى پروژه هیعل كشنده سالحى بعنوان را ما مردم اجتماعى هاىیژگیو و ساخته مواجه ناكامى

  .اند برده بكار اجتماعى

 ارىمیب شناخت رایز دهدیم بدست را قتیحق از مىین تنها نیا و میا داشته توجه خارجى علل به شهیهم ما ولى

 كه داخلى هاى مارىیب و خارجى مهاجم رشیپذ نهیزم به توجه بى طب، در شناسى بیآس همچون اجتماعى هاى

 ودخ درون در دیبا را جوامع منفى ای و مثبت حوادث العلل علة. بود نخواهد ریپذ امكان است، درونى طیشرا معلول

 اش جهینت و داخلى تلخ تهاىیواقع از مردم نمودن اغفال افگندن رونىیب دشمن گردن به را گناهان همه. جست آنها

 از ىكی خارجى استعمار وجود ای و گانهیب نفوذ كه است نىینخست كانونهاى و اصلى سرچشمه گرفتن دهید نا

 اىه نهاد مستمر رانىیو و بیتخر و هولناك هاى زىیخونر شاهد افغانستان خیتار. شودیم محسوب آن هاى جوشش

 همه نیا ساز نهیزم میبنگر كین اگر ولى بوده طلبى قدرت آن، ظاهرى علت كه بوده فرهنگى و اجتماعى اقتصادى،

 طالنب خط مدنى تیحاكم هاى ضابطه سر بر لوىیقب جامعه رایز. دارد شهیر ما لوىیقب فرهنگ در تباهى و رانىیو

 .است بوده خارجى قدرت آن و خان نیا ركاب در دنیجنگ و سركشى و بغاوت آماده لحظه هر در و دهیكش

 سنتى برداشت و زشیآم د،یافزا مى ما بحث موضوع تیحساس و تیاهم بر گرید وقت هر از شتریب امروز آنچه

 مرزهاى رب كه ارتباطات و اطالعات افزون روز شرفتیپ. است آن از كیولوژیدیا قرائت با ساالرى لهیقب و نژادگرائى

 و گانگانیب مداخلهء شان، وگروهى فردى تهاىیهو شناخت به مردم افزون روز اهتمام است، نهاده پا ائىیجغراف

 حرفهاى كه اى نهیزم شدن ایمه دارند، نژادى و فرهنگى وندهاىیپ ما مرزهاى سوى نیا مردمان با كه گانىیهمسا

 بهتر ركد اند، افتهی نشر و پخش فرصت االقوامى نیب مناسبات با وندیپ در گذشته اجتماعى محظور و دهیشن نا

 هم اتتجمع و ها گروه با فرامرزى روابط برقرارى امكان گرفته، صورت مختلف هاى برهه در كه ستمهائى و ضهایتبع

 ابزار به فتنای دست سهولت و سالح انتشار است،یس امر انیمتول روان و شهیاند بر گرىینظام فرهنگ تیحاكم تبار،
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 جملهء زا قومى، و نژادى تنوع و تعدد از استفاده و بزرگ قدرتهاى مداخلهء مركزى، دولت فیتضع شرفته،یپ نظامى

 .است ساخته شتریپ از شتریب را ما بحث مورد مطلب تیاهم كه است عواملى

 هب مسلح قوماندانهاى وجود ر،یعشا و لیقبا رؤساى و خانها وجود فى،یالطوا ملوك نظام تیحاكم گر،ید سوى از

 لهیقب و ادنژ  قالب در كه ىیسازمانها و احزاب وجود است، بوده لهیقب بستر شان خاستگاه كه فیخف و لیثق اسلحهء

 و حمل لیوسا كمبود و هموار ترانسپورتى راههاى نبودن مركز، با اطراف ارتباطى امكانات ضعف اند، شده ختهیر

 نیا است، ساخته مواجه كندى به را سازى ملت و طلبى وحدت هاى پروژه... و لوىیقب ادارى مراتب سلسله نقل،

 براى نوع، نیا از اى جامعه در. باشد داشته وجود وحدت نیتأم براى اى پروژه محال فرض اگر كه است صورتى در

 ادگىس اریبس به افتد خطر در شان منافع زمانى هر كه داشته وجود شهیهم امكان نیا قومى بزرگان و رهبران خانها،

 ماهى ب،آ نمودن آلود گل با باشد تا رندیگ سنگر آن هءیسا در و افروخته را لوىیقب و قومى جنگهاى آتش بتوانند

 لوى،یقب و قومى تهاىیحساس از استفاده عرصهء در كه گرفت دهید نا دینبا را قتیحق نیا. آرند بدست را شیخو مراد

 استدالل و منطق بجاى گروه نیا. اند برده استفاده لیقبا خانهاى از شتریب ما روشنفكران و استمدارانیس نخبگان،

 پروازانه بلند شعارهاى طرح با و قومى روانشناسى از استفاده با و نموده اتكا آگاه نا هاى توده جییته و احساسات بر

 كه دوزخى رهبران نیا. برند مى بكار شیخو شخصى اهداف جهت در را آگاهان نا آگاه خود نا ریضم ز،یآم مبالغه و

 در آن از و ساخته منحرف را مردم عىیطب زهءیغر ستند،ین معتقد شیخو گروه خونى تفوق و تیقدس به خود حتى

 وجود ما كشور در قومى بحرانهاى و تشنجات مهم عوامل از كىی! آرى. برندیم سود شان خود كوچك اهداف جهت

 افسانه ب،نس سلسله فرهنگ، زبان، له،یقب قوم، شعارهاى پرده پشت در استتار با كه است اقوام اسىیس نخبگان

 قومى گروه كی كمك به تا برندیم بكار نژادى هاى گروه آوردن جانیه به جهت در را قومى احساسات... و خیتار ها،

 اقوام، رهبران. ندیآ لینا شود،یم كتهید شان باداران طرف از كه اهدافى ای و شان خود خاص اهداف به لوىیقب و

 صىشخ تیموقع تیتقو براى كه اند شیخو اقوام خىیتار و اجتماعى اسى،یس طیشرا محصول هم و سازندگان هم

 اشتند،د لوىیقب عتیطب ما حكومتهاى گذشته در اگر. دهندیم لیتقل اسىیس ابزار سرحد تا را اقوام گاهیجا شان

 هشد ختهیر لوىیقب هاى پندار چارچوب در ما اقتصادى و فرهنگى اسى،یس هاى هیاتحاد و انجمنها احزاب، ز امرو

  .اند

 خوانده هلیقب فاتحه جهانى نظم بصوب رفتن آنهابا دهیبعق رایز رندیگیم كین فال را شدن جهانى دهیپد اى عده

 در نفوذ جز هدفى و اقتصادى مرزهاى شكستن جز دستاوردى و هدف" شدن جهانى" نكهیا از غافل شد، خواهد

 جنوبى كره مین جوامع اعماق تا شان دستهاى كه حالى در شدن جهانى هیداع رهبران. ندارد شرق هاى بازار اعماق

 كه بندند مى چنان بروز روز نیزم شدگان واستعمار دگانیستمد بروى را خود هاى دروازه ولى شده دراز نیزم

 معلومات، انفجار ،خبرى هاى وماهواره ارتباطات تكنالوژى افزون روز شرفتیپ. است نداشته سابقه چگاهىیه

 فكر وسعهت و رشد براى را نهیزم گرشید آثار پهلوى در ،بصرى و سمعى لیوسا انتشار ،نشر و طبع مؤسسات انتشار

 چیه در شودیم مطرح امروز كه اى اندازه به افغانستان در ىیگرا لهیقب. است ساخته اتریمه زین لوىیقب فرهنگ و



 ذ مقدمه قبیلوى ذهنیت

 

 ند،ا شده لوىیقب تیذهن قربانى خود ای ما استیس عرصه كاران اندر دست ز امرو. است نشده مطرح گرىید زمان

 دیجد هاى رىیدرگ و مشكالت كننده جادیا خود راكه لوىیقب هاى حل راه نكهیا ای و ندارند مشكل نیا براى حلى ای

 .ندینمایم شنهادیپ بحران نیا از رفت برون براى شد، خواهد قومى

 راههاى نمودن كاپى در هم نه و غربى در هم نه و میابی مى شرقى هاى ولوژىیدیا در نه را مارىیب نیا عالج نسخهء

 اجتماعى تحول علمى نیقوان بررسى با تنها را درمان نسخهء. متفاوت جوامع مشكالت براى شده نىیب شیپ

 .نمود شكشیپ توانیم شیخو جامعهء ذهنى و نىیع تهاىیواقع

 فاتص هیتجز و جامعه تهاىیخصوص از قیدق لیتحل و شناخت ورطه، نیا از رفت برون جهت در قدم نینخست! آرى

 .باشدیم آن تیهو انیبن در ژرف كنجكاوى و آن جمعى تیشخص عناصر و

 و گرفته قرار خىیتار بزرگ تهاىیمدن شاهراه در هم افغانستان كه نمود فراموش دینبا زین را گرید مهم اریبس نكته كی

 بزرگ گهواره دو و كنار دایپ نا صحراى دو وصل نقطه در ما نیسرزم كه مفهوم نیا به. آن تهاىیبدو تالقى نقطه در هم

 اىیآس ابانهاىیب آن كىی كه است گرفته قرار هیجغراف پهناى و خیتار درازناى در تیبدو جوشش كانون دو و لیقبا

 لبق تا و گرفته بر در را قایافر شمال و انهیم خاور كه باشدیم عرب جهان صحراهاى گرشید و ایآس شمال و انهیم

 شهیر دادامت و كسوی از صحرا دو نیا انیم در افغانستان گرفتن قرار. ابدی مى امتداد اطلس انوسیاق سواحل و قایافر

 روان در تیمدن و تیبدو انیم كشمكشى و تضاد به ،گرید سوى از باستان بزرگ تمدنهاى اعماق تا بوم و مرز نیا هاى

 ماعىاجت حساس مسئله نیا به پرداختن. است دهیانجام ما اجتماعى تیشخص دوگانگى به و شده منجر ما كدام هر

 .داد خواهد پاسخ را بزرگى پرسشهاى فرهنگى و

 لیحلت را شیخو جامعهء ذهنى و روانى اوضاع تا است كشور نیا قلم و كتاب اهل بر میآمد گفته آنچه داشت نظر در با

 بخاطر نكهیا ای و مینمائ شرم احساس قتیحق گفتن از آنكه بدون و لهجه صراحت با سپس و نموده منطقى و علمى

 م،یكن افتخار نآ بر نكهیا ای و میپندار بیع را مسئله نیا لیتحل آنكه ایو رفته طرفه و نهاده گوش در پنبه آن دنینشن

 همانطورى آنرا و گشوده شیخو اجتماعى ذات چهرهء از نقاب تا است ما بر. میده بخرچ مخلصانه سعى آن حل در

  .میبشناس است كه

 ،اسىیس نهاد و مؤسسه چیه متأسفانه تفاهم، و صلح و استقرار ترقى، راستاى در بحثى همچو تیاهم باوجود

 لتىدو هاى تیشخص و مؤسسات اسى،یس رهبران تیاكثر. است نكرده توجه بدان هنوز تا اى اجتماعى و فرهنگى

 كه حالى در آنها از ادىیز عده كه اند نداده انجام كیتار و ارتجاعى تیذهن نیا زدودن راستاى در را كارى تنها نه

 ىلویقب اصول ساختن نهینهاد جهت در عمل در ولى كنند،یم حمل را بزرگ هاى ولوژىیدیا و ملى بزرگ شعارهاى

 نیدر تأسف. اند كرده پر مفكوره نیا محتواى از را اسىیس مدرن هاى نهاد و التیتشك حتى و نموده عمل شان

 از نكهیا ای و اند افراشته بر قد لهیلجنزارقب از كه اند بوده علفهائى خود ای اغلب در ما اسىیس جنبشهاى كه است



 ر مقدمه قبیلوى ذهنیت

 

. است بوده زیچ نا شان آوردهاى دست جهینت در و مانده عاجز آن به توجه و اتىیح و حساس مسئله نیا درك

  .اند داشته مبذول مارىیب نیا به توجهى كمتر زین اسالمى اىیاح جنبشهاى و اجتماعى اصالح نهضتهاى

 دهید نا گوناگون هاى ولوژىیدیا فشار ریز در را شیخو جامعهء تلخ تهاىیواقع كه اند نموده عادت ما روشنفكران

 را راه هك است آن فرهنگ داشتن تیعموم و جامعه لوىیقب ساختار و تیذهن تلخ، تهاىیواقع نیا از كىی. رندیبگ

 افكار و ها هشیاند همه كاروان ریمس كه بدانند دیبا ما روشنفكران. است بسته روشنگرانه تكامل و تحول هرگونه بروى

 بر ومش عنكبوت نیا تار كه زمانى تا و گذشته لوىیقب تیذهن و فرهنگ نعش روى از مترقى و شرویپ هاى پروژه و

 اشتهد بخاطر دیبا همچنان ما روشنفكران. بود نخواهد شیب خوابى مثبت، تحول هرگونه دیام است، دهیتن روانها

 كارنامه و رافكا در نه ،شودیم فت ای انگلس و فلسفى هاى شهیاند دفتر در نه ما اجتماعى معضالت پاسخ كه باشند

 استهاىیس و" جهانى نینو نظم" پردازان ورىیت اتینظر در نه ،البنا االمام هاى خطابه و دروسها در نه ،مائو هاى

 تنها را پاسخ نیا. ما حوزه سنتى مدارس در هم نه و غربى جوامع كیمیاكاد قاتیتحق مراكز در نه ،"شدن جهانى"

 شیخو مردم و هنیم به خدمت راه در كه افتی توانیم كسانى قلم و زبان از و افغانى شناسى جامعه" البراتوار" در

 .هراسند نمى هم مالمتگرى چیه مالمتى از راه نیا در و بوده برئ مرضى و غرض هر از ،دهیكوش صادقانه

 و نهیس در نهیك از آتشفشانى كه است بحرانى بازكاوى و لوىیقب تیذهن نقد جهت در كوچك قدمى حاضر نوشتار

 ام مظلوم جامعه تكاملى ریمس كاروان رهروان شگاهیپ در كه كند خدا. دارد قفا در ماندگى عقب و تخلف از كوهى

  .افتد قبول

 رساله نیا صفحات - حوادث خاكستر و خون انیم از خاسته بر طراوت پر هاى ساقه نیا - ما كشور جوانان گاه هر

 .است شده برآورده مؤلف بزرگ هاى آرزوى از كىی كه نمود ادعا توانیم وقت آن در نمودند مطالعه تأمل با را

  

 انصارى احمد ریبش خواجه

 1221 المبارك رمضان 12 شنبه سه

 1552 نوامبر 12 به مطابق

ایفرنیكال – كانكورد
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 بحث نیا دییكل اصطالحات

 ،"لهیقب" ،"تیذهن" كه رساله نیا دىیكل میمفاه و ها واژه روى تا است الزم میشو داخل مطلب اصل به آنكه از قبل

 . میریبگ گذرا تماسى اند،" نیتد" و" تمدن"

 :تیذهن

 درون و باطن در قناعتى و باور وجود از كه است انسان نفسى قواى از كىی ذهن و بوده ذهن به منسوب تیذهن

 عادتهاى و ها اریمع ارزشها ،احساسها ،ها باور اثر در كه است ذهنى شىیگرا از عبارت تیذهن. دهدیم خبر انسان

 . دینمایم نییتع را مختلف احوال و اوضاع برابر در انسان واكنش تینوع مشخصى،

 :لهیقب

. ندا مشترك زندگى و نسب داراى كه شودیم اطالق مردم از گروهى به و بوده اجتماعى سازمان نیتر مىیقد لهیقب

 مهین كه هائى گروه انیم در اى اندازه تا است بوده نانینش صحرا و ها بدوى ژهیو اصل در كه اجتماعى سازمان نیا

 را شیخو تیمؤثر هنوز تا و مانده باقى اند، كرده اریاخت سكونت ها هیقر و شهرها در كه كسانى حتى و نینش صحرا

 هم ولى حال زا تا كندیم ندگىینما گذشته از شتریب آنكه با بشر مانده عقب و ابتدائى تشكل نیا. است كرده حفظ

 بدوى انسان. دهدیم لیتشك را اسىیس مدرن انجمنهاى و احزاب ،تجمعات اساس ،ها كشور از اى پاره در اكنون

 لهیقب ابیغ در تیبدو اگر. دهدیم سازمان را او درازى مدتهاى تا كه است لهیقب هم باز شودیم نیگز اسكان كه زمانى

 .ابدی ادامه صحرا از دور و شهر و ده در تواندیم لهیقب ولى ندارد مفهومى

 درپ كی فرزندان همگى كه باشندیم باور نیا بر آن اعضاى از كی هر كه است خاصى جوامع اجتماعى واحد ،لهیقب

 هدفى الدنب به همه و نبوده آن اعضاى انیم زىیتما كه رود مى شمار به بزرگى خانواده له،یقب هر نیبنابرا هستند؛

 را گانگىی احساس گونه نیا. باشندیم باطل و حق در و هركسى ضد بر ،حالتى هر در لهیقب از دفاع عنىی واحد

 داخلى اتمناسب و روابط و بوده اساسى قانون منزله به كه شودمى مترتب ىیسنتها احساس نیا بر. ندیگو تیعصب

 . كردمی نییتع را لهیقب خارجى و

 :تمدن

 وابستگى و انتساب معنى به و شده گرفته نهیمد شهیر از افتی رواج الدىیم هژدهم قرن مهین در كه تمدن اصطالح اما

 نیالت در. اند گرفته تمدن براى را مفهوم نیهم زین عربى و فرانسه سى،یانگل ن،یالت زبانهاى در. است شهر به

 عربى زبان در. است آمده شهر بمعنى و شده مشتق Civil از كه ندیگو Civilizationرا تمدن فرانسه و سىیوانگل

 شهر و تمدن. شودیم استعمال نىینش چادر زندگى برابر در و بوده شهر بمعنى هم نیا كه ندیگو حضاره را تمدن

: آنها نیجامعتر دیشا كه است شده ارائه تمدن از مختلفى فهاىیتعر هنوز تا. اند گریهمد اصل هم و همزاد نىینش

 هك نهیمد اصطالح ،اسالم امبریپ زمان در. باشد" انسانى جامعه معنوى و مادى هاى اندوخته و ها ساخته مجموعه"
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 مركز كه شودیم اطالق جائى به نهیمد. شد مى استعمال تیبدو مقابل در بود مسلمانان اداره و تمدن و اجتماع مركز

 نهیمد مىیابراه انیاد اصطالح در. شود افتی آنجا در گرید جاى هر از شیب تیامن و عدالت و است حكومت و سلطه

 ظرف ردوه نهیمد و هیقر میكر قرآن در. باشد افتهی استقرار آن در نىید دولت و تیحاكم كه شودیم گفته جائى به

 .اند تمدن

 شخصم تیمالك كند، كشت را نیزم ،نموده اریاخت سكونت نیزم روى در بتواند بشر كه گرددیم جادیا زمانى تمدن

 از انسان برترى مفهوم به تمدن. گردند نیشهرنش و پرداخته جوامع لیتشك به انسانها و ،گردند وضع نیقوان ،شود

 در. دیگرد ذكر فرانسه المعارف دائرة در م 1692 سال در بار نینخست براى اصطالح نیا. باشدیم اجتماعى نظر

 كهیدرحال روند مى بكار تمدن ىبجا "فرهنگ" و "ثقافة" ،"Culture" كلمات گاهى فارسى و عربى و سىیانگل

 آثار وجود كه است متعددى و ادیز هاى جلوه داراى تمدن. اند تمدن بزرگ مفهوم از جزئى شده ادی اصطالحات

 هاى ىآزاد و تیامن بسط ،مقررات و نیقوان به پابندى ،جوامع خارجى و داخلى روابط بهتر میتنظ ،ىوباستان ىهنر

 ها جلوه نیا از انسان معنوى و مادى سعادت و رفاه باآلخره و تكنالوژى و صنعت ،مادى علوم شرفتیپ ،عمومى

 انسان ىمعنو اتیح و ىاجتماع سازمان ،ىماد ىزندگ در كه باشندیم مظهر سه داراى ها تمدن. دیآ مى بحساب

 ،(ىدسومهن تجارت ترانسپورت، ،صنعت زراعت،) كار از اند عبارت تمدن دهنده لیتشك عناصر ولى .ابدی مى بازتاب

 .هنر و اتیادب ،فلسفه ،علم ،نید ،اخالق ،دولت

 :نیتد

 لیوسا نمودن اریاخت با آنها تا شده گذاشته عاقل انسانهاى براى كه است الهى وضعى به التزام» از عبارت نیتد اما

 مینظت براى الهى هاى العمل دستور از اى مجموعه به التزام» نكهیا ای و. «ابدی دست قىیحق كىین و ریخ به كوین

 او اخروى و وىیدن سعادت به دنیرس جهت كه باشدیم خودش ذات و گرید انسانهاى عت،یطب خدا، با انسان روابط

 . «است دهیگرد وضع

 با دنتم نكهیا آن و داشت نظر در دیبا رساله نیا مطالعه هنگام را مهم نكته كی میشو موضوع داخل آنكه از قبل اما

 كیزیف در هك افتی غربى شرفتهیپ جهان عمق در را انسانى شودیم كه معنى نیا به. دارد تفاوت تكنالوجى شرفتیپ

 و كندز ای و ارزگان ابانهاىیب چران شتر كی ای و تكساس صحراهاى كاوباى كی مغز آنكه یىگو ولى دارد دكتورا اتومى

 گرشید و است كیتخن و مادى علوم كىی كه كندیم پرواز بال دو با تمدن پرنده. اند كرده تعبئه اش كله در را مزار

 هك است نجایهم از نمود، فراموش دینبا آنرا معنوى بعد ها تمدن مادى ابعاد از صحبت هنگام. اخالق و ادبى علوم

 .میدان مى بشرى جامعه معنوى و مادى هاى اندوخته و ها ساخته مجموعه معنى به را تمدن ما
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 اسالم قبل ما لوییقب تیجاهل

 كن ارىی را خود برادر»: بود نیا آنها بزرگ شعار. كردیم زندگى جوامع نیتر لوىیقب آورد بر سر اسالم كه طىیمح در

 كه نیمه ولى بود استوار قانون نیهم اساس بر شان لهیقب هم افراد با عربها رفتار. «ستمكار چه باشد ستمكش چه

 خون ،لهیقب استیر احراز براى و خاسته بر جنگ به گرید خانواده با خانواده هر افراد ،افتی مى گسترش اى لهیقب

 عبس و خزرج و اوس دشمنى كه دادیم رخ مكرر لوىیقب تیجاهل زندگى در ها دشمنى نیا. ختندیر مى را گریهمد

. دیآ مى بحساب جاهلى عصر معروف منازعات از انینزار و انیقحطان و مضر و عهیرب و هاشم و شمس عبد و انیذب و

 كه نگامىه. كنند زندگى صلح در گریكدی با درازى مدت ،مختلف لیقبا كه دیافت مى اتفاق كمتر تیجاهل دوران در

. ختندیر ىم را گریهمد وخون برخاسته بجنگ استیر كرسى احراز سر بر او بازماندگان و فرزندان مرد مى لهیقب سیرئ

 افراد آن بیتعق به و خاسته بر بنزاع دهیافت پا شیپ و كوچك اى مسئله سر بر عرب تن دو كه دیافت مى اتفاق گاهى

  .نمودیم دوام سال ها ده براى نبرد نیا و كوفته گریهمد فرق بر ریشمش با و شده جیبس لهیقب هردو

 موجبات و بودند غماگری و وحشى ،عتیطب حسب بر قوم نیا»: دیگو مى جاهلى دورهء عربهاى درباره خلدون ابن

 بردندمى لذت خوى نیا از و بود شده آنان سرشت و خوى همچون كه بود، استوار آنها انیم در چنان گرى،یوحش

 ،كردندىم نافرمانى كشوردارى استیس به نسبت و زدند،مى سرباز نیقوان و حكام فرمانبرى ودیق از آن پرتو در رایز

 :دكنمى اضافه سپس .خلدون ابن مقدمه «...دارد منافات تمدن و عمران با سرشتى، و خوى نیچن كه داستیپ  و

 وپرت در آنان روزى و ،كردندمى تاراج و ربودند مى ،افتندیمى گرانید دست در را چه هر و بوده غارتگرى آنان خوى»

 ابزار ای ثروت گونه هر به ،شانیا چشم بلكه نبودند قائل نىیمع حد ،گرانید اموال ربودن در و آمدمى فراهم هازهین

 . «كردندمى غارت را آن افتاد،مى كه زندگى

 و صلح دنیشن از پس ابانىیب عربهاى از كىی ندیگو. بود قوم آن اصلى ازعادات ،قتال و جنگ و غارتگرى! آرى

 درد به هچ پس: گفت نه گفتند كه نیهم نه؟ ای دارد وجود جنگ بهشت در ایآ: دیپرس امبر،یپ زبان از بهشت صفاى

 و سال كصدی تا گاه ،جنگها نیا از برخى و شده ضبط جنگ هفتصد و هزار كی از شیب ،عرب خیتار در! خوردمى

 جزئى اریسب موضوع كی گاهى ،اند بوده نبرد و جنگ در گریكدی با نسل نیچند عنىی ،است دهیانجام طول به شتریب

 . دیگردمى فراوان كشتار و تباهى و طوالنى جنگهاى سبب افتاده، پا شیپ و

. ردندشممى خود افتخارات از كىی را گرانید اموال تاراج كه بودند، گرفته خو غارتگرى و زىیخونر با آنچنان اعراب،

 ،دستودن مى را مروت و شجاعت و رتیغ مثال ،شدمى ریتفس گرىید نوع "اخالق" جاهلى عربهاى لوىیقب نظام در

 طورى آنها نظر در رتیغ. بود جنگ در نیمقتول عدد فزونى و سفاكى از عبارت آنان نظر در شجاعت مفهوم ولى

 در را گىگانی و وفا. آمدمى حساب به رتمندىیغ نهائى و عالى مراتب از دختران كردن گور به زنده كه شد مى ریتفس

 ىزندگ .باطل ای باشد حق خواه كنند، جانبدارى حادثه هر در خود لهیقب افراد ای مانانیپ هم از كه دندید مى نیا
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 اریاخت ودبخ لوىیقب غهءبص زین آنها نید و شد مى خالصه لوىیقب منحط و دهیپوس عادات و رسوم در عربها اجتماعى

  .بود نموده

 با آنرا از ىیبخشها من كه دارد مهمى سخن اسالم ظهور مقارن عربهاى زندگى مورد در خنجى نیحس ریام داكتر

 :كنم ىم نقل نجایدر تصرف و اختصار كمى

 ركدامه كه شدندیم میتقس متخاصم و بیرق و بزرگ مجموعهء سه به اسالم ازظهور شیپ عربستان درون لیقبا... »

 نیا .بودند خودشان به مخصوص نید و ىسنت رسوم   و آداب و خاص اى لهیقب كعبهء و ژهیو اى لهیقب انیخدا ىدارا

 و شرق در عهیرب ل  یقبا مجموعه( 1) عربستان؛ جنوب در ىمنی لیقبا مجموعهء( 1: )از بودند عبارت مجموعه سه

 ل  یاقب عربستان لیقبا مجموعه نیبزرگتر. عربستان غرب و مركز در ُمَضر لیقبا مجموعه( 2) عربستان؛ شرق شمال

 ىتیمعج نظر از سوم درجهء در ُمَضر لیقبا مجموعهء و ؛ گرفتندیم قرار عهیرب لیقبا مجموعهء آنها از بعد بودند؛ ىمنی

 .بودند

 او كنار در. بود خودش به مخصوص كعبه ىدارا كه بودند مشترك و برتر ىخدا كی ىدارا ىسنت نظر از هاىمنی

 وث،غی ُود، ىنامها به -ىسنت كاهنان ىخاندانها از مقدس اكانین كه شدندیم دهیپرست زین گرید كوچك انیخدا

 وادگانن كه زنده و مرده كاهنان   و بود، ىپرست اجداد بر ىمبتن نید كی منی لیقبا نید ىعنی. بودند َنسر و عوقی

 پسر هب پدر از كهانت منصب و شدند؛یم پنداشته مشتركشان ىخدا و مردم انیم رابطان بودند، افتهیتقدس اجداد

 ىعنی -«ىَعنس اسود» نام با اسالم خیتار در كه بود ىمرد ىمنی لیقبا مقدس كاهن نیآخر. شدیم دست به دست

 .شودیم شناخته -عنس لهیقب اهیس

 نایم در نبوت ىمدع سه افت،ی گسترش طائف و مكه و نهیمد در اسالم كه ىالدیم هفتم قرن دوم دههء انیپا در

 نىید رىرهب درازى سالهاى كه كنده و مذحج لیقبا انیم در ىعنس اسود ىكی: كردندیم تیفعال عهیرب و منی لیقبا

 لمهیمس سوم داشتند؛ سكونت حجاز درشمال كه اسدىبن ىمنی لیقبا در حهیطل گرید داشت؛ بدوش را خود لهءیقب

 نبوت ىاادع سجاح نام به زن كی زین میتمىبن لیقبا انیم در زمان نیدرا. عربستان شرق در فهیحنىبن لیقبا در

 .داشت

 دفاع اردپرچم «سیق ابن اشعث» سشانیرئ ىرهبر به منی ىشرق بخش در كنده لیقبا ىهجر ازدهمی سال انیپا در

. شد اعزام نهیمد از لشكر كی كنده ل  یقبا سركوب ىبرا. شدند اسالمى خالفت انهءیوحدتگرا ىتالشها دربرابر منی از

 محاصره در هرش. بردند پناه شهرشان درون به و افتندی شكست تا دندیورز ىداریپا لشكر نیا دربرابر كنده انیجنگجو

 .دیگرد مسلمانان مركزى حكومت میتسل و كرد سقوط ىداریپا ىمدت از پس و گرفت قرار
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َ
. بودند اكنس حجاز شمال در كه بود اسدىبن نام به ىمنی لیقبا از ىبخش ىسنت كاهنان   خاندان   از لدیخو ابن حهیُطل

 او از و دیآیم نزدش به آسمان از اى فرشته كه بود ىمدع و كردیم نبوت خودش لهیقب انیم در كه بود سالها حهیطل

 .داردیم افتیدر ىوح

 به مانهمز و داد؛ ىستیهمز شنهادیپ امبریپ به فرستاده نهیمد به را ىئتیه كی امبریپ عمر ماه نیآخر در حهیطل

 كه دسینویم راءیسم در حهیطل زدن اردو گزارش ضمن ىطبر. زد اردو رفته نهیمد ىكینزد در راءیَسم نام به ىمحل

 ىأمورانم فرستادن با كه دیكوش بود ماریب هنگام نیا در كه (ص)امبریپ. «گرفت باال كارش و كردند ىرویپ او از عوام»

 مانع تا فرستاد حهیطل استقرار محل ىهایكینزد به زین را ىروهائین حال نیع در او. دهد ادامه را حهیطل با مذاكره

 ىبرا بود نهیمد به حمله آماده كه حهیطل خطر و درگذشت اكرم امبریپ انیم نیا در. شوند نهیمد ىسو به حركتش

 قبول را حهیلط نبوت   داشتند متقابل تیحما مانیپ اسدىبن با ىسنت نظر از كه ىلیقبا از ىاریبس. شد ىجد نهیمد

 كه سدینویم ىطبر. بودند زین غطفان رومندین لیقبا نهایا انیدرم. شدند او ىلشكركش در شركت آمادهء و كردند

صن ابن نهییُع   خودمان ىمیدق مان  یپ هم امبریپ از ىرویپ ما والله: گفتیم -غطفان رومندین مرد و فزارهىبن سیرئ -ح 

 دیبا ما و ؛ ستین زنده حهیطل جز ىكس و است درگذشته محمد نكیا. میدهیم حیترج ىشیقر امبریپ از ىرویپ بر را

 .میكن اطاعت او از

زاره ىبن ،ُبزاخه هءیناح در اسدىبن ،گرفت دست به را خالفت قیصد ابوبكر چون
َ
 غطفان ىهاشاخه از گرید ىبرخ و ف

 اردو َبذهَر  نام به ىمحل در حجاز شمال در ُمّره ىیبن لیقبا و ،عربستان شمال در ىط لیقبا به،یط نام به ىئهیناح در

 حهیطل به و شكستند را نهیمد با مانشانیپ زین گرید فهیطا نیچند و ىط لهیقب. شدند نهیمد به حمله آماده و زدند

 ىبرا حهیطل به وستنیپ آماده زین ستندیزیم مكه جنوب در كه كنانه ىهاشاخه از ىبرخ ىحت. دادند تیحما قول

 .بودند نهیمد به حمله

 تلفات و دیدش جنگ از پس موصوف كه دیگرد ورشىی لیقبا نیا با مقابله مأمور قیصد ابوبكر سوى از دیالول بن خالد

 . گذاشت انیپا نقطه آنها بغاوت بر نىیسنگ

 كه راخگ نیا از هائى پارچه او رحلت با ولى بود كنده بر مسلمانان دماغ و دل از را تعصب هاى دانه كه اسالم امبریپ

 از لقب. كند رخنه مسلمانان وحدت خرمن در كه بود كینزد و برآورد سر دوباره بود مانده باقى زمانه خاكستر ریز در

 بن دسع و المنذر بن حباب چون انصار لیقبا انیم در گرمى گفتگوى بگذارند خاك در را امبریپ مطهر جسد آنكه

  .دیرس مى بمشام آن از لهیقب بوى كه گرفـت صورت زعامت سر بر نیمهاجر از اى عده و عباده

مامه» نام به فهیحنىبن لهیقب از ىمرد ،افتیىم گسترش حجاز در اسالم كه ىسالهائ در
ُ
 خیتار در كه «بیحب ابن ث

 شاخه و ودب شده واقع نجد و نیبحر انیم كه عربستان ىشرق نواحى در است افتهی شهرت كذاب لمهءیمس بنام اسالم

 كرده مقرر ىا هقبل روانشیپ ىبرا او. كردیم غیتبل خودش نید ىبرا ستندیزیم آن در بكر ىبن لهیقب از مختلفى هاى
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 هم هب ىمیعظ ىروین آمده گرد او دور به بكرىبن ىهاشاخه از ىبخشهائ و فهیحنىبن. گفتیم «حرم» آنرا كه بود

 .بودند رسانده

  لمهیُمَس  ،دیرس مامهی به اكرم امبریپ درگذشت   خبر ىوقت
 
 اعالم نعربستا امبریپ تنها و او نیجانش را خودش رسما

 ىمتیهرق به ستیبا ىم نهیمد و ؛ بود ىجد اریبس اسالم نید ىبرا بود عهیرب از كه نبوت ىمدع نیا خطر. داشت

 رامونیپ ار  عربستان ىمنی لیقبا توانستیم ىمنی نیدروغ امبریپ كه همانگونه. بردارد راهش سر از را او باشد شده

 و منی كه همانگونه. كند جلب خودش به را عهیرب لیقبا ىتمام توانستیم زین كذاب امبریپ نیا ،آورد گرد خودش

 هاىمنی كه گونههمان و ؛ بودند گریكدی بانیرق زین ُمَضر و عهیرب ،رفتندیم شمار به گریكدی بانیرق ىسنت نظر از ُمَضر

 حیترج ىمضر رامبیپ بر را عهیرب امبریپ زین عهیرب كه بود ىعیطب دادند،یم حیترج ىمضر امبریپ بر را ىمنی امبریپ

ر ىبن لهییق سیرئ كه سدینویم ىطبر. دهند  از ىسانك به ىول ؛ كرد اعتراف لمهیمس نبوت   به رفته مامهی به َنم 

 . «دهمیم حیترج ُمَضر ىراستگو بر را عهیرب ىدروغگو من» نحالیا با و دیگویم دروغ او: گفت محرمانش

 میاغن حصول و نیُحن جنگ و مكه فتح در شركت بخاطر اكرم امبریپ اتیح در كه میتم ىبن لیقبا انیم نیا در

 كه زن نیا. برداشتند شورش به سر نهیمد ضد   بر شان اى لهیقب كاهنان   از زن كی ىرهبر به ،بودند شده مسلمان

 ىرشما. كشاند اطاعت به را اطراف فیطوا از ىبرخ و ،داشت اعالم اكرم امبریپ نیجانش را خودش ،داشت نام َسجاح

 پس او. دشدن همراه او با كرده رها را خودشان نید ىا لهیقب تعصب   زهیانگ به زین بودند ىحیمس كه منطقه طوائف   از

 او به رستادهف او نزد به را ىكسان لمهیمس. افتاد راه به فهیحنىبن و لمهیمس با جنگ ىبرا قومش بزرگان با مشورت از

 او با كه ىمذاكرات در و رفت او نزد به تن چند با لمهیمس و رفتیپذ را شنهادیپ َسجاح. نمود اتحاد و صلح شنهادیپ

 بولق شیقر ىول ؛ باشد شیقر ازآن   گرشید نصف و ما آن از عربستان نصف كه میخواستیم ما: »گفت داد انجام

 شده (ىوح) برآنها كه ىزهائیچ دربارهء دارید نیا در َسجاح و لمهیمس. «است داده تو به الله را مهین آن نكیا. نكرد

 رگیكدی( نبوت) به هردو سرانجام   و خواند ىگرید ىبرا را( ىوح) از ىزهائیچ كدام هر و كردند گفتگو هم با بود

 . رفتیپذ َسجاح و داد ازدواج شنهادیپ سجاح به لمهیمس. شدند معترف

 ل  یقبا و نهیمد مردم ىتمام كشاند، اطاعت به را آنها و افتی فراغت حجاز لیقبا سركوب از آنكه از پس قیصد ابوبكر

 به دیول ابن خالد ىفرمانده به كرده جیبس مامهی در نبوت ىمدع ساز   سرنوشت خطر با مواجهه ىبرا را شیخو تابع

 ادیاز را نهیمد اب اختالفاتشان ىُمَضر ل  یقبا از ىبزرگ ىبخشها تا شد سبب ُمَضر و عهیرب ىسنت رقابت. فرستاد مامهی

 ىراب بودند امدهین در نهیمد اطاعت به چگاهیه كه عامرىبن رومندین ل  یقبا ىحت. كنند شركت جنگ نیا در برده

 منان  دش با مسلمانان جنگ   نه را لمهیمس با نهیمد جنگ   لیقبا نیا. شدند آماده لمهیمس ضد بر جنگ در شركت

. بودند نگج نیا در نهیمد ىروزیپ خواهان عربستان ىهایُمَضر ىتمام و ؛ دانستندیم عهیرب با ُمَضر جنگ بلكه نهیمد

 از چون ،ودندب بسته ىدوست مانیپ لمهیمس با كه ىوجود با میتمىبن لیقبا كه بود آن هیقض نیا جنبه نیتر جالب

 .ماندند طرفیب و دندیكش كنار انهیم نیا در بودند ُمَضر
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 انیم رد نىیخون و سخت نبرد. نمود او تابع لیقبا و مهیمسل سركوبى مأمور را دیالول بن خالد مسلمانها، فهءیخل

 مهیمسل ،دشویم غالب او روانیپ و مهیمسل بر دیالول بن خالد لشكر ادىیز خون ختنیر از پس و گرفت صورت نیطرف

 .ابدی مى خاتمه اش لوىیقب نبوت با همراه او تمرد و رسد مى بقتل

 سر به عربستان درون لیقبا با نهیمد سپاه جنگ در ىهجر 11 سال مهءین تا 11 سال سراسر نكهیا سخن خالصه

 ىهایوزر یپ از پس خالد. فروخواباند ىگرید از پس ىكی را امهایق و مخالفتها تمام تیقاطع با دیول ابن خالد و ،آمد

 ىلیقبا كردن   هیتنب به ،بود آورده دست به فهیحنىبن با سپس و فزاره ىبن و اسدىبن لیقبا با جنگ در كه ىدرخشان

 .بودند كرده ىهمكار نهایا با كه شد اعزام

 ار  عربستان لیقبا هءیكل كه بود كار سر بر نهیمد در مطاع و قدرت پر و مستحكم دولت كی ىهجر 11 سال مهین در

 .دیگرد مبدل رومندین و كپارچهی و ىسراسر دولت كی به نهیمد و ،داشت اطاعت در

 العرب رةیجز خارج استقامتهاى به لشكركشى شهیاند در اسالمى خالفت ،نهیمد دولت هاى هیپا شدن مستحكم با

 . دیگرد گرید ملتهاى به اسالم امیپ رساندن و

 نگت ىمرزها از شده جیبس نهیمد ىرهبر به عهیَرب و َمنی و ُمَضر ىبنددسته سه هر ،ىخیتار بزرگ   زشیخ نیا در

 ىنهایسرزم در مصر و روم و فارس ىتمدنها كوفتن درهم با تا افتادند راه به متمدن و فراخ ىایدن ىسو به عربستان

 چندان ار  اسالم ن  ید گرید لیقبا ،طائف و مكه و نهیمد مردم جز ،ىبند دسته سه نیا انیم از. ابندی اسكان ىتمدن

 گفتند ىدنتم ىنهایسرزم درون به دنیخز با همراه عربستان لیقبا همهء. نداشت ىآشنائ شیسنتها با و شناختینم

 دیعقا و كاراف با نه ىول ؛ دانستند خدا فرستادهء تنها را اسالم امبریپ و ىآسمان كتاب تنها را قرآن و میمسلمان ما كه

 نهیرید ىسنتها از توانستندیم نه و ،بودند آشنا بود افتهی بازتاب اسالم بزرگ امبریپ سنت و قرآن در كه اسالم ىسنت

 به اپ اسالم نام به ن  ید از برداشت نوع سه ،بزرگ ىبند دسته سه نیا با همراه جهینت در. بكشند دست خودشان

 . ازدس خودش جذب   را ىگرید ای گردد ادغام ىگرید در توانستینم چكدامیه كه نهاد خزنده ل  یقبا ىاجتماع عرصهء

 لیقبا از ىاریبس سران و گشتند لیگس كشور آن به ىمنی لیقبا ىرؤسا جلب ىبرا نهیمد مأموران ىهجر 12 سال در

 َعمرو. ردندك ىآمادگ ابراز عربستان اطراف به نهیمد ىهایلشكركش در شركت ىبرا ،ىجنگ میغنا حصول دیام به منی

ب ىَمعد ابن ذَحج مرد نیرومندترین كه كر   در اشلهیقب دادن   شركت ىبرا بود ىعنس اسود فرمانده نیتر برجسته و م 

 از و رفت نهیدم به برداشته را اشلهیقب زین سیق ابن اشعث. رفتیپذ را خالفت از اطاعت رفته نهیمد به هایلشكركش

 اشلهیبق و خود صالح زین -ىعنس اسود فهیخل -غوثی عبد ابن سیق. شد لیگس عراق فتوحات در شركت ىبرا آنجا

 درشپ نام و درآمد اسالم سپاه خدمت به اشلهیقب از ىبخش با خود و ،كند قبول را نهیمد از اطاعت كه دانست درآن را

 تعل است معتقد خلدون ابن كه همانطورى. شد دهینام مكشوح ابن سیق پس ازآن او و افتی رییتغ َمكشوح به

 جا شان قلب اعماق در مانیا هنوز تا كه لیقبا نیا. نبود متیغن آوردن بدست جز زىیچ لیقبا نیا زشیخ اصلى



 4 فصل: جاهلیت قبیلوى ماقبل اسالم ذهنیت قبیلوى

 

 صادق لممث توانستندینم كند ذوب خوب خود گید در را آنها تا بود افتهین آنرا فرصت اسالمى جامعه و بود نگرفته

 شهیاند رد توانستندیم چگونه بودند نشده مسلمان كامل بصورت خود كه آنها گر،ید بعبارت ای و باشند وحى اسالم

 .افتند گرانید ساختن مسلمان

 و عراق ىراه اسالم جهادگر ىلشكرها همراه و شدند مسلمان امبرشانیپ شدن   نابود از بعد كه هرچند منی لیقبا

 ودشانخ با را نید آن به مربوط دیعقا اعظم بخش و ،نكردند رها را خودشان ن  ید ىارزشها چگاهیه ىول ،گشتند رانیا

 و اهنانك كه رایز بود؛ ىنید ىرهبر مقام بودن   ىراثیم به مربوط دهیعق نیا جنبهء نیتر ىاساس. كردند اسالم وارد

 بر گمان و ،داشتند كهانت و نبوت مقام خودشان لیقبا انیم در پدر از بعد پسر و اندرپشت پشت آنها ىقوم ىایانب

 امبریپ ىنیجانش مقام بودن ىموروث بصورت   آنها توسط بعدها دهیعق نیا. اندشده نییتع آسمان توسط كه بود آن

 شنق عراق جنوب ساختارمذهبى در و ،دیگرد مطرح او بودن معصوم و مسلمانان امام و رهبر بودن ىانتصاب و اسالم

 زا ىشمار و بود، شده نهاده سابق ىپرست جد همان بر ىحد تا زین آنها ىنید دهءیعق اساس. نمود بازى را مهمى

 ىبرا مسئله نیا دنیشن دیشا. گرفتند را سابق ىئلهیقب ىهامقدس همان ىجا نهایا نزد امبریپ خاندان ىتهایشخص

الل مثل ىافراد نهایا شدن مسلمان از پس كه باشد شگفت اریبس ما  ىلیخ دبودن ىمنی اصل از چون ابوذر و َعّمار و ب 

 و نهمع الله رضى عثمان و عمر و ابوبكر از شیب مراتب به ىتیاهم كه ىجائ تا شدند، لیتبد نهایا قهرمانان   به زود

 نهایا از عدب ىئمرتبه در اسالم اول طراز ىتهایشخص و شد؛ داده آنها به امبریپ باسابقهء و خوشنام اصحاب از ىاریبس

 .شدند داده قرار

 را خود و برگشت حجاز به زین -اسدىبن سابق امبریپ -حهیطل شد، آغاز عراق و شام درون به مسلمانها حمالت ىوقت

 .جست شركت عراق ىهایلشكركش در اشلهیقب با و كرد الخطاب عمربن میتسل

 از. ردارندب دست بودند دهیكش خود با قرنها كه شانىسنت دیعقا از نتوانستند چگاهیه هاىمنی مثل زین اسدىبن

 ىوقت ىسالما فتوحات از پس ،بود شانىئلهیقب ن  ید ریناپذ ىجدائ بخش «آسمان دهیبرگز ىرهبر» به دهیعق كه آنجا

 حق و بودند مسلمان گرید چون منتها داشتند؛ ابراز ىگرید نحو به را دهیعق نیا افتندی اسكان عراق جنوب در كه

 ردهك جستجو امبریپ خاندان از ىفرد در را ىوح به ىمتك ىرهبر ،بودند رفتهیپذ عربها ىرهبر در را شیقر مطلق

 ىراثتو موضوع كوفه ىمنی ل  یقبا با همصدا زمان مرور به و ،داشتند ابراز را امبریپ خاندان از معصوم امامت به دهیعق

 داوال  در امامت تداوم ضرورت بر و كرده مطرح را آسمان توسط امام مقام بودن   ىانتصاب و امبریپ ىنیجانش بودن  

 .نمودند دیتأك فاطمه

 خالفت رمانف به كه وستندیپ اسالم جهادگر ىلشكرها به ىزود به نهیمد مخالفان   گرید مثل زین فهیحنىبن لیقبا

 آن از پس زین َسجاح امبرشانیپ و میتم ىبن لیقبا. دندیآفر را هیقادس رخداد و بودند شده جیبس رهیح ریتسخ ىبرا

 هاتن را قرآن اكنون آنها. شدند مسلمان و درآمدند خالفت اطاعت به عراق، و رهیح به ىلشكركش در شركت بخاطر

 دشانخو كه بود همان آنها از اى عده ىنید دیعقا ىول دانستند،یم امبرانیپ خاتم را اسالم امبریپ و ىآسمان كتاب
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 جخوار  كه كردند جادیا اسالم دردرون   را خودشان خاص مذهب ندهیدرآ میتم ىبن و فهیحنىبن از ىكسان. داشتند

 .كردند دنبال را خود به مخصوص راه   شهیهم ىبرا و گرفتند نام

 -انر یا و عراق ىعنی -ىساسان ران  یا درون در ادیز اریبس شتاب با فتوحات انیجر كه ىهجر 21 تا 16 ىسالها نیدرب

 شیپ ىفرصت ب  یرق بزرگ   ىبنددسته سه ىبرا بودند، وجنگ انتقال و نقل درحال همواره مسلمانها و داشت ادامه

 عراق درون به كه ىلیقبا انیدرم ىهجر 21 سال از ىسنت اختالفات. فتندیب شان گذشته ىرقابتها ادی به كه امدین

 وكشته عفان بن عثمان برضد ىمنی لیقبا از ىبخش شورش   به ىهجر 21 سال انیپا تا و ،كرد بروز بودند دهیخز

 از ىرعناص و فهیحنىبن از ىعناصر داشت، كه ىامدهائیپ و نیصف جنگ آمدن   شیپ با سپس و شد؛ منجر او شدن

 را( جخوار ) مذهب و نهادند عرب مسلمانان   ىاجتماع عرصه به پا ىدتیعق ن  ینو ىبند دسته كی بصورت میتمىبن

 1.«گذاشتند هیپا

 ىجا كه ىانهائیجر ىدرپ -ىهجر 21 سال اواخر در عفان بن عثمان با مصر و عراق ىمنی لیقبا از ىبخش مخالفت

 . دیانجام او قتل و فهیخل برضد شورش و نهیمد به آنها مردان از تن دوهزار انتقال به -ستین نجایا در آن از سخن

 رابرب در وجهه الله كرم على حضرت كه را ىمقاومت. دیرس طالب ىاب بن على به خالفت عفان بن عثمان شهادت با

 ىبن دست در زیچ همه على حضرت شهادت با. شدیم هیتغذ لوىیقب ارزشهاى از گرید زیچ هر از قبل افتی خود

 نمود بروز (ك)ىعل امام دورهء در كه گرىید انیجر. شد اعالن راثىیم اسالمى دولت زعامت اساس و گرفت قرار هیام

 ،فتن دیتشد دورهء در كه بودند نىینش هیباد اعراب ،خوارج م،یشد آور ادی شتریپ كه همانطورى. بودند خوارج گروه

 صحرا اعراب از خوارج اولى هسته. دندیچیپ نیمسلم فهیخل طاعت از سر و ماندند عاجز حق قیطر صیتشخ از

 ،ىعاص جماعت نیا بدوى ذهن و عصبى خوى. بود شده لیتشك هیقادس جنگ قهرمانان و میتم لهیقب از و نینش

 خود از آثارى ،مهم حادثهء چند در موسمى حضور جز كه دیگرد اسالم خیتار دم دهیسپ در سومى شیگرا دآورندهیپد

 اتیظرن و افكار قیطر از فقط ،باشد داشته خیتار در انىینما و موثر حضور كه آن از شیب انیجر نیا. نگذارد باقى

 به و بودند هاشمى و شىیقر نسب به نیمسلم خالفت محصوركردن مخالف آنان. است شده شناخته اش افراطى

 شهءیر .داشتند اعتقاد كاست، مى فرو اى فرقه بستهء لهءیقب كی اندازهء تا كه امتى هم آن و امت، اجماع و انتخاب

 شمال دوىب لیقبا انیم در كه لگىیقب اجتماع برتر منزلت و شرف به شتریب خطا از امت بودن مبرا به خوارج اعتقاد

 .گشتیم بر داشت، رواج حجاز

                                                                        

 49۳9 اردیبهشت 9۲ شنبه، ایرانیان خبرى پیك از گرفته بر؛ اسالم از پیش عربستان قبایلى جوامع در اسالمى متنازع مذاهب بسترهاى ؛خنجى حسین امیر 1
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 و بود فتهای سامان تهایعصب نیهم هءیسا در شرك و كفر و بود عربستان در اجتماعى انسجام محور لوىیقب تیعصب

 نىینو هاى بندى دسته نید نیا هیسا در و داشت لگىیقب نظام با را نزاعها نیتر سخت آورد اسالم امبریپ كه را نىید

 . بود نىید ارزشهاى و شهیاند و فكر آن اساس كه كرد ظهور

 فیطوا و اقوام نژادها، خالفت قلمرو درون در و دیگرد برخوردار ادىیز وسعت از اسالمى نیسرزم آنكه از پس

 از الفتخ انتقال. بود عربها ریغ مقابل در عربها تعصب كه نهاد بظهور رو گرید نوع از تعصبى گرفتند جا مختلفى

 به ارتباط در وجهه الله كرم على حضرت. آورد دگرگونى خالفت دستگاه اسىیس قدرت نیمواز در كوفه به نهیمد

 در نید آسمانى مبادى مبادا كه بود نیا متوجه حواسش و هوش همه و نبود بردار شوخى لوىیقب شاتیگرا مسئله

 براى ما و مودنیم غلبه نید آسمانى برمبادى لوىیقب تعصب گاهگاهى آن وجود با ولى فتدیب لهیقب نحس وید چنگ

 على رتحض. مینمائیم نقل بود جارود بن منذر كه انشیوال از كىی به را على امام نامه مسئله نیا شتریب حیتوض

 بوده مادرت و پدر راثیم كه یىگو بخشى، مى ات لهیقب نانینش هیباد به المال تیب مال از تو كه دمیشن»: دیفرمایم

 در على حضرت .«دارند برترى تو بر تیپا كفشهاى و ات لهیقب هاى شتر كه بدان باشد درست سخن نیا اگر باشد،

 ملل تمام نیب ها بعد و عرب لهیقب دو نیب اول وهله در ناشدنى حل نزاعى ولى دیرس بشهادت هجرى 31 سال

 .ماند باقى قرنها براى اسالمى

 هیناح نیا از بالعكس او مخالفان ،دیكش ریشمش آن منحط فرهنگ و لهیقب رخ بر على حضرت كه زمانى آن در

 اختندس زنده را سرطانى دانه نیا هاى شهیر ها اموى. دادند جا شیخو كنار در را لیقبا زعماى و برده بزرگى استفاده

 و اسالم دشمنان نیتر سرسخت و نیشتریب آنكه با. بود حكمفرما آنها حكومت هیسا در لوىیقب نظام نیدتریشد و

 ىاب نب حكم عقبة، بن دیول كه آوردند مانیا مكه فتح اثناى در تنها آنها اغلب و بودند هیام بنى افراد از آن امبریپ

 ارد عهده را بزرگى تهاىیمسئول اموى خالفت دستگاه در ولى بودند جمله آن از سرح ىاب بن عبدالله و العاص،

 هیاس در كه اخطل بنام معروفى شاعر كه بود نگذشته بزرگ آور امیپ رحلت از سال سى هنوز. است آن نمونه شدند،

 :سرود شعر نگونهیا ستیز مى انیسف ابى بن هیمعاو خالفت

 األنصــــار عمائم تحت واللؤم    العال و بالمكارم شیقر ذهبت

 .ماند نهفته انصار هاى عمامه ریز در پستى و مالمتى و برده خود با را ها برترى و ها لتیفض شیقر لهیقب: عنىی
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 ها اموی

 ریغ مسلمانان از آنها از گروهى حتى و بود دهیرس خود اوج به عرب ریغ مسلمانان هیعل ضیتبع ها اموى دوره در

 زیزعبدالع بن عمر خالفت زمان در .اند شده مسلمان هیجز از فرار بخاطر آنها نكهیا گمان به گرفتندیم هیجز عرب

 زیبدالعزع بن عمر ولى نمود تیشكا رعربهایغ با عربها ازدواج نسبت ادیازد از و فرستاد فهیخل به اى نامه كوفه والى

 زیزالع بن عمر به عرب حكام از مردم هم خراسان در. ندارد ما نید اصول با تعارضى مسئله نیا كه نوشت او پاسخ در

 جنگى میغنا از خراسان عسكر به و طلبند مى هیجز خراسانى مسلمانان نو از و اند پرور قوم نهایا كه بردند تیشكا

 لهیقب رب را اى لهیقب چیه خالفت كار در و نمود اصالح را شیخو سلف هاىیخراب زیعبدالعز بن عمر. دهندینم زىیچ

 دیزی عمر از پس. دیگرد خاموش آورد در پا از را انیامو بود كینزد كه هائى فتنه وى گار بروز و دادینم حیترج گرید

 ودب شمال عربهاى از كه فهیخل و دندیافت هم جان در شمال و جنوب عربهاى او دوره در و شد فهیخل عبدالملك بن

 مى ادی" نیهج" بنام آمدند مى ایبدن عجمى مادر و عربى پدر از كه فرزندانى ها دوره آن در .ستادیا آنها كنار در

 ورىط شدند داریب دهیخواب هاى فتنه و نهاد ادیازد به رو عربى لیقبا درونى اختالفات اموى خالفت زمان در. شدند

 ساختار هم ها اموى ارتش. دندیافت گریهمد جان در خراسان در مضر و ازد لیقبا و شام در مانىی و سىیق لیقبا كه

 لهیقب از لشكر آن در. بود لیقبا لشكر بود خراسان در هجرى اول قرن اواخر در كه لشكرى نمونه بطور كه داشت لوىیقب

 .بود شامل سرباز نفر 15555 ازد لهیقب از و نفر 3555 سیعبدالق لهیقب از نفر 15555 میتم لهیقب از نفر 6555 بكر

 نهاىیزم میتقس سر بر خراسان در عربى لیقبا روابط( م 423-422) هجرى پنج و شصت و چهار و شصت سالهاى در

 به ىادیز شباهت خراسان عربهاى لوىیقب هاى رىیگ جبهه كه دیگویم طبرى .نهاد رگىیت به رو امارت و زراعتى

 صورت بصره از خراسان سر بر كشى لشكر كه بود نیا علتش و داشت بصره در آنها لوىیقب هاى رىیگ جبهه

 رد اموى خالفت والى ،داد رخ خراسان در هیمعاو فرزند دیزی گذشت در از پس كه یىكشمكشها اثر در. گرفتیم

 و اعتىزر  اراضى سر بر وقت نیهم در. بماند باقى شیخو كرسى در ماه دو از شتریب نتوانست ادیز بن سلم خراسان

 ،كند نصب آن در را خود انیم از فردى خواستیم لهیقب هر كه خراسان امارت كرسى سر بر همچنان و علفچرها

 سیرئ) دمرث بن مانیسل. دیگرد میتقس منطقه دو به خراسان جنگها و مخالفتها نیا اثر در. داد رخ دىیشد جنگهاى

 لهیقب رهطیس توانست صفره ىاب بن المهلب و كردیم حكومت جوزجان و تالقان ،ابیفار مرو، بر (بكر و سیق لهیقب

 با خازم بن عبدالله بزعامت مضر لهیقب احوال و اوضاع نیهم در. بخشد میتحك و بسط مناطق ریسا بر را شیخو

 . وردآ در خودش تصرف به و رونیب آنها دست از را طالقان و مرو توانست و شده بانیگر و دست وائل بن بكر لیقبا

 مركز را اتهر  و نموده لوىیقب فراخوانى اعالم و زده قوا آورى جمع به دست ثعلبه بن أوس ادتیبق وائل بن بكر لهیقب

 هرات و هزد واكنش به دست مضر لهیقب. راند برون خراسان از را مضرى لیقبا باشد توانسته آنكه تا داد قرار شیخو

 مذاكراتى و گفتگوها ،محاصره نیا انیپا در. دیكش بمحاصره تمام كسالی براى -بود گرفته قرار ها بكرى مركز كه - را

 را كىی شرط دو نیا از توانندیم ها مضرى كه بود نیا شده محاصره هاى بكرى طیشرا. شد شروع طرف دو انیم
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 طال همه لىو بمانند خراسان در نكهیا ای و كنند ترك را خراسان و برداشته را خود بستره و بار نكهیا ای: ندینما انتخاب

 لقهح ساختن تنگتر ها بكرى طیشرا جواب در خازم ابن پاسخ .بسپارند ها بكرى براى را شیخو اسلحه و نقره و

 ضرىم لیقبا سود به را خراسان مختلف مناطق بلكه هرات شهر تنها نه شدند مجبور آنها آنكه تا بود هرات محاصره

  1 .ندیگو ترك

! آرى. دیردگ جادیا هیشعوب نهضت ،آنها ریتحق و عربها ریغ هیعل انیامو ضىیتبع رفتار و قومى تعصب به واكنش در

" گرىیشعوب" بنام مسلمانان اتیادب و خیتار در كه شد العملى عكس به منجر خالفت چتر ریز در لهیقب فرهنگ انتشار

 ،نداشتندپ مى بلند را خود كه حالى در عربها. بود عربى گرائى لهیقب هیعل پاسخى گرىیشعوب. نمود حاصل شهرت

 دعوت كه نىكسا و امبریپ ارانی و شده فرستاده آنها بزبان قرآن و شده دهیگز بر شانیا انیم از امبریپ نكهیا حجت به

 مقابل رد. دادندیم اسالمى آب و رنگ شانرا ضىیتبع شیگرا ،اند بوده عرب كردند حمل ایدن آنسوى و نسویا به را او

 هاى شتهنو و اشعار در و گرفتند دنیبال شیخو تمدنهاى خىیتار افتخارات بر ها شعوبى پروازانه، بلند پندار نیا

 به»: دیگویم نطوریا شعرى در عباسى دورهء معروف شاعر تخارستانى برد بن بشار. زدندیم طعنه را عربهاى شیخو

 با و دهیوشپ نیشمیابر جامهء با را ات گذشته انىیعر كه حاال: بگو كشدیم باال را شیخو( نژادى) افتخارات كه عربى

 فخر انآزادگ فرزندان بر كه نمیب مى ،اى شده زاده چوپان پدر و مادر از كه فرزندى اى تو و ،شده الهیپ هم بزرگزادگان

 . «دىینوش مى آب ظرف كی در سگان با تشنگى هنگام چطور كه!( آر ادی را شیخو گذشته) فروشى مى

 : دیگویم كه جائى رفت تر جلو قدم كی و سرود شعر راستا نیهم در تخارستانى بشار از بعد سالها هم فردوسى

 خوردیم خی آب اصفهان سگ    خوردیم ملخ ابانیب در عرب

 ریتحق و اهانت براى كه پرداخت طورى را شیخو اشعار نیسنگ بهاى و شده واقع لیقبا عتاب مورد برد بن بشار

 . دندیگردان مى بازارش در ،بود آلوده كثافت به كه حالى در و دادند اسهال دواى را او ،دیمز

 مى خانه روانه كرده دىیخر بازار از عرب نفر كی وقتى كه بود رسم هیام بنى زمان در كه اند آورده كتابها بعضى در

 جبورم دیبگو زىیچ آنكه بدون و گذاشتیم او دوش بر را خود بار خوردیم بر عجمى كنفری به راه ریمس در چون شد

 .رساند بمنزل را مذكور بار بود

 ،ندبود دار عهده هایشعوب آنرا پرچمدارى كه زبان و قلم مبارزه كنار در موالى. گفتندیم موالى را عربها ریغ ها اموى

 ها ىعباس باآلخره و مهلب بن دیزی و اشعث ابن و ثقفى مختار با آنها. بودند میسه زین مسلحانه اغتشاشهاى در

 هرات مردم از سرباز هزار صد حدود در كه بود موالى نیا از كىی خراسانى مسلم ابو. نمودند كىینزد هاى همكارى
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 وبكافرك آنرا كه داشتند دست در هائى چوب كه حالى در...  و طخارستان و بلخ و سرخس و طالقان و مرو و پوشنگ و

  .شتافتند اش ارىی به ،گفتندیم

. بودن گرائى لهیقب جز زىیچ سالح آن و افتاد پا از ،بود افتهی استقرار كه سالحى همان با اموى خالفت باآلخره

 آن دلسنگ داران اریاخت و اموى حكومت فشار ریز در كه منىی لیقبا چون عربى گرید لیقبا و عربى ریغ مسلمانان

 ها اموى. آوردند كاریرو را ها عباسى و برداشته خالفت تیحما از دست دندیكش مى ناله وسفی بن حجاج چون

  شیخو دولت كار در انیامو رایز بود عرب مسلط نفوذ اضمحالل بمفهوم آنها انقراض و كردند سقوط
 
 ژادن بر اساسا

 . داشتند هیتك عربى

 .میآر بعمل ذكرى هم ،است اندلس خالفت كه گرىید اموى خالفت از تا است الزم ها اموى از صحبت هنگام

 لیتشك ابربره آنرا حصه چهارم بر سه كه او لشكر و ادیز بن طارق بربرى فرمانده توسط اموى خالفت دوره در هیهسپان

 ربهاىع خود انیم در و بربرها و عربها انیم در لوىیقب تعصبات ،كشى لشكر نیا هنگام در. دیگرد فتح ،دادندیم

 نهیك و شدت چنان با سامان آن در لوىیقب جنگهاى. شد مى دهید بوضاحت آغاز همان از عدنانى و قحطانى لیقبا

 سمت در ،ختندیآو بدار سالگى نود در را اندلس شده كنار بر حاكم قطن بن عبدالملك وقتى كه گرفتیم انجام توزى

 زیحاصلخ نهاىیزم ،دانستندیم فاتح را خود كه عربها. نمودند زانیآو را سگى او چپ سمت در و ریخنز راستش

 با مرز در هم و بود سرد و خشك هم كه شمال و مركزى مناطق به را بربرها و كرده خود آن از را جنوبى و شرقى

 زیدالعزعب بن عمر وفات از پس كه كشاند بجائى را كار بربرها هیعل ضیتبع. دادند كوچ بود افتاده خارجى دشمنان

 كه چارهیب بربرهاى. نمود مقرر هیجز هم مسلمان هاى بربر بر اندلس والى حبحاب بن عبدالله ،اموى بزرگوار فهیخل

 شكلب را شان عداوت و نهیك كه بودند راهى و منفذ جستجوى در زدندیم پا و دست عربها لوىیقب تعصبات ریز در

 صتفر  از خوارج فرقه اعضاى از كىی زناتى سرهیم كه بود نیهم ،دهد استقامت اموى دستگاه هیعل العملى عكس

 نیا گرید صورت. نمود میتنظ شیخو صفوف در را آنها از ادىیز عده و كرده رخنه شان انیم در نموده استفاده

 هب گرید سوى از عهیرب و مضر و كسوی از اندلس هاى مانىی و كنده ر،یحم لیقبا نیخون نبردهاى در ها رىیدرگ

 بربرهائى قمرى هجرى 113 سال از پس باآلخره و گرفت گذشتن حد از بربرى لیقبا بر فشار. شد گذاشته شینما

 هجرت راه و اوردهین تاب عربى لیقبا هاى فشار برابر در داشتند سكونت اندلس غربى شمال و مركزى مناطق در كه

 به لوىیقب جنگهاى تنور. نمود خالى ها حىیمس براى را ساحه كه هجرتى ،گرفتند شیپ در قایافر شمال بسوى را

 لهیقب هر ،دهیگرد هیتجز دولت ستیب از شتریب به اندلس كشور آن اثر در و گرفت شدن گرم آن مختلف انواع و اشكال

 را دولت ماس كه لىیقبا انیم گرید نوع از كشمكشى و افراشت بر تیاستقالل لواى مشخصى ائىیجغراف محدوده در

 كستش را شیخو فیحر نكهیا بخاطر لهیقب هر نیخون هاى نبرد نیا جهینت در. دیگرد آغاز بودند گذاشته خود بر

 تمدن اخك ،كار انیپا در. جستند مى استعانت شانیا از و داده( هیجز) آنها براى ،دهیافت انیحیمس پاى در باشد داده

 بدست بود افتهی بنا مسلمان هنرمند و صنعتگر و دانشمند هزار ها صد شهیاند و عرق و تالش محصول كه درخشانى

.دیگرد رانیو لیقبا



 11 فصل: عباسى ها ذهنیت قبیلوى

 

 ها عباسی

. دگذاشتن پا ها اموى قدم نقش در بودند برخوردار خراسان و عراق ناراضى لیقبا تیحما از كار آغاز در كه ها عباسى

 و رىمض لشكر بنامهاى كه نبود لیقبا نیجزهم زىیچ او اردوى و شناخت تیبرسم را لیقبا نظام عباسى منصور

 ورشی حج كاروانهاى و ها شهر نیساكن بر عراق بدوى لیقبا كه بود دوره نیهم در. شدند مى ادی منىی و عىیرب

 دبغدا اطراف هاى دهكده بر داشت سكونت بغداد هاى كىینزد در كه خفاجه لهیقب. زدند مى بغارت دست و برده

 جاى سر ار  وحشى لیقبا نیا آنكه بجاى خالفت دستگاه ولى. كردیم غارت آنرا دفاعیب ساكنان اموال و بردیم ورشی

 . نمود مى لشكرى التیتشك داخل را آنها حتى و نموده اریاخت شانیا با را معامله و مصالحه راه ،نشاند شان

 و هرجا و آنها كردن مسلمان تا بودند آنها بر عربى فرهنگ نمودن لیتحم و مردم كردن عربى بفكر شتریب ها ىعباس

 ها موىا بسان هم ها عباسى. اند كرده تمام شانرا فهیوظ كه كردندیم فكر و گرفتندیم آنرا دادیم هیجز كه كسى هر

 لوىیبق كشمكشهاى براى حلى راه ای و كنند هضم شیخو اسىیس دستگاه در را گوناگون لیقبا و اقوام نتوانستند

 حركت ،ها برمكى حركت كه گرفت زدن سر گوشه آن و گوشه نیا از لوىیقب انیعص و تمرد حركتهاى فلهذا ابندیدر

 لوىیقب دولت و قایافر شمال در ها فاطمى ظهور و امپراطورى شرق در سلجوقى و هىیبو حركت ،عراق در زنج

 . دیآ مى بحساب آن روشن هاى نمونه از حمدانى

 نیسرزم كه بود اى چىیق بمانند ها عجم طرف از چه و دیگردیم عنوان عربها طرف از چه نژادى و لوىیقب تعصب

  را عباسى خالفت مركز، از فرار كشش نیا. نمودیم قطعه قطعه را خالفت پهناور
 
 از شیب عمرش انیپا در خصوصا

 . نمود فیتضع حد

 قدرت آن شمال و غرب در هم و بودند قدرت صاحب لیقبا اسالمى امپراطورى شرق در هم ها عباسى دوره در

 روىین دو. نداشت ستىیهمز جز اى چاره لوىیقب قطب دو نیا انیم در خالفت دستگاه و بود لیقبا دست در نظامى

 خود دهان در را اسالم جهان ،غهیت دو همچون بودند نینش صحرا و كسانی دو هر اجتماعى منشأ كه اى عمده

 بر را خود كیسمبول رهبرى ،اقل حد كردیم كوشش كه بود گرفته قرار عباسى خالفت روین دو نیا انیم در. گرفتند

 . دینما حفظ اسالم جهان

 منداندانش براى فرصتى هایعباس دوره در كه نمود فراموش دینبا را قتیحق نیا عباسى خالفت از صحبت هنگام

 لمىع گرم فضاى زمان آن متمدن جوامع علمى راثیم و اسالم معنوى هاى هیما از رىیگ بهره با تا شد ایمه رعربىیغ

 خالفت هیسا در بودند جداگانه تمدن و نژاد چند از كه متفكرى هاى مغز. سازند فراهم انیعباس دارالخالفه در را

 رحط بود اسالم جهان گوناگون هاى نژاد و ملتها تالش و كار محصول كه را تمدنى بلند كاخ و آمده هم گرد عباسى

 سالمىا پسند آزادى و ساده هیروح با كه ونانىی و ساسانى زمامداران روش و اخالق آنكه با انیعباس دوره در. ختندیر

 ربع جاهلى سنتهاى محاصره از اى اندازه تا شهیاند و نیآئ ولى شد مسلمانان شهیاند میحر داخل داشت تعارض
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 ،میشد ورآ ادی شتریپ كه همانطورى علمى فراخوانى نیا اثر در. دیگرد جدا لیقبا ابانگردىیب و گرى بدوى هیروح و

 تمدنهاى علمى راثیم از رىیگ بهره براى را نهیزم ،مختلف فرهنگهاى و نژادها نخبگان و دانشمندان از انبوهى

 رآثا ترجمه بر افزون كه آورد بوجود...  و هندى ،انىیسر ،ونانىی ،خراسانى دانشمندان وجود از استفاده و گرید

 نهال ون گذشته نظامهاى كهنسال درخت جاى در و افزودند موجود فنون و علوم محتواى بر ،عربى زبان به انینیشیپ

 در كه قوتى همان به لوىیقب تیذهن و ابانگردىیب و گرى بدوى هیروح اگر. كردند غرس را اسالمى تمدن طراوت پر

 و مجهز شفاخانهاى و ها رصدخانه و بغداد الحكمه تیب تا بود محال نمودیم دوام ،داشت وجود ها اموى زمان

 بلنداى به حكمت و علم از شكوه با كاخى اعمار باآلخره و ترجمه و قیوتحق بحث مراكز و شرفتهیپ هاى دواسازى

 ومر  و رانیا علمى آثار از استفاده و مغزها تجمع نیا. دیآ بوجود بغداد در هجرى سوم سده اول مهین در بشرى خیتار

 انیعاأل  اتیوف در خلكان ابن كه طورى همان شافعى امام كه بود آورده بوجود را شگوفانى طیمح چنان ونانی و هند و

 .«را جهان مردم نه دهید را جهان نه ،دهیند را بغداد كس هر »: بود گفته بغداد باره در كندیم ذكر

 مسلمان دانشمندان كه نموده هیته علمى ارزش پر كتاب 255 از فهرستى روتیب دانشگاههاى استاد انجىیال كمال

 قرن در كتاب سه از كه فهرست نیا در. اند آورده در ریتحر برشته( دوازدهم قرن تا اول قرن از) قرن دوازده امتداد در

 مپنج و چهارم سده به مربوط كتاب صد عنىی ارقام نیشتریب ،شده ختم دوازدهم قرن در كتاب سه به و آغاز اول

 ،نجوم و ئتیه ،هیجغراف ،طبى علوم ،عقلى علوم ،اتیاضیر ،نىید ،ادبى علوم ،فلسفه رامونیپ كه شودیم هجرى

 حمدم ابوبكر ،كندى اسحاق نیا ،مروزى بن ،حبان بن جابر. چرخد مى...  و قىیموس ،كیفز ،ایمیك الجبر، ،هندسه

 روعش دوم قرن اواخر از كه است شگوفانى دوره بارز نمونه نامها نیا از ادىیز شمار و فارابى ابونصر ،رازى اىیزكر بن

 .شودیم ختم چهارم قرن لیاوا در و

 كه را گرىید ساعت مأمون برادرش او از پس و شارلمان براى را ساعتى دیالرش هارون كه بود ها دوره نیهم در

 زمان نیمه در و .ختیانگ بر را اروپا تعجب هنرى اعجوبه نیا و فرستاد فرانسه پادشاه براى بود اول از تر شرفتهیپ

 رازى ،نمود كشف را طبابت عالم در سازى هوشیب و ریتخد نایس ابن ،گذاشت اساس را الجبر علم خوارزمى كه بود

 را نكیع و محدب عدسه ثمیاله ابن ،برداشت بلند قدمى پوست ریز زخمهاى دوختن و داخلى جراحى عرصه در

 . داد انكشاف را كاغذ صنعت انیح بن جابر و كرد اختراع

 لىیقبا كه ورىط بود تر متفاوت كمى تجربه نباریا ولى افتاد پا از لهیقب ریشمش بضرب امر تینها در عباسى خالفت

 دقص گفتندیم خانان خان را او كه خان زیچنگ زعامت تحت و برداشته سر مغولستان صحراى دل از گرید نوع از

 خورد وا ضربات ریز در اسالم جهان از عىیوس نیسرزم كه بود اى صاعقه زیچنگ. نمود را مسلمانان نیسرزم ریتسخ

 سم ریز رد عباسى فهیخل نیآخر بعنوان بالله المستعصم باآلخره و شد برابر خاك به منطقه كهن تمدن ،شده ریخم و

 سكوت ما حوزه هاى كشور بر تمام قرن میكنی براى زیچنگ مرگ از بعد. داد جان زیچنگ نواده خان هالكو اسپان

 اپورشین و هرات و مرو و بلخ نیب در كه تجارتى كاروانهاى و شد معدوم فرهنگى و اقتصادى مراكز. بود حكمفرما مرگ
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 هك افغانستان هاى شهر. خواندیم آواز شمیابر جاده بزرگ راه چهار بر بوم و شد نمى دهید گرید ،بودند آمد و رفت در

 و رفت انیم از بود منطقه نیا بشر ساله هزار چند خیتار تكامل محصول و مردم ساله هزار میكنی زحمت و كار ثمره

 ندیكش شهیر از و بشر دار شهیر تیمدن دنیكوب. نمودند هجرت بیقر شرق هاى كشور و هند به آن دانشمندان

 شكست هاى شهیاند توسعه و رشد براى را نهیزم ،ما منطقه خاك وجب وجب در خون ساختن جارى و طراوت و اتیح

 زندگى ریتحق ،خوارى مفت ،باقى منفى ،تواكل ،قلندرى ،ایدن ترك. نمود آماده رىیگ گوشه و عزلت و نىینش عقب و

 .دیآ مى بحساب كیتار دوره نیا آثار از استیس و حكومت امر از زیگر و

 جزب مغولها تسلط دوره در نكهیا خالصه. بود آن عناصر همه با لوىیقب فرهنگ و حكومت كامل مظهر خان زیچنگ

 ما ىبرا را یىسنتها اداره و استیس هاى عرصه در مغولها. نهاد انحطاط و ضعف به رو زیچ همه گرید لهیقب فرهنگ

 مختلف جاهاى در انشاءالله ما و بوده عیشا هنوز تا كه ساختند مروج ما انیم در را اصطالحاتى و آورده ارمغان به

.نمود میخواه ادی آن از رساله نیا
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 های عثمان

 رابرب در اسالم جهان و گرفتیم دنیوز تركستان بصوب نیچ شمال از مغول سپاه نیآتش امواج كه هنگامى آن در

 در نینش صحرا ترك ونیمل مین ،قراقروم صحراى جنوب در احوال و اوضاع نیهم در بود گرفته قرار بزرگ خطرى

 لیباق جزء كه( ىیقا) بنام كوچكى لهیقب بزرگ تیجمع نیا انیم در. بردند مى بسر اتیح مهیخ هزار هفتاد هیسا

 از ار  خود و گرفته شیپ در را فرار راه مغولها شدن كینزد با كوچى لیقبا نیا. داشت وجود ،رفت مى بشمار ها اغوز

 در ىبخش ،نمودند اریاخت سكونت عراق شمال در لیقبا نیا از گروهى. دندیرسان اناضول هاى كىینزد تا رانیا راه

 ،جمعى دسته هجرت نیهم راستاى در. شدند نیگز مسكن قفقاز در اى دسته و افگندند اقامت رحل رانیا غرب

 بصوب ،بود شده لیتشك گذراندندیم شب مهیخ صد چهار هیسا در كه انسانى هزار چهار از كه (یىقا) كوچك لهیقب

 را امتم سال ده ،انقره كىینزد در اناضول شرق تا تركستان غرب جنوب از لهیقب نیا هجرت. شد حركت در اناضول

 اراتیاخت ،وفات هنگام در آلپ كوندوز. داشت قرار( آلپ كوندوز) بنام شخصى ترك لهیقب نیا رأس در. گرفت بر در

 اللج و هیقون سلجوقى سلطان انیم سختى جنگ سالها نیهم در. سپرد( ارطغرل) فرزندش به را شیخو لهیقب

 طانسل شكست به بود كینزد كه وستیپ بوقوع هیترك شرق شمال در( چمن اسىی) منطقه در خوارزمشاه نیالد

 معركه زانیم و شده صحنه وارد آلپ كوندوز برهبرى( ىیقا) لهیقب ،نیخون جنگ نیهم دار و ریگ در. نجامدیب هیقون

 نمود جلب لهیقب نیا به را سلجوقى سلطان نظر كن صلهیف و نیخون معركه نیا. داد رییتغ سلجوقى سلطان نفع به را

 ودحد در .داد صیتخص آنها براى را زانسیب امپراطورى و سلجوقى سلطنت مرزهاى در نىیزم قطعه جهینت در كه

 انخ زیچنگ سال نیهم در. دیرس ارطغرل فرزندش به لهیقب ادتیق و نمود وفات ألپ كوندوز الدىیم 1112 سال

 بود ربعم لومتریك هزار دو از كمتر بود آورده بدست سلجوقى سلطان از ىیقا لهیقب كه را اى مساحه. رفت ایدن از زین

 زانسیب امپراطورى درون در آن شتریب قسمت كه مربع لومتریك 3255 به آنرا كمى مدت در توانست ارطغرل ولى

 مى بغداد داخل هالكو برهبرى مغول سپاه كه سالى همان عنىی الدىیم 1112 سال در. دهد وسعت ،داشت قرار

 ارطغرل وفات از بعد. گذاشتند عثمان را اسمش كه آمد ایبدن ارطغرل از فرزندى چدیبپ را عباسى خالفت طومار تا شد

 پدر از را هلیقب استیر عثمان كه هنگامى. نمود صادر پدرش جاى در عثمان نییتع بر مبنى را فرمانى هیقون سلطان

 ولى كردینم تجاوز مربع متر 3255 از داشت كنترول ریز كه را اى ساحه و داشت عمر سال وسه ستیب برد ارث به

 لهیقب نیا نكهیا قول خالصه. بود دهیرس مربع لومتریك 14555 به ساحه نیا ،گفتیم پدرود را زندگى كه وقتى

 تىیگ زا بزرگى قسمت بر سال ششصد كه دینما سیتأس را حكومتى و داده وسعت روز هر را خود نفوذ رهیدا توانست

 . داد صیتخص بخود را خیتار در سلسله نیتر طوالنى صفت و راند فرمان

 اطراف در ختندیگرىم مغول ىالیاست از كه مسلمان كارگزاران و شیدراو ،وخیش ،انیغاز كه بود مغولها دوران در

 ایهم هایعثمان اسالمى تیمشروع كسب براى را نهیزم اسالمى هجرت نیا. شدندىم متحد و گردآمده گیب عثمان

 الله لىع المتوكل آنكه از پس .دیافت هایعثمان بدست اسالمى خالفت پرچم ،ها عباسى از پس لهیوس نیبد و نموده
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 میسل سلطان ،داد استعفا خالفت از و كرده بخدا را خود توكل هجرى 912 سال در قاهره در عباسى فهیخل نیآخر

 از ىدولت ظهور .نمود دوام گرید قرن چهار تا سلسله نیا و شد اعالن نیمسلم رسمى فهیخل عثمانى سلطان اول

 هتوج ،كرد حكومت سال ششصد از شتریب و بود شده ىدهسازمان ىخوب به كه بدوى و نینش كوچ لیقبا درون

 را خود هایعثمان روزىیپ همه نیا از پس. داشت وا نهیزم نیا در قیتحق به را آنها و نموده جلب خود به را مورخان

 توسط كه مانىعث دولت نصورتیبد .دندیرابرگز دائم اسكان افتهی ىنینش كوچ مهین ای و ىنینش كوچ ترك به مجبور

 نیآهن نظم كی جادیا با و ،افتهی توسعه تمدن و نىینش شهر بسوى جیتدر به ،شد گذاشته اساس نینش صحرا ریعشا

 .كرد عمر سال ششصد ىادار ،ىاسیس

 لوىیقب دولتهاى جمله از را عثمانى سلطنت ،شیخو( Turkey) كتاب در انگلستان مشهور خدانیتار نبىیتوا ارنولد

(Tribal States )عادات و رسوم و دیتقال و شد گذاشته اساس بدوى لیقبا شانه بر كه دولتى عنىی ،آورد مى بحساب 

 ركستانت صحراهاى از هایعثمان كه هنگامى: دیگویم نبىیتوا. دیگرد قیتطب شهرى دیجد جوامع بر صحرائى مناطق

 دولت اداره براى را راهى دیبا ،دندید ،افتهی اسكان و مستقر و متمدن اى جامعه انیم در را خود و آمدند هیترك به

 ودب واناتیح هاى رمه جاى در بشرى مجموعات دادن قرار ،افتندی آنها كه را اى وهیش نیتر آسان. كردندیم جستجو

 اه چرى نىی. گذاشتند نام( چرى نىی) آنرا و نموده تیترب رمه سگان چون را بشر از ىیها گروه آن اداره براى كه

 وجود ارتش در هم مجموعه نیا. دارد بعهده بدوى لیقبا انیم در چوپان سگهاى كه گرفتند بعهده را اى فهیوظ

 .است نهاده نام( بدوى تیعبقر) را دهیپد نیا نبىیتوا. دولتى ادارات در وهم داشتند

 هاىتیفعال وقف شان زندگى و شده لیتشك حىیمس هاى خانواده فرزندان از ،دیجد اردوى ای و( چرى نىی) روىین

 .بود ستنیز مجرد مسلح، روىین آن به وستنیپ طیشرا از كىی و بوده عسكرى

 كردن تهاخ ،نمودند قیتطب انسانها بر آنرا هایعثمان ولى بود بدوى زندگى و گوسفند و بز ژهءیو كه را گرىید عادت

 براى شبانى زندگى در آنها كه طورى همان. بود عثمانى نیسالط حرمسراهاى در خدمت شدن آماده براى مردان

 آنها. دندنمویم اخته را آنها ،نگردد مشغول ماده گوسفندان دنبال شان حواس و شوند چاق شتریب گوسفندان نكهیا

 تا ددنیكش مى شانرا تیذكور تخم سپس و گرفتندیم را مردان ،آورده در اجرا به انسانها قسمت در را سنت نیهم

 جهیتن در تا رندیبگ شانرا عىیطب كمال و كرده شان ناقص و دهیبر را آنها انسانى شعور و احساس و عاطفى رگهاى

 ندهفرما نكهیا شگفت. گردند شان هاى حرمسرا و نیسالط زنان از لشكرى انیم در خدمت آمادهء ،شئ كی بعنوان

 رپ القاب با و آمده بحساب خالفت دربار سوم مقام االسالم خیش و اعظم صدر از پس ،شده خصى روهاىین اعالى

 ةیاسالم دولة ،ةیالعثمان الدولة) بنام كه كتابى در الشناوى محمد دكتور. شد مى داده قرار مخاطب طمطراقى

 عنوانى كه بىیمكات و شده شناخته ریوز رتبه به پوست اهیس هاى خصى فرمانده كه سدینویم ،نگاشته( هایعل مفترى

 لقب از تر باال زىیچ عبارت نیا". حضرتلرى افندم تلویعنا دولتلو: "دیگردیم آغاز القاب نیا به شد مى فرستاده او

 . است ما زمان و زبان در( حضرتیاعل)
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 در كه نىیفرام از كىی. بود آنها جوئى استعال حس ،بودند متصف بدان عثمانها كه گرىید لوىیقب تهاىیخصوص از

 اسیا ابن. بود تركى ریغ زنان با تركها ازدواج دانستن قانونى ریغ شد مى عمل بدان اسالمى هاى كشور از بعضى

 اعالم مصر در اول میسل سلطان 1116 سال جون 13 خیبتار كه دیگویم بود اول میسل سلطان معاصر كه مصرى

 .خواهدشد زانیآو حلق از ای و دهد طالق فرصت نیتر بزود را او ای دارد مصرى زن كه هر كه نمود

 و تهداش مبذول ریگیپ فتوحات و ورشی و جنگ بر را شیخو جهود همه شان نىینش صحرا خصلت بر بنا هایعثمان

 میسل سلطان ،شد شان بینص م 1663 سال در كه شكستى از پس. نمودند عمران و عیصنا و علوم به توجهى كمتر

 را او فكر كهنه انینظام ولى زد دیجد اردوى و عصرى علوم مدارس سیتأس به دست و شده امر متوجه كمى سوم

 سالحهاى ،جست شىیپ اختراعات ساحه در غرب كه بود سالها نیهم در. دندیازی دست قتلش به و نداده فرصت

 كه تفوقى ،درامد بصدا غرب كىیتخن و علمى تفوق زنگ و دیگرد آغاز بخار و برق و نیماش عصر ،شد اختراع مدرن

 .دندیچش جنگ دانهاىیم در را اش مزه گرید گروه هر از شتریب هایعثمان

 نكیا كه بود مى ارتش دست در اصلى قدرت كنونى هیترك بمانند ىعثمان هیترك در كه نمود فراموش دینبا را نكته كی

 :مینمائیم اكتفا آن از ىیها نمونه به

 و خلع ارتش طرف از نخست ،اوردیب ارتش در راتىییتغ خواست چون( م 1691) هـ 1516 سال در عثمان سلطان

( م 1411) هـ 1521 سال در ولى شد نییتع فهیخل ،ارتش طرف از اول مصطفاى او بجاى و دیرس بقتل سپس

 دل هرچه او دورهء در ،بود شده نییتع انینظام طرف از كه چهارم مراد سلطان. دیگرد قدرت خلع زین موصوف

 كودكى كه چهارم محمد سلطان. شد خفه انینظام توسط اول میابراه سلطان. دادندیم انجام خواستیم انینظام

 لطانس و سوم احمد سلطان دوم، مصطفاى سلطان. شد انتخاب فهیخل ثیبح عسكرى مؤسسه طرف از نبود شیب

 . شدند قدرت خلع انینظام سوى از كه بودند یىخلفا جمله از زین چهارم مصطفاى

 ناختهش تیبرسم وهیش نىینش تخت و سلطنت نخست روز در فرزندان و برادران كشتن ،عثمانى خلفاى دربار در

 ودكانك خون گاهى ،وانىیح عرف نیا به مطابق كه زنندیم سر خوشى محفل در را گوسفندى آنكه ایگو ،بود اى شده

 فاتح محمد سلطان توسط بود آغازشده اول دیزیبا سلطان توسط كه عرفى قانون نیا. شد مى ختاندهیر هم معصوم

 
 
 وزر  همان در را خود بالفعل و بالقوه بیرق هاى چهره داشت حق فهیخل ،قانون نیا اساس بر. دیگرد نهینهاد شرعا

 نیا. ودب شده دییتأ زین نىید علماى شوراى طرف از قانون نیا نكهیا شگفت. زند گردن اش نىینش تخت نخست

 . گرفت زندان عقوبت آنرا جاى ،شده لیتعد قرن كی گذشت از پس نیخون عرف

 برخالف ولى گرفتندیم فاصله نید از بروز روز او انیاطراف و فهیخل گرچه ىعثمان خالفت ریاخ هاى دوره در

 را نىید جوهر و روح جاى نىید ظاهر و دندیكشیم انیم در را نید پاى رهیكب و رهیصغ هر در شیخو عملكردهاى

 خصىش مثال بطور. ایدن از نه و دندیفهم مى زىیچ نیازد نه كه شد خرد بى گروهى دست آله نید. بود نموده احتوا
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 ىا آله و دىیپل بنام او مطبعه و دهیگرد منع" علما" طرف از ولى سازد فعال استانبول در را اى مطبعه خواستیم

 براى ار  مطبعه دیفوا تا خواست آنها از و برده او كانینزد و فهیخل به را خود شكوه مذكور شخص. شد خوانده طانىیش

 مطبعه بودن زیجا بر حكمى و ردیگ باز را شیخو فتواى كه بخواهد خالفت االسالم خیش از و نموده شرح" علما"

. آرد ماربش خدا نعمتهاى از نعمتى را مطبعه و دهد فتوائى تا نمود امر خالفت االسالم خیش به فهیخل. دینما صادر

 كتب ،میكر قرآن آنكه بشرط ولى دینما اعالم زیجا و مباح زیچ كی را مطبعه كه دیند نیا جز اى چاره االسالم خیش

 مین و قرن دو كه نمود آغاز بكار وقتى استانبول در م 1611 سال در مطبعه نینخست. نشود چاپ آن در فقه و ثیحد

 اختهشن زیناجا وقتى استانبول در مطبعه. بود شده سپرى فرانسه در آن رواج از سال صد دو و گذشته آن اختراع از

 دستاوردهاى و باستان هاى دوره معارف و علوم ارزش با هاى نهیگنج چاپ صنعت از استفاده با اروپا كه شد مى

 علمى قیتحق و بحث هاى نهاد و مسلمان دانشمند هزاران ذهنى تالش و كار محصول كه را اسالم جهان گرانسنگ

 سواد كه اى اروپائى هر اریاخت در عیوس سطحى در بود... و اندلس و قاهره و بغداد و هرات و غزنه و بخارا و بلخ در

 شفاهى آموزش به معتقد هنوز عثمانى خالفت آن رأس در و اسالم جهان كه وقتى آن در. داد قرار ،داشت خواندن

 خود و شد مى افتی اروپا در جا همه مختلف هاى نیماش به مربوط دستورالعملهاى ،بود دهان به دهان میتعل و

 نسانا روى فرا را پژوهش و كاوش ریناپذ رىیس اشتهاى و علمى تالشهاى عیوس روزنه ،واستنتاج آگاهى وخود آموزى

 ،ودب داده قرار زیجا نا را اسالمى مقدس متون چاپ عثمانى االسالم خیش كه زمانى آن در باآلخره و ،گشود اروپائى

 .خوردیم بچشم اروپا گوشه هر در لیانج و تورات شده چاپ هاى نسخه

 آن در. ودب نموده صادر سوم میسل سلطان هیعل خالفت االسالم خیش كه است ىیفتوا ،فتواها نگونهیا گرید نمونه

 ،كند اساسگذارى انیاروپائ عسكرى نیدسپل و نظم مبناى بر را عثمانى اردوى خواستیم میسل سلطان كه زمانى

 تا ازدس مجبور را تیرع ای و دینما دولت داخل را اروپائى نظام كه سلطانى هر»: نمود صادر را فتوا نیا االسالم خیش

 ره و است بدعت عسكرى دیجد نظام»: گفتیم همچنان فتوى .«ندارد را سلطنت ستگىیشا ،كند اطاعت آن از

 طرف از سپس و عزل فهیخل نخست فتوا نیا اساس بر. «دوزخ آتش گمراهى هر عاقبت و است گمراهى بدعتى

 بقوم تشبه من»: است گفته امبریپ كه گفتندیم هیبكتاش تصوفى قهیطر و االسالم خیش. دیرس بقتل خالفت انیلشكر

 نچو كه بود نیا آنها استدالل. «است گروه همان جمله از او دینما گروهى به هیشب را خود كه هر" عنىی" منهم فهو

 و میتعل هذال شناختند نمى عسكرى هیترب و میتعل بنام را زىیچ آمدند شانیا از پس كه مسلمانانى و امبریپ صحابه

 .شد مى محسوب كفار به مشابهت و ها بدعت جزء نظامى هیترب

 وانستندت كه حالى در آنها. بود بازو تمدن دندیآفر كه را تمدنى و نموده اتكا بازو زور به شتریب مغز بجاى هایعثمان

 یتقر ىول ندینما فتح را -زانسیب امپراطورى تختیپا و تیحیمس مركز - هیقسطنطن و بشكنند را اروپا شوكت
 
 چیه با

. ودب شده آغاز هایعثمان دوران در اروپا صنعتى انقالب كه است حالى در نیا ،است نشده ثبت شان بنام اختراعى

 ،آهن راه ،موشك ،ارهیط موتر، بخار، نهاىیماش دار، موتور هاى كشتى ،نیماش اختراع ،برق كشف بخار، كشف

 تخالف نیهم سلطه با همزمان گرید درخشان اختراع ها ده و عكس ضبط ،صوت ضبط ،چاپ نیماش ،پیتا نیماش
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 به ائىاروپ بیرق كشورهاى گرید و هیروس ،اسكاتلند ،ایتالیا ،كایامر ،جرمنى ،فرانسه ،انگلستان هاى كشور در

 مقابل در م 1911 -1911 سالهاى نظامى اتیعمل در را ارهیط بار نینخست براى ها ائىیتالیا. شد گذاشته شینما

 كىیتخن ىماندگ عقب تلخ مزه كه بودند كسانى نیاول تركها لحاظ نیبد و دادند شركت طرابلس ریتسخ براى تركها

 مى انجام روپاا در اقتصادى شرفتیپ و توسعه كلى بطور ای و صنعت نهیزم در كه تحوالتى تناسب به. دندیچش شانرا

 راآن و داده قرار بحث مورد را اجتماعى زندگى از هائى مقوله دانش قله اوج در كه آمدند مى دیپد زین مفكرانى شد

 تعاقبم موارد از اى پاره در و اجتماعى تحوالت با همركاب علمى شرفتهاىیپ اروپا در. كردندیم زهیوریت منظم بصورت

 نیا. دارد وجود علمى هاى ورىیت و اجتماعى تحوالت انیم تنگاتنگى رابطه اجتماعى علوم در. دیگردیم طرح آن

 االسالم خیش و نیمسلم فهیخل كه گرفتیم انجام زمانى در اجتماعى هاى ورىیت میتنظ و اختراعات و ابتكارات همه

 هم راندندیم حكم مسلمان هاى كشور مربع لیم هزاران بر كه هایعثمان. بودند غرق خرگوشى خواب در او جاهل

 اگر ای و رفتند مى شیپ اروپا با موازى كیتخن عرصه در آنها اگر. داشتند نگه عقب را گرانید هم و ماندند عقب خود

. میبود نمى غرب جهان و اسالمى هاى كشور انیم بزرگ تفاوت نیا شاهد امروز ما نمودندیم علوم به توجهى اندك

  .است دهیگرد جهانى اىیقضا بر گذار ریتأث بزرگ عامل و الدول نیب ظالمانه مناسبات اساس كه تفاوتى

( ثمانىع سلطان نیهفتم) فاتح محمد سلطان كه شد آور ادی دیبا میباش نكرده هایعثمان حق در ظلمى نكهیا براى

 وى. ودب هوشى زیت تینها مرد داد انیپا زانسیب قرنه ازدهی امپراطورى بر و درآورد بلرزه را اروپا پشت كه كسى همان

 را بایز هنرهاى ،بود متبحر مهندسى و اتیاضیر در. داشت آشنائى كشور نیچند اتیادب با و زدیم حرف زبان پنج به

 مىیتعل مؤسسات و مدارس. دیرس مى همواره هندى و فارسى ،تركى شاعران براى او ادبى زیجوا و نمودیم قیتشو

 از ریغ جهانى شاهد ما كه گفت توانیم نیقی به دادندیم ادامه را او راه تركها اگر. دیگرد سیتأس او عصر در ادىیز

 .میبود مى نیا

 حفظ ونانی بر را خود سلطه قرن چهار براى و رفتند شیپ اروپا قلب تا بازو روىین و ریشمش بر اتكا با كه هایعثمان

 خىیتار رستد تیواقع نیا اگر. گذارند شینما به را اسالم عاطفى و پسند عدالت ،انسانى ماىیس نتوانستند نمودند

 آغوشى با مردم ،داد نشان را خود قىیحق و عطوف چهره و گذاشت پاى كه كجائى هر در اسالم كه مینمائ قبول را

 دیبا اهآنگ -است قتیحق نیا گواه ایدن آنسوى و نسویا در انسانى میعظ تهاىیجمع وجود كه -رفتندیپذ آنرا باز

 شتریب مین دیبا امروز ورنه بود وحى اسالم از جدا زىیچ گذاشتند شینما به اروپا در هایعثمان آنچه كه مینمائ اعتراف

 از لومم كه اش اخالقى ارزشهاى و انسانى تهاىیخصوص تمام با را اسالم آنها اگر. ستین كه بود مى مسلمان اروپا

 عمان را نید كه تنها نه امروزى اروپاى ،داشتندیم عرضه است رأفت و دوستى نوع ،اقتصاد ،هنر ،فرهنگ ،عاطفه

 .بودیم مسلمان دیبا خود كه دانست نمى اروپا مشترك بازار به هیترك وستنیپ اصلى

 كىینتخ و فرهنگى و اقتصادى و دارى كشور لحاظ از ولى دهدیم رشد را گرىینظام عنصر آنكه با لوىیقب زندگى

 ناندشم تهاجمات جلو توانستند اسالمى امپراطورى غرب و شرق بر حاكم لیقبا چه اگر. داردیم نگه عقب را جامعه
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 چندانى دستاورد كیتخن و عمران و اقتصاد و اداره و دارى كشور امر در ،رندیبگ خیتار حساس برههء چند در را

 .نداشتند

 در را اى دروازه لهیقب هر عراق در. بود باقى شیخو قوت مانهبه عثمانى خالفت دورهء در زین عربها لوىیقب نظام

( الصر) بنام را مبلغى نرساند حجاج به بىیآس آنكه براى صخر بنى لهیقب. ستاندند مى باج مردم از و گذاشته راه ریمس

 آن بیبتعق و كرده بلند هم خالفت هیعل انیعص لواى گاهگاهى عربى لیقبا. آورد مى بدست عثمانى خالفت از

 و خواباندیم گرىید لیقبا توسط را لیقبا انیعص گاهى عثمانى خالفت كه است نیا در تأسف. شدند مى سركوب

 مشهور لهیقب دو اختالف هیسور در نكهیا آور خنده و شگفت. دیپاش مى لیت لوىیقب تعصب آتش بروى جهینت در

 .شد گرفته سر از باره دو! قرن ده مرور از پس بود شده آغاز ها اموى زمان در كه عرب

  م1913 مارچ در باآلخره خالفت نیا
 
 عربى لیقبا توسط و استعمار نقشه بر بنا آن راثیم و شد اعالن ملغى رسما

 .كرد پر آنرا جاى عربى نینو لیقبا دیببخش ،عربى نینو دولتهاى و شد جدا قطعه قطعه
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 عرب لیقبا معاصر های دولت

: دیگو نینش شهر لیقبا نیا مورد در حانىیر. نشد كاسته عربى لیقبا تعصب از زىیچ معاصر دولتهاى لیتشك با

 از ای و هساخت میمال شانرا شعور ،داده وندیپ بهم را آنها است نتوانسته نید رابطه ولى اند مسلمان آنها همه آنكه با»

 ،ستا گرفته قرار هم كنار در شان هاى كوچه آنكه با. بكاهد زىیچ آنها حد بى اختالفات و نىیبدب و نفرت احساس

 و بدوى تىیذهن آنها تیاكثر تیذهن. دارد فاصله هم از شان عواطف و احساسات و دور گریهمد از شان دلهاى اما

 . «است ابانىیب

 فراوانى ودس لهیقب عنصر از استعمار و شده اسىیس هاىیباز صحنه وارد گرىید بشكل لیقبا غربى استعمار آمدن با

 دست تا تندنداش آنرا تیظرف شان لوىیقب تیخصوص ابربن هم و داشتند همكارى سهایانگل با هم لیقبا رهبران. برد

 ،سودان ،اردن ،منی ،عراق در عربى لیقبا غربى استعمار آمدن با .گذارند اساس را رومندىین حكومت و داده همهب

 ذارىگ نقطه اسىیس هاى مرز بعنوان هایفرانسو و سهایانگل نظر تحت را مساحاتى ،جىیخل هاى كشور و صومال

 .نهادند آن بر را دولت اسم و نموده

 كه ىهنگام و بستند دوستى مانیپ آنها با و نموده استقبال سهایانگل از كه بودند لیقبا رهبران نیهم عراق در

 را گر نظاره نقش كشور آن لیقبا دیگرد آغاز آنجا علماى فتواى بر بنا م1915 سال در ها عراقى جهادى مقاومت

 زیست راستعما روهاىین تا نموده میتنظ( الشبانة) بنام سازمانى در را لیقبا جوانان از اى عده سهایانگل. داشتند

 .ندینما سركوب آنها توسط را عراق

 المىاس مختلف جوامع اسىیس نهاد بناى ریز لهیقب كه مینیب مى میندازیب اسالمى هاى كشور بر نگاهى اگر

 ،ومالص ،افغانستان ،سودان ا،یتانیمور ر،یالجزا ،عراق ،ایبیل ،اردن ،منی ،جىیخل هاى كشور كه شودیم محسوب

 . است آن بارز هاى نمونه از.. . مراكش ،بوتىیج

 عثمانى فتخال برابر در را آنها ،آنجا بدوى لیقبا وخیش و رهبران طلبى استقالل رغبت از درست شناخت با سهایانگل

 مخالفت در برتانوى استعمار منافع با آنجا لیقبا وخیش و خانها منافع كه بودند داده صیشخت آنها رایز نمودند جیبس

 بودند اشتهد بر خالفت هیعل انیعص پرچم كه حالى در لیقبا نیا نكهیا شگفت. دینمایم تالقى عثمانى خالفت با

 نوبج لیقبا نیب در آن از بعد سال دوازده مذكور الرنس. نمودندیم اطاعت( الرنس) بنام سىیانگل افسر كی از اما

 گرید بار ار  سیانگل استعمار اهداف تحقق راه در لوىیقب عامل از استفاده وىیناریس تا شد ظاهر افغانستان شرقى

 كردیم تالوت آن درست مخارج با را قرآن و بود بلد خوب را عربى زبان كه او ندیگویم. گذارد اجرا به ما كشور در

 سالله از را خود شد ظاهر رامشاهیم لیقبا انیم در كه هنگامى الرنس. شد مى هم ها جمعه نماز شیپ گاهگاهى

 گرىید مملكت كه بود الرنس تیفعال سالهاى در .بود نموده معرفى كرمشاه دیس بنام را خود و خوانده اسالم امبریپ

 صحرا لیقبا. تگرف بعهده پاشا گلوب بنام سىیانگل كنفری آنرا بدوى روهاىین ادتیق كه دیگرد سیتأس اردن شرق در
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 زهیانگ نیهم از هم سودان در سهایانگل. نمودند كامل تیحما او از و داده( کیحن ابو) عربى لقب را گلوب ،نینش

 محسوب حكومتى نظام رسمى جز لیقبا كه كنونى اردن در. افگندند هم جان در را آنجا لیقبا و كرده استفاده

 . شد گذاشته اجرا به استیس نیهم زین شوندیم

 ستبد معجونى هردو آن بیترك از ،شد مخلوط لوىیقب منحط رسوم و فرهنگ با نید هرگاه كه دهدیم نشان خیتار

 انسان براى را غارت و جنگ( دهیعق) حالت همچو در. بود خواهد اتوم از تر باال اش انفجارى قدرت كه دیآ مى

 ودشیم محسوب" متیغن" غارت و نهب و سلب ،ردیگیم نام" جهاد" خواهى طرهیس و زىیخونر و كرده معنى لوىیقب

 . شوندیم خوانده باغى و اغىی آن حالت نیبهتر در و كافر ،لهیقب دشمنان و

 .بود كار روى ها( امام) حكومت اواخر نیهم تا كشور آن در. است كار روى اسىیس جوامع نیتر لوىیقب زین منی در

 در را لهیقب ماىیس كنى نگاه كه زىیچ هر به منی در. بود لیقبا ریشمش به اتكا ها امام حكومت اصلى تیخصوص

 لسا هفت و ستیب امتداد در آن جنوبى بخش كمونستهاى حتى بیغرا و بیعجا نیسرزم نیا در. نىیب مى آن

 نیاول در جنوبى منی كمونستهاى. بردارند لوىیقب مشكالت حل راه در كوچك ولو قدمى نتوانستند قدرتشان

 هاىهچهر  و م1924 سال در آن بعدى تاىدكو و محمد ناصر على كودتاى كه بردند پناه لهیقب به داخلى كشمكش

 لهمسأ نیا ،برند مى بسر اسىیس چتر كی ریز در منی دو هر كه حاال .است ما ادعاى شاهد كودتا هردو در مطرح

 بر تدول ای و راندیم حكم دولت بر لهیقب آنجا در بفهمد كه است دشوار بیغر و بیعج جامعه آن اوضاع بر ناظر براى

 مینگرب بدقت اگر. دولت بسان لهیقب و كندیم عمل لهیقب بسان دولت كه نستیا در منی اصلى مشكل. لهیقب

 احزاب اعضاى و دارند وجود اسىیس احزاب امروزى منیدر. ستین لیقبا ائتالف جز زىیچ كنونى منی جمهورى

 دارند زبان ریز را قات اهیگ و اند بسته كمر بر را لهیقب نتىیز اسلحه و دارند تن بر عنعنوى لباس كه حالى در مختلف

 لشیم و ناصر جمال و دكارت و ماوتستونگ و ماركس كارل از ولى است لهیقب فرهنگ از ماالمال شعورشان و ذهن و

 اى ولوژىیدیا و فكر هر به و هست كه هر منىی انسان. كنندیم صحبت البنا حسن و عبدالوهاب بن محمد و عفلق

 را منی شئون در خارجى مداخالت لوى،یقب شهیاند و نظام. دارد لوىیقب نظام به خاصى احترام ،است وابسته كه

 .است ساخته آسان اریبس

 نمی جمهور سیرئ صالح عبدالله على كه است متمركز( احمر آل) آن شاخه و( حاشد) لهیقب دست در قدرت منی در

 سیئر  كه زمانى نیع در كه األحمر نیحس عبدالله حیش. باشدیم حاشد هاى شاخه از كىی سنحان؛ فرع به مربوط

 . است لهیقب نیهم به مربوط ،باشدیم هم پارلمان سیرئ ،است لیقبا

 آور ادی نجایا در آنها تن چند از نمونه بعنوان كه گرفته خود قبضه در را دولت هاى كرسى نیمهمتر( األحمر) خانواده

 :میشویم
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 سیرئ و ملى كنفرانس عمومى منشى ،مسلح قواى اعالى قوماندان جمهور، سیرئ صالح عبدالله على جنرال 

 . است قضا عالى شوراى

 باشدیم ملى تیامن عمومى قوماندان جمهور، سیرئ برادر صالح عبدالله محمد دگروال . 

 خود امر ریز در سرباز هزار سى كه است جمهورى گارد قوماندان جمهور، سیرئ دوم برادر عبدالله صالح على 

 . دارد

 است منی هوائى مدافعه و هوائى قواى قوماندان جمهور سیرئ سوم برادر عبدالله صالح محمد دگروال . 

 دارد بعهده را كشور مركز توپچى قطعات قوماندانى جمهور سیرئ چهارم برادر احمد صالح على دگروال . 

 است سوم لواى قوماندان جمهور سیرئ ماماى القاضى عبدالله دگروال.  

 دگروال. است منی شرق زون و هشتم لواى قوماندان جمهور، سیرئ خسر لیاسماع احمد محمد دگروال 

كوع نیحس  . است جمهور سیرئ دومى خسر ادهیپ اول لواى قوماندان األ

 دارد بدوش را زرهدار اول فرقه قوماندانى ،جمهور سیرئ شاوندانیخو از صالح محسن على دگروال . 

 است جمهور سیرئ شاوندانیخو از هم هوائى مدافعه قوماندان محسن على محمد دگروال . 

 عبدالله دگروال. دیآ مى بحساب جمهور سیرئ كانینزد از هم خالد فرقه قوماندان فرج احمد بن احمد دگروال 

 از مه اسىیس تیامن سیرئ شالمش عبدالله دگروال. است سیرئ كانینزد از زین صمع فرقه قوماندان فرج

 .است جمهور سیرئ اقارب و شاوندانیخو

 كوچك اریبس رهیدا از اگر اما ،باشندیم جمهور سیرئ كینزد اقارب و( األحمر) خانواده به وابسته كه اند كسانى نهایا

 نیهم اداره ریز در عسكرى لواى 11 و دفاع وزارت كه مینیب مى میبگذر سنحان لهیقب عتریوس رهیدا به خانواده نیا

 .دارد قرار لهیقب كی

 طرف زا ماند خالى ىیجا واگر است سنحان لهیقب افراد دست در تىیامن و نظامى دىیكل مناصب همه منی كشور در

 دفاع وزارت دىیكل مناصب صدیف 32 كه حالى در. شودیم پر است آن كوچك فرع خود سنحان كه حاشد لهیقب افراد

 هیحاش رد ،دارد نام( لیبك) كه منی لهیقب نیبزرگتر ،باشدیم األحمر خانواده كه دارد دست در خانواده كی را تیامن و

  .است شده گذاشته

 دانفرزن بازهم ولى است حاكم جمهورى استیر نظام كه حالى در روزىید عراق بسان مصر و هیسور و ایبیل و منی در

 . رندیگیم آمادگى آنها جاى كردن پر براى نكهیا ایو اند گرفته را شان پدران جاى عمال   ای جمهور رؤساى

 ،دفاع ارتوز . بودند نهاده لهیقب ادیبن بر شانرا كار اساس هایبعث. است بوده حاكم لوىیقب نظام شهیهم هم عراق در

 هم جاتیالب لهیقب و ناصر بو آل. بود شده پر صدام خانواده اعضاى از ملى تیامن استیر و نظامى امور دفتر استیر

 دست در را قدرت م 1969 سال در صدام آنكه از شیپ. داشت دست در را مناصب نیمهمتر كه بود لىیقبا جمله از

 نیاگزج را بوالغفور آل آمد صدام كه وقتى ولى بود نموده جابجا مهمى مناصب در را بوبكر آل ،البكر حسن حمد ردیگ
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 مراسمى طى و نموده دعوت شیخو قصر در را عراق لیقبا خانهاى م 1991 سال در نیحس صدام. نمود بوبكر آل

 سیرئ ،صدام از كه عتىیب ،داشتیم اعالم صدام به را شیخو لهیقب و خود عتیب و برخاسته جا از لهیقب سیرئ هر

 .ساخت خانان خان ای و لیقبا اعالى

 رهبر. ندكیم حكومت( قذاذفه) عنىی قذافى شخص كوچك لهیقب آنجا در. دارد لوىیقب بوى و رنگ زیچ همه ایبیل در

 خوراكش و نموده رائىیپز مهیخ در را خارجى مهمانان او. رسم در هم و است لهیقب فرهنگ تابع اسم در هم ایبیل

 . ستین لهیقب بزرگتر شكل جز زىیچ دولت قذافى نظر از. است شتر ریش

 عده و ودهنم استفاده اعظمى بصورت آنجا نانیصحرانش و ها بدوى از لیاسرائ ونستىیصه حكومتهاى نیفلسط در

 برادران جان در را آنها شهیهم نیفلسط داخل در و لبنان جنگهاى در و داده جا شیخو ریاج ارتش در را آنها از اى

 .افگند مى شان عرب

 تیجاهل دوران بدوى جوامع األصل طبق كاپى ،عرب امروزى ملكى و عسكرى حكومتهاى نكهیا سخن خالصهء

 :كه تفاوت نیا به ،اند

 اند رانسوىف سگرت و آلمانى موتر ،سىیانگل نكتائى ،ائىیتالیا نكیع داراى عرب معاصر دولتى لیقبا رهبران -1

 .بودند محروم زهائىیچ همچو از شان گذشتگان كه حالى در

 كامه خود حكومت دست از كه هر جوامع نیا در ولى بود مى امان در پناهنده اسالم قبل ما لوىیقب جوامع در -1

 .ندینمایم دشمنش میتسل و بندند مى را شیدستها فرصت نیاول در ،آورد پناه حكومتها نیا به و كرده فرار اى

 جنگ اعالن بنام را زىیچ نه و دارند آگاهى حرام هاى ماه از نه. اند گریهمد با جنگ حالت در شهیهم لیقبا نیا -2

 بر نه و كنندیم رحم سال كهن ریپ بر نه ،شد ور شعله شان انیم در جنگ آتش كه زمان هر و .شناسند مى تیبرسم

 .كودك و زن

 قرن بدوى جوامع ،بودند برخوردار لهجه صراحت و صدق ،نوازى مهمان چون ىیارزشها از گذشته بدوى جوامع اگر

 .اند ارزشى هرگونه فاقد عرب كمی و ستیب

 دهیسنج هاى مرزبندى با كه گرفت دهید نا دینبا را استعمار نقش قومى هاى رىیگ در و منازعات از سخن هنگام

 راه رد آن شوم محصول از و دهیپاش منطقه در دور هاى گذشته از را زیست و تفرقه هاى بذر ز،یانگ بر مناقشه و شده

 دیجرا و ونىیزیتلو ،ىی ویراد هاى برنامه به دادن گوش با. برد مى استفاده شیخو المدت لیطو هاى برنامه تحقق

 به تاس شده نهاده ادیبن قومى هاى زهیست و ها تفرقه به زدن آتش ریمس در شانیها برنامه همه كه غرضیذ غربى

 هاى كشور سىیپال به بسته آن شدن خاموش ای و قومى غاتیتبل رىیاوجگ .برد پى توانیم شتریب برنامه نیا عمق

 ،كشد مى زبانه آتش چون ابتدائى انسانهاى اعماق از گرائى قوم حس اگر. است آن مختلف مراحل در غرضیذ
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 در. دینمایم كیتحر را شكن وحدت و منفى احساسات و زدیر مى آن روى بر كه ماندیم پترولى به استعمار كیتحر

 ،"بزرگ خراسان" ،"بزرگ تركستان" ،"بزرگ كستانیتاج" ،"بزرگ پشتونستان" چون ىیها شعار طرح ما حوزه

 زىیخونر و فتنه جز هدفى كنونى اوضاع و طیشرا در كه نمود مطالعه توانیم راستا نیهم در را" بزرگ بلوچستان"

 .داشت نخواهد پى در بزرگ

 سوبمح معاصر كشمكشهاى سوز هستى و مهلك اریبس ابزار فیحر كشور فیتضع جهت در تهایمل و قومها كیتحر

 رجىخا استیس تحقق ابزار بعنوان منازعات نیا از خواهندیم قومى هاىگروه كیتحر با منطقوى قدرتهاى. شودیم

 شورك اقتصادى و اسىیس هاى توانائى ،قومى ضعف نقاط از بردارى بهره با و برده سود نظر مورد كشور با معامله در

 ابتین هب و نموده كسب اقتصادى و اسىیس نفوذ لهیقب آن و قوم نیا از طرفدارى قیطر از و نموده فیتضع را بیرق

 به شانرا خود قومى بحرانهاى رایاخ و كرده استفاده آنها اهداف تحقق جهت در ها زهیانگ نیاز بزرگ قدرتهاى از

  .دهند انتقال شان مرزهاى خارج

 جهت بى كه وسیاگنات دیوید قلم به دارد اى مقاله 1552 جنورى 12 شمارهء در پست واشنگتن مشهور روزنامه

 عربى استهاىیس لوىیقب عامل مورد در( ایس) اسبق سیرئ هلمز چاردیر»: مینمائ نقل نجایدر آنرا خالصه ستین

 ذهنت و گذارب كسوی شانرا هاى نهیكاب ناتییتع و عرب رهبران هاىیسخنران از مملؤ غاتىیتبل مواد همه نیا: دیگویم

 آنرا هاسیانگل كه افگند مى پرده رازى از هلمز چاردیر سخن نیا. دار معطوف لیقبا و ریعشا و مذهبى هاى گروه به را

 راكزم آنها. كردند حكومت شرق بر ادىیز سالهاى تجربه نیهم پرتو در و گرفته فرا استعمارى تجربه قرنها اثر در

 انستانافغ سنتى جامعه لوىیقب مناسبات و روابط. بودند نموده شناسائى خوب را جوامع ضعف نقاط و قدرت اصلى

 سقوط سرعت آن به طالبان كه علتى. میبود شاهد آنرا ریاخ ماه چند در ما كه دارد را خودش قوت و ضعف نقاط

. است لتم بنام زىیچ فاقد آن مدرن مفهوم به افغانستان رایز نداشتند كنترول ملت همهء بر آنها كه بود نیا نمودند

 جدى البانط با نبردش در كایامر كه دندید لیقبا كه نیهم و بودند خاصى ریعشا و لیقبا ائتالف به متكى طالبان

 سر بر تنواشنگ در افغانستان زىیست زمیترور تجربه تكرار روزها نیا در. شدند پراگنده و گرفته را خود راه همه است

 لوتیپ بدون هاى ارهیط استعمال ،كایامر ارتش ژهیو روهاىین استخدام در افغانستان تجربه آنها نظر از. است زبانها

 داشتن نظر در و توجه همانا آموخت افغانستان تجربه از دیبا كه اى قىیحق درس اما باشدیم مصنوعى اقمار و

 دارا را خودش خاص گاهیجا و تیاهم هم عراق و سعودى عربستان در كه امرى. است كشور آن لوىیقب مناسبات

 رهبرى هانیم خاور در را حكومت نیتر ثبات با او. بود اردن سابق شاه نیحس ملك دانیم نیا روزیپ گریباز. باشدیم

 هم قعرا. نمودیم افتیدر كایامر از را پول نیا و دادیم پول را اردن دىیكل ریعشا و لیقبا رهبران نیحس ملك. نمود

  كایامر اگر. دارند قرار رأس در ها تىیتكر و ها رىیجب ،ها لمىید كه شده لیتشك لهیقب 115 از
 
 خواهدیم دلش واقعا

 شاهد عراق هم گذشته در. است عراق لیقبا با رابطه در پژوهش و قیتحق آغاز، نقطه ،دهد سقوط را صدام كه

 بجرم او همكاران از تن 22 و مىیدل جنرال اعدام كه اند بوده لوىیقب اساسى داراى كه است بوده كودتاهائى

 م 1555 سال در هم رىیجب لهیقب افسران. است آن زنده هاى نمونه از م1999 فبرورى در كودتا پالنگذارى
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 ىدگرگون خواهان كایامر اگر. شدند دهیكوب ولى انداختند براه عراق جمهورى استیر گارد صفوف در را اغتشاشى

 خالصه بود نیا.1«است نهفته عراقى جامعه سنتى ادیبن در قدرت اصلى مركز كه بداند دیبا است عراق در اسىیس

 .ستپ واشنگتن مانهیحك مقاله

 آن دوم چاپ براى رساله نیا سىینو باز و بازخوانى مصروف سطور نیا سندهینو كه م 1553 جوالى چهارم امشب

 ،سهایلانگ طوالنى تجربه از استفاده با كایامر و كرده را خود كار پوست واشنگتن اندرزهاى كه مینیب مى باشدیم

 دهیكش باال جمهور سیرئ ثیبح را عراق لیقبا از كىی رهبر اوریال محسن زاده برادر اوریال غازى كه شودیم كماهی

 ستایر در را او چرا و باشدیم منسوب لهیقب كدام به ،بوده ىك اوریال غازى كه میبدان تا است الزم نجایدر .است

 زا كىی كه - الباججى عدنان بر را اوریال غازى ترازى كفه كه بود عواملى كدام باز و نمودند؟ نصب عراق جمهورى

 عقبه نیستنخ را لهیقب نظام و بوده المللى نیب امور و اقتصادى ،اسىیس ،لیدرمسا ریخب و ملى معروف تهاىیشخص

 لهیقب خان اوریال لیعج محسن زاده برادر اوریال غازى. دیبخش نىیسنگ -داندیم كشورش پبشرفت و وحدت راه فرا

 ،عراق ،سعودى عربستان صحراى از بخشهائى و شده بالغ انسان ونیمل چند به لهیقب نیا افراد كه باشدیم( شمر)

 افراد از اى عده و بوده نینش هیباد و كوچى هنوز تا لهیقب نیا از بخشى. پوشاند مى را لبنان و هیسور ،تیكو ،اردن

 با و نموده قبول را كشورها نیا از كىی تیتابع تا اند نشده حاضر هنوز تا دارند نىینش هیباد به كه عشقى بخاطر آن

 . هستند آمد و رفت در گرىید بكشور كشور كی از شیشترخو و مهیخ

 ىالعاص ادهام را شمر لیقبا عمومى استیر ،شدند عراق وارد سهایانگل كه هنگامى ،گذشته قرن دوم دهه لیاوا در

. مودن اعالم سیانگل استعمار هیعل را شیخو دیشد مخالفت كه بود رهبرانى جمله از العاصى ادهام. داشت بدوش

 مكك اسلحه و پول با ،باشدیم اوریال غازى جد كه اوریال لیعج بنام را گرىید شخص سهایانگل ،موقف نیا اثر در

 بر سهایانگل مالى كمك از استفاده با اوریال غازى كه بود نگذشته رىید. نمودند كیتحر العاصى ادهام هیعل و نموده

 هیعل سیانگل تیحما در خود و زده عقب هیسور اراضى بداخل را العاصى ادهام ،افتهی دست شمر لهیقب استیر

 رىید. داد قرار حمله هدف عراق شمالى مناطق از شان نىینش عقب هنگام را آنها و پرداخته نبرد به هایعثمان

 بمناسبت م 1921 سال در كه شد مقرب سهایانگل به چنان كنونى جمهور سیرئ جد اوریال لیعج كه بود نگذشته

 . شد دعوت لندن به ایدن پادشاهان قطار در انگلستان پادشاه ششم جورج تاجگذارى محفل ریتدو

 و ها ضادت ساختن ور شعله از عبارت كه دیبخش دهخوا تحقق زین را گرید پروژه كی اوریال غازى نییتع ای و انتخاب

 لیقبا با هآنك عالوه بر لهیقب نیا. باشدیم جهانى بزرگ هاىیژیاسترات به خدمت راه در لیقبا گذشته هاى دشمنى

 زین سعود آل چون منطقه گرید لیقبا با ندارد خوبى چندان رابطه... و ونیمینع ،دیعب ،طئ جبور، چون عراق گرید

 . دارد خىیتار دشمنى
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 بدست سرنوشتش ،رود مى شیپ بشر خیتار دل در سال هزار هشت تا آن تمدن هاى شهیر كه عراقى حال هر به

 وژهپر  همه كسوی از ،شیخو قرنه چند هاى دشمنى هیتصف راه در تا شودیم سپرده ها آل و ها لیا و ریعشا و لیقبا

 .بپوشانند عمل جامه را گرانید هاى برنامه گرید سوى از و سازند مواجه ناكامى به را استقالل و وحدت هاى

 حبتص لیبتفص آن رامونیپ میباش خواسته اگر كه است طوالنى تىیحكا جىیخل هاى كشور در لیقبا تیحكا

 .شد خواهد من هفتاد مثنوى اصطالح به مینمائ
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 !عربی وحدت بانی لورنس؛

 :میگرد بر( عربستان لورنس) به میریگز نا عربى هاى كشور لیقبا با آن رابطه و استعمار از تیصح هنگام

 ربىع هاى كشور در مهمى اریبس شنق اول جهانى جنگ در كه بود انگلستان استخبارات سازمان افسر كی مرد نیا

 را آنجا ىبدو لیقبا فرصت نیتر بزود توانست داشت عربجهان  لوىیقب جامعه از كه شناختى با لورنس. نمود فایا

 چشم بودك سیانگل نیا كه بود نگذشته رىید. دینما جیبس عثمانى خالفت هیعل را همه و ساخته شیخو دست آله

 و تاج بى سلطان و مكه ریام ،عرب قهرمان لقب بعد چندى و نمود حاصل شهرت اعراب انیم در قهرمانى بعنوان

 در را وا چگونه و كرده شهیپ را بدوى انسان روش و راه چگونه كه بود بلد خوب لورنس. گرفت بخود را عربستان تخت

 شیخو دست ملعبه را عربهابرخى  راه نیا از و گذاشت سر بر عربى چلتار ،نمود تن بر عربى لباس او ،آورد دام

 دنیود حالت در كه شترى پابپاى كه بود قادر و كردیم سوارى شتر گرد صحرا عربهاى از عتریسر و تند او. دیگردان

 كه دشدن او مفتون چنان عربهابرخى . برساند آن پشت به را خود چرخش با توأم تند زیخ كی با بعد و بدود ،است

 ،آورنس) بصورت عربى در كه سرهم پشت و بلند هاى ادیفر با را او نام آنها گذشتیم شانیها مهیخ كنار از هرگاه

 شور زا بودند وى تیمع در زمان آن در كه سىیانگل منصبان صاحب از برخى. كردندیم تكرار شد مى تلفظ( آورنس

 دیگویم نسلور  همكاران از كىی موسى مانیسل. اند گفته داستانها او گوئى خوشامد براى لیقبا الوصف دیزا التهاب و

 .آمد انیبم طال پاى كه شد ریچشمگ وقتى لیقبا نزد در او اعتبار و شهرت كه

 ثقل مركز در هم آن و مسلمانان انداختن همهب از( The Politics of Mecca) مكه اسىیس لیمسا عنوان ریز لورنس

 جهان در خالفت مقام دو ،حالتى نیچن آوردن بوجود صورت در: دیگویم او. زندیم حرف اسالم خطر زدودن و آن

 تحال در نىید لیمسا سر بر قهرا دو هر آن كه عربستان در گرشید و هیترك در كىی: كرد خواهد اندام عرض اسالم

 اداره»: دسینو مى شودیم ادی هفتگانه و ستیب مواد بنام كه اى دفترچه در لورنس .بود خواهند زیست و نزاع و جنگ

 در انگلستان اندازه هر كه بود معتقد لورنس. «علم كی نه رود مى بحساب هنر کی اعراب چرخاندن دست سر و

 نیتأم آن نافعم بهتر و شتریب اندازه مانهبه كند حاصل شترىیب قیتوف انهیم خاور نهاىیسرزم داشتن نگاه پراگنده

 نیهم جنگ به آنان نمودن وادار وهیش نیبهتر كه داشت نیقی رایز دادیم آزادى وعده همواره اعراب به او. شد خواهد

 از برخوردارى اجازه هرگز انگلستان كه بود آگاه مدت نیا طول در وقت نیع در ولى است نیدروغ هاى وعده

  .داد نخواهد آنان به كردندیم جنگ آن بخاطر اعراب كه را استقاللى

 همه و هكرد جوالنو خلیج  مصر و عراق و نیفلسط و اردن تا گرفته هیسور از عرب نینش صحرا لیقبا انیم در لورنس

 نینش هیباد اعراب تنها كه بود معتقد او. نمود استخدام و جیبس عثمانى خالفت عنىی كشورش بزرگ دشمن هیعل را

 بدوى اعراب هرگاه كه گفتیم همچنان او. اند خالفت منظم ارتش با دادن مصاف براى الزم توان و قدرت داراى
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 نیا لهذا. كشندیم دست جنگ از اقل حد دارند را شان نیسرزم در روین كردن ادهیپ قصد كفار كه شوند متوجه

 .شود گذاشته اعراب خود عهده بر هم خالفت هیعل دنیجنگ فهیوظ و منظم نا جنگ کی دیبا جنگ

 سبتن او به میمسق ریغ نحو به را دوم جهانى جنگ طول در كىیچر جنگهاى عیوس و گسترده برد كار ابتكار اى عده

 ورط نیا استرلنگ دوستش براى بود داده انجام ها عثمانى هیعل كه را شیاتهایعمل از كىی تیحكا او. دهندیم

 عربهاى نیهم ،ندیآ مى بر" كىیچر جنگهاى" كارها لیقب نیا عهده از بخوبى كه افرادى تنها»: كندیم تیحكا

 مافوق و توردس و برنامه و دفتر از نكهیا براى است نیالكاتب كرام و خدا با هم هائى كار نیچن اجر. هستند نینش هیباد

  كرد تر لبى آن با بشود كه آبى حتى و خوراك و خورد و دارو و پزشك و دون ما و
 
 .«ستین خبرى ابدا

 اى اخهش خود آن كه حیابوطا لهیقب خیش( عوده) مكارىهبه كه است عقبه بندر تصرف لورنس اتیعمل نیتر عمده

 یمستق لیام ششصد بطول محورى هایعثمان دست از عقبه گرفتن با. گرفت صورت باشدیم طاتیحو بزرگ لهیقب از
 
 ما

 افتهیدر را لیقبا ضعف نقاط كه نمودیم تالش شهیهم لورنس. گرفت قرار آن مانیپهم لیقبا و سیانگل دیتهد مورد

 – دمشق آهن راه احداث كه لیدل نیا به گرد صحرا و بدوى اعراب زمان آن در. كند رخنه خالفت جسم در آن از و

 :گفتیم لورنس ،بودند زاریب آن از داده لیتقل عبور حق و راهدارى عوارض اخذ محل از آنانرا ساالنه آمد در نهیمد

 میصم از خط نیا دنیگردان استفاده قابل ریغ و قطع راستاى در ابانىیب لیقبا كه بود دیبا وار دیام توانیم قطع بطور

 آن ننایسرنش كشتن و آهن خط ساختن منفجر با را خود اىیرؤ نیا لورنس باآلخره. كرد خواهند همكارى ما با قلب

 لسواح مذهبى ریغ افراد را او روانیپ اغلب كه را نیحس فرزند نیسوم صلیف توانست لورنس. دیبخش تحقق

 . دینما جذب بخود -دادیم شترىیب عمل آزادى او به امر نیا و - دادندیم لیتشك عربستان

 زمیونیصه از تیحما كه دیكوب اسالم جهان پشت بر گرید نوع از خنجرى كه داد سقوط را خالفت كه تنها نه لورنس

 ونستهاىیهص رهبر( منیوا زیكائ) داكتر مالقات نهیزم لورنس .بود عرب جهان قلب در لیاسرائ لیتشك و المللى نیب

 نموده مساعد لندن در كارلتون هوتل در م1912 دسمبر 11 خیبتار را عرب لیقبا آنروز رهبران از كىی صلیف و جهان

 .دیرس امضا به طرف هردو انیم در دادى قرار مالقات نیا انیجر در و پرداخت هردو آن ترجمانى به خود

 تحكوم هیعل ،داخل از و رفتهیپذ را نیمتفق كیتحر بودند آمده ستوه به عثمانى حكومت از كه لوح ساده اعراب

 قول شان براى هاسیانگل. داد خواهند استقالل هایعثمان مقابل در آنها خود به نكهیا وعده به دندیجنگ عثمانى

 عربهاى كه خاللى در. دیبجنگ هایعثمان با ما نفع به نكهیا شرط به میدهمى استقالل شما به ما كه دادند قطعى

 تازه هك سمیونیصه حزب با را خودش قرار و قول انگلستان ،دندیجنگمى خودشان اسالمى حدودى تا دولت با نادان

 وجود به للم جامعه. دینما ونستهایصه میتسل اسالمى كشورهاى قلب در را نیفلسط كه كرد محكم بود شده لیتشك

 ) هستند ىیملتها ایدن در كه كندمى بیتصو و دیآمى
 
 رشد چون كه( اندشده جدا عثمانى از كه ىیملتها مخصوصا

 دادند را متىقس ،فرانسه به دادند را آن از قسمتى. كنند اداره را آنها تا میبكن نیمع سرپرست شانیا بر دیبا ما ،ندارند

 دادند وعده هاستیونیصه به سهایانگل بعد و ،بود نیفلسط گرفت انگلستان كه ىیجاها جمله از... و انگلستان به
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 فقط ،كردندمى زندگى ایدن اكناف و اطراف در كه انىیهودی. میسپار مى شما به را نجایا ما كه( بالفور معروف وعده)

 نیرزمس نیا به شوند، جمع آنجا كه گردند مى اىنقطه دنبال نهایا و اندداده زجر نهایا به هایاروپائ نكهیا لیدل به

 .دندیخر را نهایزم و كردند مهاجرت

 ختهیر هم كشورم سرباز كی خون كه حالى در ایتانیبر دشمنان بر كه است افتخار جاى من براى»: دیگویم لورنس

 و مناسبات محصول كه احمقى عرب هزار ها ده خون بحر در را كشورش افتخار كشتى او! آرى .«میآ غالب ،نشد

 .خیتار در لوىیقب انسان غباوت براى باشد شاهدى تا آورد حركت به بودند لوىیقب منحط فرهنگ

 بر كه ریصغ اىیآس لیقبا نصف بكمك سىیانگل افسر نیا ،شد نمى خاموش جنگ آتش اگر نكهیا سخن خالصه

 . نمودیم تصرف زین را هیقسطنطن شك بدون بودند آمده جمع او گرد

 تیصو بر بنا و سپرد جان انگلستان در كىیتراف حادثه كی اثر در شیباورها بخاطر مبارزه عمر كی از پس لورنس

 تهگذاش سایكل آن در عربى لباس و چلتار با كه او مجسمه. شد سپرده خاك به مورتون ساىیكل محوطه در خودش

 .خندد مى لوىیقب انسان غباوت بر است جهان نیا كه روزى تا شده

 حدتو شعار جاى به ملى وحدت شعار و شدند میتقس متعّددى هاى تیمل به مسلمانان عثمانى دولت سقوط از پس

 الفتخ آن براندازى براى غربى ابزارى ،شد اعالم عثمانى خالفت برابر در كه اى ىیگرا ملى. دیگرد مطرح اسالمى

 واراست و ،اسالم خط از آنان كردن منحرف و آنان انیم جنگ و دشمنى ختنیبرانگ و مسلمانان وحدت بردن نیب از و

 صدر رد و ستمیب قرن در مسلمانان كه است ىیها بتیمص منشاء نیا. بود آنان بر طرهیس و سلطه هاى هیپا كردن

 در و ستا استوار غربى تفكرى براساس كه حركتى از توان نمى البته. شدند مواجه آن با نیفلسط هیقض آنها همه

 نیا از ریغ انتظارى كند مى عمل غربى منهیه و سازى گمراه هیسا در و افتهی نما و نشو استعمارى مؤسسات دامان

 به من): دیگو مى كه است آن مؤسس لورنس كه اى عربى جنبش از میباش داشته میتوان مى انتظارى چه ما. داشت

 را هیترك كه است تفكرى نیا كه داشتم نانیاطم حجاز در حضورم از شیپ و داشتم قیعم مانىیا عربى جنبش تفكر

 از نفر ونیلیم ستیب به و دهم لیتشك دیجد امتى داشتم قصد من: )دیگو مى زین و( كشاند خواهد فروپاشى به

 نیسرزم همه كنند، گذارى هیپا ها آن بر ،ملى شاتیگرا در را خود اهاىیرؤ تا كنم عرضه را ىیها انیبن ها سامى

 ربىع وحدت از انتظارى چه ما پس .(كند نمى برابرى سىیانگل نفر كی مرگ با من نظر در عثمانى امپراتورى هاى

 آن هیپا بر عربى جامعه و كند، مى دعوت آن به م 1931 سال در ایتانیبر خارجه ریوز ـ دنیا انتونى كه میدار اى

 گردد؟ مى استوار

 لیباق تا خواستند آن از و آوردند روى استعمار به كه بود نیا شدند مرتكب عرب لیقبا رهبران كه را آشكارى خطاى

 آنان براى ار  زىیچ نیچن استعمار كه رو آن از فقط نه ابند،ین دست زىیچ چیه به كه بود عىیطب و كند تیتقو را آنان

 .ستین ممكن ر،یغ واسطه به خودى تیهو بناى كه لیدل نیا به بلكه خواهد نمى
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  شعور رفتن نیب از عنىی سبب نیهم به
ّ
 به ابىی دست در سوم جهان ىها تیمل ،تیتبع سبب به و قىیحق ىمل

; اند ودهب خائن و گانهیب سرسپرده نشانده، دست رهبران گرفتار وستهیپ و اند بوده ناكام منزه و مخلص هاى رهبرى

 ونیلیم 11 مقابل در نیفلسط راه گشودن براى را( هرتزل) هاى تالش كه نبود( ثانى دیعبدالحم) نیا ایآ مثال براى

 ونیلیم صد مبلغ به وامى و كرد جادیا نشانده دست دولت از دفاع براى را كامل اسكادرانى و كرد رد سىیانگل رهیل

 مى سر هب اقتصادى طیشرا نیتر نابسامان در عثمانى دولت كه حالى در گرفت حاتیتسل امر در صرف براى فرانك

 ىیراگ ملى انیمدع و تیعرب انیداع از بهتر داشت كه رىیتقص و قصور همه با ترك مسلمان سلطان نیا ایآ. برد

ت با را شان هاى نیسرزم كه نبود عربى
ّ
 ابودن در نیفلسط آزادسازى در مشاركت جاى به و كردند غرب میتسل ذل

 شدند؟ میسه آن سازى

 نیهم در اما دارد را خود دوزخ و بهشت كه است نید كی ما براى عربى زمیونالیس نا»: دیگو مى نیالد ناصر على

 آن بر هك شود نىید منزله به عربى زمیونالیناس كه آن مگر كرد نخواهند رشد عربها»: سدینو مى فاخورى عمر. «ایدن

 «.رزندو مى اهتمام و دیتأك حیمس لیانج بر انیحیمس و میكر قرآن بر مسلمانان كه سان همان ورزند اهتمام و دیتأك

 و كرده لیتحم اسالم بر را شیخو افكار انیگرا نژاد كه است بوده نیا مسلمانان زندگى در ىیگرا نژاد جینتا از كىی

 تفكر براساس عرب با اسالم دادن وندیپ فیتحر نیا نمودهاى نیبارزتر از. اند شده اسالمى شهیاند فیتحر سبب

 و ىخیتار هاى ژگىیو از كه است آنها قومى اتیتجل و مظاهر ها نژاد فرهنگ و دیعقا دیگو مى كه است انهیگرا نژاد

 طبق كهبل است عربى زمیونالیناس مظاهر از مظهرى زین اسالم نظرى نیچن پرتو در. ردیگ مى نشأت اقوام آن فكرى

 دارد ىشگیهم رسالتى عرب امت كه انیب نیا به. آسمان مولود نه ،است عرب انسان دهییزا( عفلق شلیم) ریتفس

شكال به مختلف خىیتار مراحل در كه
َ
شكال نیا همه و ،گردد مى ظاهر تكامل حال در و مختلف ا

َ
 ;هستند مقدس ا

 اكنون و شده عرب امت رسالت اسالم آن، از پس و است اسالم از شیپ مرحله در عرب امت رسالت تیجاهل عنىی

 است معاصر ىیراگ ملى پندار با مطابق ریتفس نیا ،است افتهی تجلى ستىیالیسوس ىیگرا ملى تفكر در عرب رسالت

 انهم به اسالم تحقق براى شیقر) مشركان   كه پندارد مى و است لیقا كسانی ارزشى اسالم و تیجاهل براى كه

 ارىی و دییتأ را او كه اند كسانى همان كردند محاربه امبریپ با كه كسانى و اسالم، به مؤمنان كه دارند ضرورت اندازه

 .(.نمودند
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 رانیا در

 رفتشیپ و شهرها رونق یىها دوره در هم رانىیا جامعه كه مینیب مى میبرگرد رانیا شیخو هیهمسا كشور به اگر اما

 ىا عده را رانیا خیتار. است برده بسر انحطاط و ركود در ،هم ىدراز اریبس ىها دوره در و كرده ىط را فلسفه و علوم

 لیقبا حمالت بخاطر بارها رانیا جامعه تكاملى روند كه معنى نیا به دانسته لیقبا و ها لیا خیتار ،مجموع در

 نىیشهرنش و شهر مناسبات فیتضع ،حمالت نیا جهینت نیتر مهم. است گسسته هم از نیچادرنش ریعشا و ابانگردیب

ّز  ،مغول چون ابانگردانیب متعدد هاى هجوم ،واقع در. بود رانیا در مهاجر لیقبا و ریعشا تیموقع تیتقو و
ُ

 ،غ

 كه ـ هیقاجار و هیزند ،هیافشار ،هیصفو ،(ها اهیس گوسفند)نلوهایقراقو ،(دهایسف گوسفند)ونلوهایقو آق ،انیموریت

. دیردگ رانیا جامعه تكاملى روند انقطاع باعث ـ نداشتند را نوشتن و خواندن سواد حتى شان پادشاهان از ارىیبس

 خیتار. دیگرد برخوردار ىشتریب ىاجتماع - ىاسیس حضور و تبلور از نینش چادر و لوىیقب جامعه هیصفو دولت در

 ار  آن ىهاشهیر كه است ىخارج و ىداخل ىاسیس ىهاعرصه در بدوى سران ىتهایفعال بروز نشاندهنده دوره نیا

 كه ىعامل بعنوان خالفت نهاد ،بغداد سقوط با. نمود جستجو دولت نیا لیتشك تا بغداد سقوط انیم فاصله در دیبا

 خالفت مجدد اءیاح جهت در مصر ممالك تالش و رفت انیم از ،دیبخشىم تیمشروع دولتها ىاسیس سلطه به

 و رانیا فالت قلمرو در ىمغول طوائف و اقوام مكرر هجوم اثر بر كه ىطیشرا ،دوران نیا مقارن. ماند جهینت ىب

 و ونلویقراقو تركمانان ،انیموریت ،سربداران رینظ یىهاحكومت شیدایپ در و گشت داریپد آنها ىغرب متصرفات

 نیدر. ودب طیشرا نیهم تداوم در ىصفو دوره ریعشا و لیقبا ىاسیس نقش. نمودند فایا را ىاژهیو نقش ونلویقو آق

 ىسمر  مشاغل ریسا و االتیا حكومت ىتصد بصورت ،ىاسیس قدرت عیتوز در بدوى عناصر گسترده مشاركت دوره

 .دیگرد نمودار ىرسم ریغ و

 ،نیچادرنش لیقبا هاى هجوم فشار ریز ـ اروپا برخالف ـ خود خیتار طول در افغانستان همچون رانیا: گرید عبارت به

 سامان عصر در مثال  ) داشت وجود آنجا در آرامشى و ثبات نیچن كه هنگام آن و دهید بخود آرامش و ثبات ىرو كمتر

 بوده رانیا در اتیادب و فلسفه و خیتار و صنعت و تجارت رونق و شهرها رشد شاهد ما( هیبو آل و اریز آل ،انیسامان ای

 در بىنس آرامش کی شیدایپ و مرج و هرج و آشفتگى دوران شدن سپرى و لهیقب کی اسىیس استقرار از پس. میا

 و قتل و ناامنى و آشفتگى و ستم و ظلم گر،ید بار و ختیر مى هم به را لرزان آرامش نیا گرىید قوم هجوم ،جامعه

 ها صفوى ساله 135 حكومت سقوط و اصفهان به ما كشور لیقبا حمله از پس: مثال  . شد مى حاكم جامعه بر غارت

 زند انیسپاه و سربازان( م1611 /ه1142) بعد سال 22 شهر، نیا به( افشار نادر) افشار لهیقب حمله آن بدنبال و

 خلق ساله 135 سامان و گشودند تاراج به دست»: نیمورخ بقول اصفهان به حمله در( بودند لرستان لیقبا از كه)

 ازآغ تا جهت نیبهم ،بود رانیا در حكومت مسلط شكل نوزدهم قرن اواخر تا لیقبا حكومت. «زدند برهم را اصفهان

 ىخبر جّددت و شرفتیپ و علم از رانیا جامعه ،كرد ىم تجربه را شرفتیپ و تمدن از ىنینو مراحل اروپا كه ستمیب قرن
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 برىخ بى و ناآگاهى ،استانبول در رشیسف به اى نامه طى ،نوزدهم قرن لیاوا در قاجار شاه ىفتحعل  مثال  . نداشت

 : كرد مى ابراز نیچن را( فرنگستان) اروپا قاره از خود

 یثان است؟ چقدر فرنگستان ملك وسعت! ... مآبا سفارت»
 
 است؟ نیچادرنش ای نینش لیا چند از عبارت فرنگستان: ا

 پادشاه ار  خود كه ىكافر نام بناپارت است؟ فرنگ التیا از ىكی هم فرانسه ایآ انند؟یك شانیا سركردگان و نیخوان

 شالقق و القیی و ساكنند ىا رهیجز در( سیانگل مردم) ندیگو ىم نكهیا... است؟ چكاره و ستیك داند ىم فرانسه

 تیداه ىبرا طرق احسن لندن؟ از ىجزئ انگلستان ای است انگلستان از ىجزئ لندن ایآ نه؟ ای است راست ندارند

 1«...است؟ كدام ریخنز لحم و تیم اكل از شانیا بازداشتن و اسالم شاهراه به گمراه انیفرنگ

 نقش ،ها قرن نیا امتداد در رایز. بماند ىباق خیتار طول در توانست لوىیقب ىها حكومت نهمهیا با رانیا اما

 حـةینص" و ها "نامه استیس" واقع در و بود ىاساس ىنقش ،لیقبا حكومت دستگاه در ىرانیا انیوانید و استمدارانیس

 و خیتار ،طوالنى ریمس نیا در و آموخت ابانگردیب مهاجمان به اش رانىیا رسم و راه با را كشوردارى روش ها"الملوك

 . بود مختلف لیقبا هاى هجوم و حمالت در رانیا مردم پناهگاه و ریناپذ ریتسخ قلعه دو ،زبان

 شگاف حكومتها لوىیقب ستمیس و شد احساس رانیا در دیجد تمدن و تحول مینس ،الدىیم 19 قرن لیاوا از

 ،اعىاجتم و ىاسیس اتینشر. دیگرد رانیا جامعه در ىنینو روهاىین انكشاف باعث تیمشروط انقالب و برداشت

 .ساخت تر آماده بعدى تحوالت براى را نهیزم ىصنف ىها هیاتحاد و ىاسیس ىها خواست ،ىمردم ىشعارها
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 ها" آل" و ها" لیا" چنگ در افغانستان

 هشهاىپژو خى،یتار حوادث چون لىیمسا كه مینیب مى میفگنیب نگاهى ریاخ سال چند اسىیس اتیادب به اگر

 از و گرفته قرار اهتمام مورد شتریب اسىیس لیمسا ریسا و انسان حقوق ،ساالرى مردم و دموكراسى ك،یولوژیدیا

 علت نیا .است گرفته صورت احتراز دارد شهیب آن در شهیر ما ملت و دولت هاىیبسامان نا كه اى مسئله به پرداختن

 .ستین افعانستان مردم زندگى هاى عرصه ریسا بر آن ریتأث و لوىیقب تیذهن جز زىیچ شده فراموش

 لوچها،ب ها، هزاره ،تركمنها ،هاینورستان چون گوناگونى تهاىیقوم حضور كه است قومى چند نىیسرزم افغانستان

 از ىكی. است تنوع و تعدد نیا انگریب آن اسىیس اىیجغراف چارچوب در اقوام گرید و پشتونها تاجكها، ازبكها،

. ماند باقى اندكى زیچ هر خلقت ماده از كه دید د،یآفر را ایدن خداوند كه هنگامى: دیگویم نیزم مغرب سندگانینو

 كبمر  معجون نیا كه تىیموقع نمود، پرتاب نیزم بصوب و گذاشته هم روى را متجانس نا و ماندهیباق مواد خداوند

 . شد دهینام افغانستان گرفت، قرار آن روى بر

 به خاصممت گاهى و نامنظم پراگنده، لیقبا مرحله از است نتوانسته هنوز تا كه است لوىیقب اى جامعه افغانستان

 هر نآ مبناى بر كه نموده تیتقو چنان جامعه نیا در را مركز از فرار روىین لوىیقب تیخصوص. برسد ملت مرحله

 هاى مارىیب از ىیگرا لهیقب. دهدیم لیتشك خود براى" مملكتى" اش لهیقب قلمرو و قدرت خور فرا اربابى و خان

 چنگ در را ما جامعه توان نا كریپ حجرات همه آن سرطانى روسیوا و شده ریگ فرا ما جامعه در كه است خطرناكى

 و نموده نفوذ لیقبا راه از شهیهم هم استعمار ما كشور در. است خورده درون از آنرا وحدت عصاى و گرفته خود

 در: دیگویم بىیحب عبدالحى مرحوم. است داده قرار شیخو اهداف تحقق براى اى لهیوس را لوىیقب ساختار

 ریدستگ سیانگل جنتیا كلیتیپول اسناد با مشكوك عناصر از برخى گرفت صورت خان الله امان هیعل كه شورشى

 درانى وىلیقب اختالف از خواهندیم و شورانند مى خان الله امان هیعل را لیقبا كه اند سهایانگل كه شد ثابت و شده

 درانى انیجنگجو از تن ستیب لوىیقب فتنه نیا شتریب هرچه ساختن مشتعل بخاطر و كرده استفاده ها غلجى و ها

 قوم انىمهم نیا كه نوشتند آنها بروى و داده قرار تلفون هاى هیپا بر و نموده میدون را شدگان كشته جسد و كشته را

 .است ها درانى براى غلجى

 ،ندافت مى قدرت از و رسند مى قدرت به اسىیس تهاىیشخص و احزاب روند،یم و ندیآ مى ها ولوژىیدیا ما كشور در

 اروید و در( مسلمانان امارت) و( نىید اخوت) ،(دیشو متحد جهان كارگران) ،(كارگرى زمیونالیانترناس) شعارهاى

 دهیقع هر پشت در و داشته حضور شهیهم كه زىیچ گانهی ولى شودیم پنهان ها دهید از وسپس پوشاند مى را جامعه

 است، ساخته خود جهنمى ماىیس براى روپوشى آن از ای و كرده پنهان را خود اى ولوژىیدیوا شعار و شهیاند و

 فیطوا از راگ و اند، دهیافت لهیقب وید پاى در شان تیاكثر امروز كه میبگذر كمونستها از اگر. است لهیقب طانیش

 مى ،مینمائ توجه نىید علماى به تنها و نموده نظر صرف زین اند داشته لوىیقب مبناى اساس در كه اى اسىیس
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 عمر كه "علما" نیاز كىی. است آورده شیخو اداره دیق در را ما نىید ى"علما" حتى لهیقب رومندین طانیش كه مینیب

 هورمش مهاىیتنظ از كىی رهبرى افغانستان جهاد سالهاى در و نموده صرف اسالمى علوم لیتحص راه در را شیخو

 مردم – معادن الناس) فیشر ثیحد آن در و نموده فیتأل خودش قوم نام ریز را كتابى ،داشت بعهده را نیمجاهد

 نهینهاد جهت در -است آمده 2احمد مسند و 1مسلم حیصح ،1بخارى حیصح در كه -را( دارند را معدن تیثیح

 الناس) ثیحد. است نموده لیتأو ،دارد آشكار تعارض قرآن قاطع و روشن و حیصر اتیآ با كه لوىیقب تفوق ساختن

 كه نستیا ثیحد نیا از هدف. داد قرار مطالعه و بحث مورد لوىیقب منحط ارزشهاى زانیم در توانینم را( معادن

 مه نیزم روى در است، نیزم ریز در اصلى مابیس اگر كه معنى نیا به. اند مستقلى جوهر داراى كدام هر انسانها

. ندینمایم شنا طرف همان به دیافت مناسب شان براى كه اى نقطه هر و اند لغزش و حركت در گرید نوع از ىیمابهایس

 عادنم همچون شان انسانى ارزش و تیثیح نظر از لوىیقب هاى گروه كه ستین معنى نیا به( معادن الناس) ثیحد

 گفتن از میرو آن دنبال اگر كه دارد تعارض ما نىید مقدس متون از انبوهى با ماریب و میسق برداشت نیا. اند متفاوت

 و ایمیك نظر از حتى كه میبگذار طرف كی را نید. ماند میخواه باز است ما نظر مورد رساله نیا در كه مطالبى

. ندیآ مى بوجود عنصر كی از اند هم ضینق و بوده مختلف كامال   ارزش داراى كه اى ماده دو ،هم ولوجىیج

 آن از كىی ولى ندیآ مى بوجود ،است كاربون كه واحد عنصر از دو هر ذغال و الماس كه ندیگویم ایمیك دانشمندان

 اعضاى همه ،بود جهاد نامدار رهبران جمله از هم او كه گرىید دانشمند .ذغال گرشید و شودیم الماس دو هر

 فطرت نیآئ را اسالم ما مسلمان ازدانشمندان اى عده و. ندیگزیم بر قوم كی از را شیخو میتنظ هیاجرائ شوراى

 نظر وردم( فطرت) كه شودیم دهید ،روند مى شیپ شتریب راه نیدر كه وقتى ولى -ستین شكى آن در كه- دانندیم

 . ستین بدوى فطرت جز زىیچ آنها

 آگاهى و وحدت از هم و بوده لیقبا قدرت بر متكى هم اسالم جهان گرید حكومتهاى بسان افغانستان حكومتهاى

 ىخاص لیقبا داشتن نگه محروم. آنها میب هیما هم و بوده حكومتها متكاى هم لوىیقب نهاد. اند بوده هراس در آنها

 تجربه و رىیپذ نظم براى خوبى فرصت كه عسكرى خدمت از آنها دادن قرار معاف همچنان و لیتحص و درس از

 وحدت هاى پروژه نمودن ادهیپ جز زىیچ هدفش د،یآ مى بحساب گرید نژادى هاى گروه و اقوام با زشیآم و آموزى

 دادن وچك باز و شاه مخالفان سركوبى راه در لیقبا نظامى روىین از استفاده .باشد تواندینم انداز بر ملت و شكن

 و او وسطت گرید مناطق كنترول و كطرفی از خان ای و لهیقب كی قدرت دیتحد بخاطر گرید نقطه به نقطه كی از آنها

 .نمود مطالعه راستا نیهم در توانیم گر،ید سوى از را اش لهیقب
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 ،ملى وحدت لوىیقب نظامهاى در. است داده تیمشروع افغانستان دولت براى شهیهم لیقبا خواست و اراده

 دارد اوتتف عتیشر با هم لهیقب اسىیس فرهنگ و مناسبات و قواعد. دارند خاصى معانى ملى منافع و ملى تیحاكم

 .حكومت و استیس از كیاكادم فهاىیتعر با هم و

 زعاتتنا آثار رفع براى ،اند كرده تعاقب ها دوره آن در كه حكومتهائى اگر»: سدینویم باره نیدر سیان نیالد محى

 نیب در قومى هاى تفرقه روح آن از محسوس ریغ ای و محسوس خواه راتیتأث امروز است نیقی ،كردندیم كارى قومى

 و تر رهیت را منازعات نیا نهیزم كردند، تعاقب ریاخ سال صد در كه حكومتهائى بالعكس، بختانه بد ولى. ماند نمى

 جاىب را خود اعتماد ،داخلى اختالالت عیوقا در گذشته حكومتهاى كه میدید شهیهم چه. رفتند كرده تر كدورت پر

 اگر میكن فرض عنىی. ساختندیم متوجه قومى اتیسوق در را خود اعتناى تمام بالعكس ،گرفتندیم عسكر بر نكهیا

 ركشس قوم همان با كه دیپالیم را قومى كی ،آن ساختن عیمط براى حكومت ،نمودیم سركشى ای و بغاوت قومى كی

 ممكن نقشه نیا چه اگر. دادیم سوق اغىی قوم همان بطرف ،داده اسلحه را او و باشد داشته نزاع و نفرت میقد از

 كدام تا مملكت وحدت عناصر كیتفك براى ها نقشه نیچن كه بودند نیا از غافل نهایا ولى دیبخش مى دهیفا ،است

 اداره نیچن نیا تعاقب ایگو. دهدیم دوام و امتداد ها زمانه رید قدر چه تا را قومى هاى تفرقه روح همان و مضر اندازه

 محفوظ تازه ،نیكم در اقوام ذهنى مزاج در را قومى تفرقه روح همان آثار كه نیا ای گذاشت، زنده را روح همان ها

 وامىاق ،شد شیپ نیب در امنى بى و تزلزل اندك كه مجردى ،آن قبل ما و لیاوا در ای اغتشاش دوران در چنانچه .ماند

 تندرف گمان نیا به ،بودند شده جلب سقو جنگ در عمومى تیامن مدافعه در تیشمول با تیامن محافظت براى كه

 نیمع قوم ای نیمع شخص كی منفعت و ریخ از گوئى بلكه ،میكنیم مدافعه مملكت از نه خود جنگهاى نیا در ما كه

 عالماتو عالمتها نیا البته.... كردندینم جنگ چیه باطن در ولى ،شامل ظاهر در رو نیا از كرده تصور ،میكنیم دفاع

 . بود نیكم به مملكت در قومى تفرقه روح بدبختانه كه دهدیم نشان را نیا گرید
 
 خطرناكى و مضر لىیخ روح نیا طبعا

 تارو كه مىنظا كه بود عىیطب زیچ نیا. «توانستیم كرده اثر اغتشاش نهیزم ساختن مستعد براى آن، بودن كه است

 ،فزودا مى شیخو اقتدار عمر بر و نمودیم هیتغذ جنگ حال در لیقبا استخوان و خون سفره از و بوده لوىیقب آن پود

 از كه ىكس فرزندان میتعل از و نوده نشیوارث لیتحو را پاكش نعش سپس و زندان روانه دیبا را افكارى همچو دارنده

 رىیجلوگ ،است كرده روشن را هنشیم مطبوعات نور بى چراغ و آمده كشورش فرهنگ به خدمت بخاطر قایافر شمال

 ،دهد جا خود دل در را افغانى نیالد جمال چون تىیشخص زنده وجود تا نداشت آنرا تیظرف كه اى جامعه. دینما

 وشتهن كابل حصار باال در آنرا كه نیالد جمال دیس نامه شكوه. بود دشوار شیبرا زین سیان چون اشخاصى تحمل

 .كندیم آب را سنگ دل است

 استفاده اوج كه خان نادر محمد عصر مورد در شیخو خیتار دوم جلد در غبار محمد رغالمیم مرحوم ما آزاده مؤرخ

 هك طىیشرا نیچن در پس... »: سدینویم ،دیآ مى بحساب ما كشور خیتار در لوىیقب مخاصمتهاى از اسىیس

 "لهیقب حب" از آن عالى شكل در كه دیآ مى بوجود" خانواده حب" وطن حب عوض در داشت، قرار شاه نادر خانوادهء

. دارد قرار افراد میتعل و هیترب هم و منافع وحدت هاى هیپا بر مىیعظ رهءیدا در وطن حب كه حالى در. كندینم تجاوز
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 سح شدت... باشد داشته تواندینم خانواده منفعت جز هدفى است بدوى حالت كی كه پرستى خاندان حس نیا

 مى رد اندر مادر بصفت بشر و جامعه برابر در را صاحبش كه رسدیم بجائى خود لىیطف حالت در ،پرستى خانواده

 مى "بشر و خلق" اندرى فرزند به ذاءیا و نفرت مقدار با متناسب را( خانواده) خودش فرزند به محبت مقدار كه آورد

...(  و سهیدس و دروغ ،بیفر و خدعه ،ستم و ظلم) پست لیبوسا توسل از شیخو عاطفه نیا نیتضم راه در و شمارد

 ضیبعت استیس كشور، مختلفه مناطق نیب رقابت و نهیك افروختن براى طرف گرید از( خان نادر... )ورزد نمى غیدر

 و زبانان درى ضد بر زبانانرا پشتو قصدا بلخ و قطغن و پروان و سایكاپ در داخلى اغتشاشات در هم و گرفت شیپ را

 برضد ار  رهیغ و هزاره زبانان درى ایپكت اغتشاش در كه چنانى. داشت وا تاراج و كشتار به و نمود سوق زبانان تركى

 تفرقه جادیا مبناى بر شاه نادر اسىیس اقدام نیاول... »: است آمده 46 صفحه در 1«....بود كرده سوق زبانان پشتو

 داد ارقر  عمل مورد را استیس نیا شاه نادر. داشت قرار كشور مردم نیب دشمنى دیتول و افغانستان األقوامى نیب

 اتبمر  دادن با شاه... داشت وا كابل داخل تاراج و اغتنام به را ائىیپكت نیخوان از اى عده بكابل حمله در چنانكه

 استیس ،پرچم ریز خدمت و عسكرى قرعه از ایپاكت مردم شمردن مستثنى وهم ،ایپكت نیخوان از اى عدهه ب نظامى

 خانوار چند چند كوهدامن از قسمتى هر در مهمند خان گل محمد.... كرد آغاز را خود ضیتبع و افگنى تفرقه

.... ازدس ممتنع تیوال  دو نیا نیب را آشتى تا. نمود اعطا شانیبا را مردم اراضى نیبهتر و اسكان جبرا را ائىیپاكت

 مردم اول عنىی داد خواستندیم كه را حىینتا همان ،كوهستان و كوهدامن در خان گل محمد روش همرفته روى

 كانون ،ایانتیبر امپراطورى بمقابل كشور استقالل از دفاع راه در افغانستان نزدهم قرن خیتار در كه تیوال  نیا ریدل

 شمند گانهءی هدف كه افغانستان مردم نیب خصومت و نفاق دوم. دیگرد سركوب ،بود محسوب افتخارى با و بزرگ

 ایاكتپ مردم هاى حشرى از را بخود نسبت تعدى تمام پروان و سایكاپ مردم عنىی ،آمد انیبم عمال   حادثه نیدر ،بود

 شتوپ ندهءینما بغلط راخودس خان گل محمد كه خصوصا. گرفتند دل در سختى نهءیك آنان به نسبت و دانستند

 «.شتدا بكمال را زبانى و نژادى تعصب كه بود لوىیقب متعصب مرد كی خان گل محمد... دادیم جلوه كشور زبانان

 حشرى جات دسته ارسال از و زند مى حرف هندوكش جنوب و شمال اتیوال  انداختن بهم از 69 و 66 صفحه در غبار

  آنهم و
 
: كندیم ادی قطغن مردم سركوبى براى رهیغ و جدران ،مسعود ،رىیوز لیقب از ایپاكت تیوال  مردم از مخصوصا

  شاه نادر گشتند بر كابل به آباد خان از جدرانى هاى حشرى كه وقتى... »
 
 گشادل سلطنتى قصر در را آنها شخصا

 جنگ نیمجروح از كیهر به باشند، شده قیتشو اتىیعمل نیچن انجام به ندهیآ در ها حشرى آنكه براى و ،رفتیپذ

 ولپ گرانید براى و نمود مقرر مستمرى معاش ،حشرى شدگان كشته لهیعا براى. دیبخش تداوى امر و نقدى انعام

 مذكور سال سنبله در بكابل 1215 اسد در خان محمود شاه عودت از بعد همچنان. كرد عطا سوغاتى و خرج سفر

 افراد به و اختراع" قطغن اشرار سركوبى" مدالهاى بعالوه و شد داده بخشش معاش كماههی او تىیمع عساكر تمام به

 خان گل محمد بزودى و نماند متوقف نجایهم در مملكت شمال مقدرات اما و. دیگرد اعطا نظامى افسران و سپاه
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 اتیوال  در كه شخص نیا. شد اعزام و نیمع شمال اتیوال  هیمیتنظ سیرئ ثیبح شمسى 1211 سال لیاوا در مهمند

  قندهار و پروان و سایكاپ و ننگرهار
 
  و علنا

 
 عمل منصهب افغانستان مردم نیب نژاد و زبان نظر از را حیترج و ضیتبع رسما

 تخم و .دیورز جهد و جد شوم مشى نیا قیتطب در منهیم و مزار و بدخشان و قطغن اتیوال  تمام در نكیا بود، گذاشته

  را كشور و بكاشت اذهان در را ضیتبع و خصومت و نهیك
 
 در. شاندك انفجار و انفالق و میتقس و هیتجز پرتگاه به معنا

 دیگرد دیشدت و داریپد كشور در مذهبى و نژادى ،زبانى هاى تفرقه و تیاكثر و تیاقل هیقض ضیتبع استیس نیا اثر

 عیافج نیا كه است تیواقع كی نیا حال هر در. كرد فراهم را اجانب استعمارى استیس استفاده و تیرضا نهیزم و

 و زبان شتوپ از اعم مردم نیا و بود نكرده نشأت افغانستان مردم طبع از هرگز ستمیب قرن افغانستان در كننده هیتجز

 خیرتا در را آن بارز نمونه كه بودند گریهمد كیشر شادى و غم و كشور مقدرات در عمال   رهیوغ زبان تركى و زبان درى

  1.«دید توانیم اجانب تجاوز از كشور دفاع

 اتیوال  اكثر به نسبت اقتصادى و ائىیجغراف اوضاع به نظر ایپاكت اتیوال  مردم»: سدینویم 21 صفحه در غبار

 و لیمانخیسل كوچى مهین و كوچى ریعشا به منحصر شان خارجى تجارت و محدود آنها زراعت. رندیفق افغانستان

 لكاب بازار وارد قاطر توسط كه منج و سمانیر و ارچه چوب از است عبارت شانیا داخلى تجارت. است رهیغ و خروتى

 چراغ و لیت و شمع عوض در و ،عادى توشك و میگل از منینش هاى خانه و ،جوارى آرد مردم تیاكثر خوراك ،شدیم

 نقش كشور، استقالل از دفاع در خىیتار ماجراهاى تمام در مسلح و ریدل مردم نیا معهذا. بود" چوب چراغ" شانیا

 .اند گذاشته بجا را شیخو مؤثر

 نستانافغا سلطنت استحصال در پس ،بود اندوخته تجربه عمال   ایپاكت در و دانستیم را ها زیچ نیا تمام شاه نادر

 دست رد براى شاه نادر بعد آن از. نهاد سر بر را شاهى تاج آنها بكمك و داد قرار خود تهاىیفعال ثقل مركز را تیوال  نیا

  كه زد لىیبوسا دست شیخو نیمخالف مقابل در قوه نیا داشتن
 
 اقعو  در و ،ساختیم مفتون را ایپاكت مردم ظاهرا

 بر حكومت ریدوا و دربار در و داشت معاف نظامى پرچم ریز خدمت از را مردم نیا شاه نادر. نمودیم مغبون شانرایا

 شاه و ایپاكت قومى سیرئ ثیبح" حرب ریوز خان محمود شاه" را خود برادر او. دیگرد لیقا حىیترج شانیا نیخوان

 رد ازیامت و پول پخش بواسطه را محلى نیمتنفذ و نیخوان. قرارداد شان مشكالت حل مرجع را هندوستانى جى

 هیوس بردن بلند و عیصنا سیتأس ای مردم دارىیب و معارف نشر راه در خواستینم هرگز سلطنت اما. گرفت آغوش

 هك دانستیم آن مانع را مردم رفاه و دارىیب و آگاهى رایز. بردارد قدمى نیكوچكتر ایپاكت مرم هاى توده زندگانى

 و كىیتار در را مردم عمومى بصورت حكومت لهذا. كند استعمال بخواهد سلطنت كه طورى هر را تیوال  آن بتواند

 تعصبات و قتلها آتش و كرده رىیجلوگ ایپاكت مردم داخلى اتحاد و وحدت از هم و ،داشتیم نگه اجیاحت و فقر

 هزند تا خان محمود شاه منگل مردم با را جاجى مردم خصومت كهیچنان. گذاشتیم مشتعل شان نیب را روىیعش
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 رب تا دادند سالح و مرد و نان و مسكن خود نیب در را خان نادر محمد كه بودند كسانى جاجى مردم. داشت نگه بود

 خفا در خان محمود شاه به جاجى نیخوان از اى عده كه وقتى معهذا ،نشست شاهى تخت بر و نمود غلبه ها سقوى

 دارد دوام كوهى نیزم كپارچهی سر در منازعه سالها از منگل مردم و جاجى مردم نیب در: كه گفتند و كردند مراجعه

 ما و خواهانند، ما از منگل مردم گرید خون چند و كصدی هنوز و است شده كشته نیطرف از نفر صد چند حال تا و

 یتقر
 
 كه میكنیم خواهش محرمانه شما از حاال. میا گریكدی نیكم در روز و شب و میدار طلب آنها باالى خون دوصد با

 صلهیف و طرح را منگل و ما هیقض اقوام سران از بزرگى مجلس در و دینمائ ما تیبوال  سفرى ایپاكت دنید بنام شما

 مامت و میریگیم لیوك را شما مجلس همان در ها جاجى ما. نباشد نیطرف نیب در خونخواهى و نزاع ندهیآ كه دیكن

 ردمم اتحاد كه خان محمود شاه..." دینمائ مصرف خود بنام شما كه میدهیم بشما قبال   را مجالس و سفر نیا مصارف

 وعده رگزه ولى نمود اریبس لعل و تیل جاجى بزرگان بمقابل امر ظاهر در دانستیم سلطنت پروگرام مخالف را اتیوال 

 دوره ملى شوراى در جاجى مردم منتخب لیوك كه جاجى اعزازى جنرال جانخان گال. ننمود وفا عمل در را خود

 تفرقه" مشى نیا از تنفر و تأثر با ،ستیزیم شخص نیا خانه در سقا بچه حكومت هنگام خان نادر محمد و بود، هفتم

 بودن تنها نیا. نمودیم ارائه ارىیبس ادله و شواهد و گفتیم سخن افغانستان حكمران خاندان" كن حكومت و انداز

 تخواناس و سوق ها لیخیدر هیعل را ایپاكت ریعشا ریسا دولت ،كردند امیق سلطنت ضد جدران هاى لیخیدر وقتى

 1«.نمود دیتشد تیوال  نیا در را داخلى خصومت و شكنى

 بحساب آن تهداب سنگ لهیقب كه را روشى و راه ولى شد قدرت جنگ قربانى و گذشت در خان نادر محمد باآلخره

 و شاعر الهورى اقبال عالمه .نمود دوام اش خانواده فرد نیآخر زمامدارى تا كه گذاشت راثیم خود از آمد مى

 جامعه بسامان نا اوضاع ،نمودیم دنید كابل از (م 1922اكتوبر) دوره نیهم در كه هند قاره شبه مسلمان لسوفیف

 :بود دهیكش نظم در نطوریا را ما لوىیقب

 سـوز میون تمام نا و نظام بى    روز آشـفته مركزى بى از كنیل

 شان پرواز تر پست تدروان از    شـان پرواز در ستین بازان فر

 واردات از بینص بى روزگارش    ـاتیح تاب و تب بى قومى آه

 امام بى صالة چون بارش و كار    امیق در نیا سجود اندر كىی آن

 !او فــرداى بى امروز از! آه    او نـاىیم او سنگ از زیر زیر

 بنا كهنه جامعه هاى رانهیو بر شانرا طبقه بى جامعه تا آمدند كمونستها خان داود محمد شاهانه سلطنت سقوط با

 مى دهیسنج آن چاره دیبا گرید زیچ هر از قبل كه انگاشتند دهید نا را گرىید نوع اجتماعى ماتیتقس ولى كنند

 شاخه دو به را آنها قبل سالها كه شوند واقف خطرى به نتوانستند شیخو كیولوژیدیا شعارهاى گرماگرم در آنها. شد
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 نرم پنجه زمیالیامپر ناسوریدا با خواستندیم كه كمونستها باآلخره. ساخت ایمه را شان سقوط نهیزم و نموده میتقس

 زىیچ ار  خان داود هیعل هایخلق كودتاى ،غربى معروف پژوهشگران از كىی. آمدند در پا از لهیقب گربه برابر در كنند

 با كه تىاینظر راه از ای و نىیاستال هاى وهیش با خواستند كمونستها از اى عده. داندینم لیقبا خىیتار انتقام جز

 .كنند حل را مشكل نیا باشدیم گانهیب ما جامعه فرهنگ

 دازهان همان به ولى ختیانگ بر را انیجهان شگفت كه زدند مقاومتى به دست و شدند بپا همه مردم روسها آمدن با

 تضاد و فاتاختال هاى نیما تعبئه در رونىیب قدرتهاى افزودند مى شیخو كنترول ریز مساحات بر نیمجاهد كه اى

 ریز نابودى راه در ما جامعه منفى تهاىیخصوص و عناصر از آنها. دادندیم بخرچ عمل شدت نژادى و لوىیقب هاى

 برابر رد ما لوىیقب جامعه كه است داده نشان تجربه. بردند بهره سخت ما كشور اسىیس و نظامى ،اقتصادى بناى

 دانیم در لهیقب. ماندیم عاجز خود درونى اختالفات حل در ولى زدیخ مى بپا و شود مى جیبس بسرعت خارجى تجاوز

 ویرغ كه هنگامى ولى ردیگیم هیما است نهیك و انتقام و خون سال هزاران بل ها صد محصول كه اى تجربه از جنگ

 متوسل تفنگ به باز برنامگى بى خالى كردن پر براى. كند چه كه داندینم شودیم خاموش ریشمش چكاچك و تفنگ

 سوىب تفنگ هاى لهیم و كندیم استفاده است جنگ كه شیخو هنرى توشه و خىیتار تخصص همان از باز و شودیم

 .شودیم دهیگردان روزىید همسنگران

 ذهبىم احساسات كسوی از دوره نیا در. بود لوىیقب تعصبات فیتخف براى مرحله نیمناسبتر جهاد سالهاى دوران

 بانانیتشیپ گرید طرف از و كند پر مشاعر و اذهان در را لهیقب جاى حدى تا توانستیم و شده كیتحر انیغل سرحد تا

 مى فیعتض جنگ سنگر آن كیتحر با رایز كنند كیتحر را قومى مشاعر خواستندینم آغاز در طرف دو هر المللى نیب

 اگر ىول. اسالمى برادرى و اخوت از نسویا در و شد مى دهیشن كارگرى زمیونالیانترناس از جنگ خط آنسوى در. شد

 رهیدا ره عمل دانیم در ،دیجنگ مى روس با همگى آنكه با روسها نظامى حضور زمان در حتى ما میشیندیب منصفانه

 تیوال  در تیوال  كیز ا افرادى ای و فردى كه شد مى واقع كم اریبس و كردیم دفاع خودش خاص منطقه از ائىیجغراف

 .كنند جهاد ،بودند مى هم سازمان كی عضو لو و گرید

. ردندب مى پناه لهیقب به آهسته آهسته طرف دو هر رفتیم شده فیتضع مركزى حكومت كه اى اندازه همان به ولى

 همكارى به جاسوسى سازمانهاى و جمعى اطالعات لیوسا و شد گرفته دست روى شكنى وحدت و تفرقه پالنهاى

. دادند ادىنژ  و لوىیقب رنگ را ها دهیپد همه شندیاند نمى گرىید زیچ به نهیك و بخون جز كه مارىیب ستهاىیفاش

 هن حاالت شتریب در جهاد جبهات و گرفتند را گذشته ملكهاى و اربابها و خانها جاى جهادى فرماندهان تیاكثر

 و اسلحه عیتوز با. گرفت بخود را منطقه و لیخ و لهیقب و قوم هر از دفاع تیثیح بلكه كپارچهی ملت از دفاع بمعناى

 شتریب لوىیقب شهاىیگرا -نمودیم تالقى لوىیقب فرهنگ با و- بود مقاومت دوران الزمه كه گرىینظام فرهنگ بر اتكا

 .دیگرد كیتحر
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 نگرفته صورت( ملت) ساختن جهت در كارى چیه هنوز تا افغانستان در ،میشد آور ادی مقدمه در كه همانطورى

 كیولوژیدیا و گروهى و شخصى برنامه كدام هر اسىیس تهاىیشخص و انجمنها ،اسىیس احزاب ،حكومتها. است

 براى ما نخبگان از ادىیز عده امروز. است نبوده (ملى مسئله) حل شهیاند در چكسىیه و دارند شانرا خود خاص

 لوىیبق تك حكومتهاى مشكالت خواهندیم و كنندیم شنهادیپ لوىیقب حلهاى راه جامعه نیا لوىیقب مشكالت حل

 لوىیقب تك حكومت تیماه و جوهر نظر از نكهیا از غافل ندینما اصالح قدرت در گرید لهیقب چند دادن شركت با را

 انهیگرا تعدال اصول و ارزشهاى با لوىیقب مناسبات و ساختار و نشیب رایز كندینم فرق لیقبا ائتالفى حكومت با

 تیمحاك حق تیاقل چه و است تیاكثر چه لهیقب و قوم چیه و فرد چیه. دارد تعارض مدنى و ملى ،اسالمى ،انسانى

 اراده بدون تواندینم قوم كی كه همانطورى. است داده او براى را حق نیا كسى چه دارد اگر و ندارد را مردم همه بر

 ها ده از كه كشورى بر تواندینم هم نژادى گروه ای و لهیقب و قوم سه ای دو ائتالف ،كند حكومت كشور ساكنان همه

 نیا. دینما ندگىینما او از ارادهكسى بدون تواندینم كسى چیه رایز. دینما حكومت ،است افتهی لیتشك لهیقب و قوم

 .ما جمعى روح نه و نید نه رد،یپذ مى جهان شرفتهیپ اسىیس هاى فرهنگ نه را ظالمانه هاى تیحاكم نوع

 ،رانیو كلبه نیا هاى رانهیو بر سرد جنگ هاى برنامه نیگرمتر شدن ادهیپ با و ما كشور بخاك سرخ ارتش ورشی با

 ولى دیپاش هم از ملى ارتش ،رفت انیم از كامال   دولت نهاد ،شد بیتخر ما اقتصاد بناى ریز. دید بیآس ما زیچ همه

 دانفق و پارچگى چند. گرفت نشانه را ما ملى ناقص تیهو شد وارد ما توان نا جسم به كه اى ضربه نیخطرناكتر

 انافغانست خارج در. میده قرار مطالعه مورد را كشور از خارج افغانهاى ما كه اندینما مى جلوه بهتر وقتى ملى تیهو

  و
 
 آنها ساجدم حتى كه افتهی بنا نژاد مبناى بر شان كدام هر كه دارند التىیتشك افغانها تنهاكه نه غرب در خصوصا

 روند و رونیب در را ما مردمان تیهو اول وجه لهیقب امروز. است شده گذاشته اساس نژادى اتیتقسم اساس بر زین

 ،نخورند بر رسمى اجرائات به و نشوند خارج كشور از كه زمانى تا ما هموطنان از اى عده .دهدیم لیتشك ها مرز

 شان ملى ناقص و لیتكم نا تیهو هیال  بر ازبك و هزاره و تاجك و پشتون لوىیقب تیهو بلكه دانندینم افغانى را خود

 كه مینیب مى میبردار ملى تیهو اعمار راستاى در قدمى تا دهیگرد ایمه فرصتى ما براى كه امروز .كندیم غلبه

 از گرا امروز. كنند استخدام كرسى به دنیرس جهت در آنرا تا اند دهیچسپ لیقبا و اقوام جان در ما نماهاىروشنفكر 

 مقابل در میشنو مى... هاینورستان ،ها اى پشه ،ها دیس ،ها احمدزى ،ها عرب ،بلوچها ،تركمنها ،هایكوچ هاى شورا

 .میستین االقوامى نیب تفاهم و ملت جادیا جهت در حركتى چگونهیه شاهد

 زودىب كنند حل را تیهو مسئله نتوانند اگر شوندیم لیتشك مختلفى نژادى و قومى هاى گروه از كه ىیها كشور

 ،زبانها اب مختلف تهاىیمل و اقوام ما كشور در. داندیم خدا تنها را آن آخر كه شوندیم سوزى هستى بحرانهاى ریدامنگ

 عناصر از كىی تواندیم فرهنگى تنوع نیا ولى اند ستهیز هم كنار در گوناگون رواجهاى و رسم و رسوم و آداب ،ها لهجه

 را شیخو جمعى تیهو ،میهست فرعى و مستقل تهاىیهو داراى كه وقتى نیع در میبتوان ما اگر. باشد قوت و غنا

 نظام گرید قدم در و میابی در را خود مشترك ارزشهاى و میده تبارز را شیخو مشترك تیهو مرزهاى و میده رشد

 شورك براى موفقى الگوى میتوانیم كه است صورت آن در ،مینه بنا مردم خواست و اراده هیپا بر را شیخو اسىیس
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 فتنگر  دهیناد. كندیم شمارى قهیدق تهایهو انفجار انتظار در آنها كدام هر كه ىیها كشور ،میشو شیخو حوزه هاى

 داخ جز آنرا تینها كه سازدیم اى ثباتى بى و آشفتگى دچار را جامعه ،تیهو طهیخر از آنها حذف و كوچك هاى گروه

 رىیگ شكل عدم و كشور كوچك هاى فرهنگ برخورد دارد قرار ما فراروى امروز كه بزرگى چلنج. داندینم كسى گرید

 میوانتیم چگونه كه است نیا در اساسى سوال .برد مى بسر حل انتظار در و دهیآفر بحران كه است ملى بارز تیهو

 به لهیبق سطح از میتوانیم چگونه نكهیا ای و میبخش وسعت آن عام و گسترده سطح به را محلى بخش تیهو عناصر

 سیتأس الزمهء كه عام احساسات و ارزشها چارچوب در را پراگنده و محلى منافع و قیعال و مینمائ ارتقا ملت سطح

 را ملى دولت كی آن اساس بر و ساخت ملت لیقبا از توانیم چگونه. میساز هماهنگ و میده جهت است "ملت"

 كوچك هر یدا از خروج و ملت سطح به لهیقب سطح از ارتقا. طلبد مى پاسخ كه است پرسشى نیاول گذاشت؟ اساس

 هاىیستگهمب به وستنیپ و محلى هاى همبستگى از اى دسته از دنیكش دست مستلزم ملت فراخ فضاى به لهیقب

 .است ملى بزرگ جامعه جادیا جهت در بزرگ

 ،آوردند بوجود مستحكم تىیهو و داده بخرچ جدى تالش واحد ملى تیهو آوردن دیپد جهت در كه جوامعى

 هتج در اسىیس هاى واحد نینخست قدم تیهو مسئله حل. ندینما حل اند توانسته زین را گرشانید بحرانهاى

 . دارد میمستق ارتباطى" ملى دولت" جادیا و" سازى ملت" مسئله با تیهو بحث و رود مى بشمار استقرار

 است هنگرفت صورت كارى بزرگ مأمول نیا راستاى در چگاهىیه متأسفانه رفت تذكر قبال   كه همانطورى ما كشور در

 تیهو. است بوده شىینما و ظاهرى هم ای و بوده انیم در شخصى منافع پاى ای شده كه هم اى سطحى هاى كار و

 واىحل و كاله و چپن در ملى تیهو. ستین نیدروغ هاى نىیب بزرگ خود و كاذب افتخار و جایب غرور ز ا عبارت ملى

 متقابل رابطه و وندیپ و ستىیهمز و همدلى احساس ملى تیهو شود؛ینم خالصه نوروز روز سمنك و ها مرده شب

 دزنیم جوانه انسان درون نیسرزم در مشترك تیهو! آرى. است آن افراد خورده گره بهم نوشت سر و ملت كی افراد

. ددهیم شكل آنرا خىیتار مشترك خاطرات و وطن ،نژاد ،نید چون عواملى و گذاردیم شگوفه او احساس شاخه بر و

 و "قومى" ،"لىیا" ،"اى رهیعش" ،"اى فهیطا" ،"لوىیقب" تهاىیجاهل بر كه ردیگیم شكل وقتى ما جمعى تیهو

 .میشو هضم انسانى و برتر ،بزرگ من كی در و زده پا پشت" نژادى"
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 ما اجتماعی تیشخص دوگانگی

 :تیمدن و تیبدو انیم در كشمكشی

 هاى هشیر كه آمده بحساب جهانى تمدن كانونهاى نیتریمیقد از كىی بستر خیتار گواهى به هندوكش هاى دامنه

 تهاىینمد نیشتریب با افغانستان گرید سوى از ،طرف كی از نیا. ابدی مى امتداد الدیم از قبل سال هزار سه تا آن

 نیب و ترانهیمد و كسوی از را هند و نیچ تمدنهاى كه دیآ مى بحساب وصلى حلقه و داشته آشنائى جهان خىیتار

 تانافغانس جامعه كه است آن بر دهیعق را مؤرخان. است داده وندیپ هم با گرید سوى از را ونانی و روم و مصر و نیالنهر

 بحبو بار نیاول كه دیآ مى بحساب اى منطقه جزء آن اطراف و بلخ ساحه و بوده موجود الدیم از قبل هزار ستیب از

 تانافغانس خىیتار آثار جمله از. اند شده اهلى آن دامان در بار نینخست براى هم واناتیح و دهیگرد زرع آن در غذائى

 حسابب آن نىید اركان از نىینش شهر به دعوت و شده نگاشته الدیم از قبل سال كهزاری حدود در كه است( ستایاو)

 ،قىیموس ،فلزى آالت ،سازى هاسلح ،بافندگى ،باغدارى ،ارىیآب ،زراعت ،دهكده ،شهر از ستایاو. دیآ مى

 . گذاردیم شینما به را ها دوره آن تمدن مظاهر و زده حرف طبابت و گرىینظام

 ودخ بنوبه خود نیا كه نمود ایمه را نفوس پر و سرسبز هاى شهر اعمار نهیزم آن لیوسا و ارىیآب و زراعت انكشاف

 و داده قرار انگردیایب هاى گروه آز و طمع هدف را منطقه نیا و آورده فرود آنسو و نسویا بدوى لیقبا دهان از لعاب

 گروه ریسا و هایوچی ،تورانى لیقبا ورشی هدف شهیهم بلخ باستانى شهر مثال بطور. نمود آنها ستوران سم پامال

 . گرفتیم قرار انهیم اىیآس بدوى و نینش چادر هاى

 و تیمدن ادمتص دهیپد به مینمائ مطالعه آن باستانى تمدن خیتار كنار در را افغانستان جامعه كنونى تیوضع اگر اما

 ساخته شیخو كشمكش دانیم زین را ما شعور و روان عرصه كه اى دهیپد ،خورد میخواه بر شیخو جامعه در تیبدو

 هشیهم گرید سوى از دینمایم بشر تمدن خیتار در شكوهمندى كانون از ندگىینما كسوی از اگر ما جامعه. است

 رقش و جنوب و شمال از ها بدوى برانداز تمدن امواج تاز و تاخت صحنه و نینش چادر و سرمست لیقبا جوالن عرصه

 را ما جامعه فرهنگ و نموده حمل ما نیسرزم به خود با زین را بدوى زندگى ارزشهاى كه امواجى. است بوده غرب و

 كىی هك افتندی اجتماعى متناقض نظام دو انیم در را خود مردم ،ستد و داد نیا جهینت در .داد قرار شیخو ریتأث تحت

 غانىاف انسان ،فرهنگى تصادم نیا اثر در .بود وارده بدوى ارزشهاى گرشید و موجوده خىیتار تمدنهاى ارزشهاى آن

 هندهد بازتاب كه روانى كشمكشى او درون در و افتهی رانیح زندگى متفاوت نظام دو و مختلف راه دو انیم در را خود

 شتران سم پامال اى دهه چند هر از پس رایز بماند متمدن تواندینم او. دیگرد آغاز ،باشدیم اجتماعى كشمكش

 شهیر رایز دینما قطع كهنسالش تمدن و خیتار با را اش رابطه تواندیم هم نه و اند مست باده بى كه شودیم لىیقبا

 كشمكش افغانستان خیتار .رفتیپذ نخواهد بیآس بارانى و باد چیه از آن ادی كه است قیعم بقدرى آن هاى

 گاهى گرفته بخود گوناگونى رنگهاى خىیتار مختلف مراحل در كشمكش نیا كه است دهیپد دو نیا انیم دوامدارى
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 كمتر ولتد سلطه كه است مساحاتى تیوبد ونماى نشو براى طیمح نیاسبترنم. گرید از زمانى و بوده كىی از غلبه

 سركشى با مترادف تیبدو. رود مى بشمار دولت نینخست دشمن مكان و زمان هر در بدوى رایز شودیم دهید آن در

 انجام را دولت فیوظا لهیقب و گرفته را دولت با فرد رابطه جاى لوىیقب رابطه بدوى جوامع در. است تمرد و انیعص و

 انسان زانیم در كار نیتر سخت. انداخت بر آنرا دیبا كه است نحس اى دهیپد دولت بدوى انسان نظر از. دهدیم

 شهیاند در هیمال دادن. كنندیم تلقى بخود ریتحق و اهانت نیبزرگتر آنرا ها بدوى كه است دولت به هیمال دادن بدوى

 به شدن میتسل و است شدن میتسل بمعناى هم دولت براى سربازى خدمت. است باجدهى بمعناى بدوى انسان

 آن مك صدىیف و كنندیم زندگى دهات و ها شهر در افغانستان مردم تیاكثر امروز .دشمن برابر در شكست معناى

 مودهن ترسب ها ده و شهرها اعماق در تیبدو فرهنگ كه مینیب مى میشو قیدق خوب اگر اما اند نینش چادر و كوچى

 .است بدوى كلتور از مملؤ شان باطن ولى اند متمدن ظاهر در كنندیم زندگى هم ها شهر در كه كسانى شتریب. است

 . شودیم محسوب تیمدن و تیبدو انیم نیخون مرز هم گرید لحاظ كی از افغانستان

 گهواره ود داراى امروز تا دور هاى گذشته از ما جهان كه مینیب مى میفگنیب نیزم كره به نگاهى اگر كه مفهوم نیا به

 از كه تاس ایآس شمال بزرگ صحراى نهاباایب نیا از كىی .شودیم لیتمث زرگب صحراى دو در كه بوده تیبدو بزرگ

 صحراى .ابدی مى ادامه نیكسپ رهیبح تا گرفته بر در را انهیم اىیآس تهاىیجمهور ریسا و قزافستان و شروع ایمنگول

 و رانیا پرور بدوى ابانهاىیب تا شده شروع افغانستان جنوبى و غربى صحراهاى از كه شودیم شامل را اى ساحه دوم

. ابدی مى ادامه اطلس انوسیاق سواحل تا قایافر شمال و منی و جىیخل هاى كشور ریسا و سعودى عربستان و عراق

 بهاى و گرفته قرار تیبدو جوشان منبع دو و پهناور بستر دو نیا انیم در هیجغراف و خیتار بحكم افغانستان! آرى

 و كسوی از سمت دو در بزرگ صحراى دو نیا تیموجود. است پرداخته خیتار مختلف ازمنه در را شیخو تیموقع

. تاس افزوده تمدنى رىیدرگ نیا شدت بر گرید سوى از النهر ماوراء و فارس و بلخ و هند و نیچ تمدنهاى تیموجود

 تیكثرا ولى دهیگرد واقع مختلف لیقبا نیسهمگ ورشی هدف خیتار طول در ادىیز تمدنهاى كه ستین شكى نیدر

 ثالم بطور. ندینما هضم شیخو جوشان گید در آنرا عناصر و دهیبلع را تهاجم امواج تا اند داشته آنرا ئىناتوا آنها

 .سازد هموار شیخو تمدن سطح در را مغول تهاجم امواج توانست شیخو نفوس ادىیز و سعت و بخاطر نیچ كشور

 افغانستان ولى .بود ما از بهتر هم رانیا وضع. شد ذوب كشور آن تمدن و تیهو در برد ورشی هركه هم هندوستان در

 عانقطا كی به زمانى مدت هر از پس و بوده نقطه نیچند در تمدن نیچند داراى آن واریبد در تمدنهاى همه برعكس

 غزنه و بست و هرات از زمانى دیكشیم سر تخارستان و بلخ از گاهى تمدن آفتاب ما كشور در .دیگردیم روبرو تمدنى

 ابانىیب در هك داشتند شباهت سبزى هاى ساحه ای و هایآباد به پراگنده تمدنهاى نیا. سایكاپ و بگرام و كابل و انیبام و

 در كه بود مى آن از فتریضع گرفتیم دنیوز كه استقامتى هر از تمدن امواج. باشند شده واقع گریهمد از دور پهناور

  .بشكند تمدنها نیا هاى وارید پاى



 31 فصل: دوگانگى شخصیت اجتماعى ما ذهنیت قبیلوى

 

 و عنعنات آوردند مى ورشی شرق به غرب از و غرب به شرق از ،شمال به جنوب از و جنوب به شمال از كه لىیقبا

 اثر در و رفتهیپذ ریتأث آن تمدن از زین خود و افگنده ریتأث كشور اصلى ساكنان بر و آورده خود با زین را خاصى دیتقال

 هعرص در كشمكشى از نخست كه تفاعل و فعل نیا. گذاشت مى وجود بعرصه پا دىیجد فرهنگ ،ستد و داد نیا

 نانسا تیشخص رایز ،دیگرد مى منجر انسان درون در تیشخص دوگانگى به آهسته آهسته شد مى آغاز اجتماع

 هر. باشندیم میسه آن نیتكو در گوناگونى عوامل و گرفته شكل مختلفى تهاىیخصوص از كه است روانى بىیترك

  .سازدیم زیمتما گرانید از را او كه است تىیشخص داراى انسان

 رفتارگ تیشخص دوگانگى به شناسى جامعه دید از ما جامعه كه گفت توانیم میشد آور ادی آنچه داشت نظر در با

 تالش و گرفته قرار زندگى روش و فرهنگ دو برابر در انسان كه گرددیم اطالق حالتى به تیشخص گانگى دو. است

 دوگانگى تواندیم كه میدار شیخو جامعه در ادىیز هاى نمونه ما. دینما جادیا هماهنگى هردو آن انیم در تا ورزد

 . گذارد شینما به را تیشخص

 ما ناسانش جامعه توسط دیبا كه است مهمى لیمسا از كىی افغانى انسان تیشخص دوگانگى روى قیتحق و مطالعه

 
 
 اریبس غربى شناس جامعه براى رایز شود رسى بر ،دارند كار و سر رشته نیا به كیمیاكاد نظر از كه آنهائى خصوصا

 . برد پى آن متضاد و مختلف عناصر و فرهنگ و جامعه نیا ظرافتهاى به تا بود خواهد مشكل
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 انسان منش بر عتیطب ریتأث

 مرز ىیایجغراف ساختار و عتیطب ،است داشته نگه محصور لهیقب تنگ رهیدا در را ما جامعه كه مهمى عوامل از كىی

 .است ما وبوم

 نیا بر دهیعق را دانشمندان. دارد االقوامى نیب روابط و اجتماعى تحوالت در مهمى بس نقش اسىیس اىیجغراف

 بزرگى بس ریتأث آنها تیشخص تشكل در و بشر افراد زندگى در ائىیجغراف طیشرا و هوا و آب و زندگى طیشرا كه است

 اجتماع علماى و انینظام ،استمدارانیس ،فالسفه ،شمندانیاند بلكه نه تنهایوپولیج تنها ژهیو هیجغراف به توجه. دارد

 داده قرار بررسى مورد انسانى رفتار با را میاقل رابطه خلدون نیا و ویمونتسك و نایس ابن تا گرفته ارسطو و هردوت از

 .اند

 ولوژىیزیف و اخالق و عادات در را ىیایجغراف طیشرا و هوا و آب ریتأث الدیم از قبل پنجم قرن در بقراط مكتب روانیپ

 طیشرا آثار از لیتفص به هژدهم قرن در ویمونتسك و زد حرف ریتأث نیا روى زین ارسطو. ساختند مطرح انسان

 نىینش رهیزج ای بودن كوهستانى ،عىیطب منابع ،میاقل ،چون ائىیجغراف عوامل ویمونتسك. گفت سخن ائىیجغراف

 در( نیالقوان روح) خود مشهور اثر 125 صفحه در ویمنتسك .داندیم مؤثر اقوام خوى و خلق بر را نىیصحرانش و

 اوتتف مختلف هاى هوا و آب اثر در انسانى عواطف و روح صفات كه دیگویم و كرده بحث هوا و آب و عتیطب با رابطه

 شیافزا باعث انقباض نیا و كندیم منقبض را ما بدن خارجى افیال هیال منتهى سرد هواى كه دیگویم او. دارند

 نموده كمتر را افیال نیا طول سرد هواى و شده قلب بطرف بدن انتهاى از خون مراجعت موجب ،شده آنها تیفعال

 آن ركتح تیقابل و روین از و كندیم دراز و سست را افیال هیال منتهى گرم هواى برعكس. دیافزا مى آنها روىین بر و

 به اعتماد ر،ت قوى قلبى شتر،یب قوت داراى ابدی مى پرورش ریس سرد میاقال در كه انسانى ویمنتسك نظر از. كاهدیم

 هاى كشور در»: سدینویم ادامه در ویمنتسك .1 .است رنگین و لهیح از دورى و صداقت ،انتقام عدم ،گذشت ،نفس

 خود لذت بدنى نیچن. است زمخت اما باشد شده شناخته خوب و سالم كه است نىیماش كی به هیشب بدن شمال

 ذتل شراب و جنگ و مسافرت و شكار از نیبر بنا و كند كیتحر را بدنى اعمال شتریب كه داندیم هائى زیچ در را

 لهجه صراحت و صداقت كافى اندازه به و دارند بیمعا كمتر كه افتی دیخواه ملتهائى شمالى هاى كشور در. برندیم

 مهسرچش از كه كرد دیخواه گمان دیشویم كینزد وقتى ریگرمس هاى كشور به ولى. شودیم افتی آنها در تقوى و

 را عواطف و الیام نیتسك اىیمزا خواهدیم كس هر كندیم بزرگ اتیجنا دیتول دیشد عواطف ،دیشویم دور اخالق

   1«.دهد صیتخص بخود و دیبربا گرىید دست از
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 و آب در بالعكس و شودیم سستى موجب شیب و كم گرم هواى و آب»: سدینویم شیخو نیالقوان روح در ویمنتسك

 حملت را طوالنى و سخت زحمات توانندیم و دینمایم رومندین شیب و كم را نقاط آن سكنه كه است اثرى سرد هواى

 نقاط نهءسك هم كشور كی در هرگاه بلكه شودیم ثابت مختلف كشورهاى و ملل سهیمقا با تنها نه موضوع نیا. كنند

 ادیز نیچ ىشمال ملل تیفعال و جرئت مثال  . دیآ مى بدست قتیحق نیا دینمائ سهیمقا هم با آنرا ریس سرد و ریگرمس

 هدف 1.«دباشیم شتریب آن جنوبى سكنه از كره سكنه تیفعال نطوریهم و است كشور آن جنوبى ملل تیفعال از تر

 ستین ضرور و باشدیم االجتماع علم ساحه در ائىیجغراف طیمح و هوا و آب گاهیجا ابراز ویمنتسك اتینظر ذكر از ما

  .باشد درست شانیا افكار همه كه

 نموده آبادانى و عمران امر در آن نقش و هوا و آب بر فراوانى دیتأك شیخو مقدمه در زین خلدون بن عبدالرحمن

 ابن .اند شده دایپ نیزم از خاصى محدوده در فقط بزرگ تمدنهاى ،خیتار طول در كه است معتقد خلدون ابن. است

 ار  هفتم و ششم مهاىیاقل و ادیز گرمى بخاطر را دوم و اول مهاىیاقل نموده میتقس بخش هفت بر را نیزم خلدون

 هك است پنجم و چهارم و سوم مهاىیاقل تنها او نظر از و داندینم تحمل قابل انسان براى هوا دیشد برودت نسبت

 و بوتهان حتى»: دیگویم و برده شیپ نبوتها مسئله تا را بحث نیا مرز خلدون ابن. است بوده بزرگ تمدنهاى شاهد

 رستادگانف و امبرانیپ رایز ،میندار اطالع بعثتى از شمالى و جنوبى مهاىیاقل در و اند بوده مهایاقل نیا در امبرانیپ

 نیبهتر شما-: دیفرما تعالى خداى. اند بوده خوى و نشیآفر لحاظ از بشر، نوع افراد نیكاملتر به مخصوص خدا

 واقع قبول مورد آورند مى خدا نزد از امبرانیپ آنچه كه آنست براى نیا و 1-دیشد ختهیانگ بر مردم براى كه دیبود امت

 داده ادامه باز او. 2«كاملترند معتدل طیمح در ستنیز بسبب مهایاقل نیا نیساكن و ردیگ رواج آنان دعوت و شود

 است مگر  اریبس ای و سرد اریبس كه مناطقى در عنىی هفتم و ششم و دوم و اول میاقال در كه كسانى اما»: دیگویم

 بسرشت شانیا مزاجهاى عتیطب و ندارند الفت هم با انیوحش مانند و دورند اعتدال حد از برند مى بسر اتیح

 المنو نیهم بر زین هم انتید در شانیا احول. تر دور اندازه همان به تیانسان از و است كترینزد زبانیب جانوران

 معتدل طقمنا گىیهمسا در كه آنان از اندكى مگر گروندینم عتىیشر چیه به و ندارند آشنائى نبوتى چیه به ،است

  3.«باشندیم كترینزد انیپا چهار و میبها باحوال و دور تیانسان عادات و هایخو همه از آنها. كنندیم ستیز

  1.دهدیم قرار بررسى دمور  بشر تمدن و اخالق در را هوا و آب ریتأث شیخو مقدمه اول جلددر  خلدون ابن
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 مبناى ،ابدی رهائى عتیطب چنگ از نتواند و باشد زندانى طیمح و نیزم جبر در آدمى نكهیا: دیگویم ورژه دو سیمور

 از تواندیم و است آزاد آدمى كه است نیا شهیاند برعكس ،ها چپى دست انیم در. است راستى دست فلسفه

 .كوشدیم هم راه نیدر و زدیبگر عىیطب هاى تیمحدود

 از اى عده كه است طورى اقتصاد و ،اجتماع ،استیس بر هیجغراف ریتأث ،میشد آور ادی قبال   كه همانطورى

. دانندیم آن مىیاقل اوضاع و ائىیجغراف تیموقع به مربوط را بشرى جوامع شرفتیپ ای و ماندگى عقب ،دانشمندان

 ،قىیموس حتى كه اند داده وسعت آنقدر را ائىیجغراف تهاىیموقع گذارى ریتأث دائرهء دانشمندان از گرید گروهى

 . دانندیم آنها مختلف مىیاقل و ائىیجغراف احوال و اوضاع بازتاب را مختلف اقوام رقصهاى و نواها ،سازها

 و تهداش قومى بحرانهاى و منازعات در مىیمستق ریتأث كىیتیوپولیج عوامل كه اند معتقد دانشمندان از گروهى

 ههاىكو: ندیگویم آنها. كندیم بازى زین مردم روحى ساختار در بزرگى نقش جوامع ائىیجغراف ساختار و عتیطب

 آنها وشآغ در زندگى و آموزند مى خود ساكنان براى را سركشى و غرور كه اند بزرگى معلمان دهیكش بفلك سر و بلند

 .آورد مى در كوه بشكل را او روانى ساختار و آورده بار مقاوم و سخت را انسان هءیروح

 تمدن در .آنست روشن گواه بشر خیتار نینخست صفحات كه داشته تمدنها و ملتها تیهو در مؤثرى نقش عتیطب 

 قرار ستشپر  و سیتقد مورد و افتهی گونه خدا تىیماه ایدر و كوه و جنگل لیقب از عىیطب هاى دهیپد باستان ونانی

 .گرفتندیم

 نمونه زا كىی. است داشته بزرگ نقش فرهنگها و ها نژاد امتزاج و اختالط عدم در هم افغانستان ىیایجغراف عتیطب

 لندب موانع و ها وارهید بعنوان كه است ها كوه وجود همانا انسانى هاى گروه اجتماعى نیتكو بر عتیطب ریتأث هاى

 و هندوكش بلندى به اى وارهید عتیطب نجایدر. سازدیم جدا گریهمد از را انسانى مختلف هاى گروه عىیطب

 به ىبستگ و لهیقب و قوم به اعتقاد و است، نموده بنا افغانستان مختلف مردمان و اقوام انیم در بابا كوه ضخامت

 حدىب افغانستان در عتیطب ریتأث. است شده نهینهاد آن مردمان نفس در كشور نیا ها دره عمق به فرعى تهاىیهو

 و زبان نیچند ،نمود طى ادهیپ پاى كساعتی در توانیم آنرا كه اى منطقه ائىیجغراف محدوده در گاهى كه است

 محسوب شیخو عىیطب جهان را ها دره و ها كوه انیم در محصور هاى لهیقب. خوردیم بچشم فرهنگ و عرف و لهجه

 تاس آن تیالصالح كامل سیرئ لهیقب خان و جمعى امور گشاى مشكل لوىیقب نظام جوامع درهمچو كه كنندیم

 .دارد شیخو قدرت كف در را صلح و جنگ اعالن بشمول اراتیاخت همه كه

 لیتشك آنرا مردم از بزرگى مجموعهء رزق مصدر نیتر عمده ها چراگاه و است تجارت و صنعت فاقد افغانستان

 تاس استوار لوىیقب اجتماعى نظام مبناى بر شتریب دارى رمه و دهندیم رشد را دارى رمه نظام ها چراگاه. دهدیم

 انستانافغ تنها نه كه است شده باعث مسئله نیا. است ملى مشترك تیهو به دنیرس راه در سدى لوىیقب نظام و

 .ندینما ىبزرگ تیهو در انحالل آمادهء را خود دیبا افغانها. باشد ناقص زین آن ملى تیهو بلكه ابدین راه سمیمدرن به
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 ،آب دیشد كمبود و عىیطب منابع فقدان نكهیا آن و افگند مى ریتأث افراد منش بر هم گرید لحاظ كی از عتیطب

 كجای از و گرفته شیپ در صحرا راه آب اى جرعه و نان اى لقمه به ابىیدست براى تا سازدیم مجبور را مردم از بخشى

 كوهستانى آن اراضى صدیف 61 كه كشورى ارتفاعات در سبز هاى دامنه وجود. شوند حركت و ریس در گرید بجاى

 عامل. دیآ مى بحساب نانینش صحرا نیا براى خوبى مراتع ،باشدیم زراعت قابل آن %6 تنها %61 نیا از و بوده

 نیا. است كشور مختلف سمتهاى در حرارت درجات دیشد اختالف نموده كمك نىینش صحرا وهیش به كه گرىید

 .آن گرید بخش تابستان و بهار در و باشد زندگى براى مناسب كشور بخش كی زمستان و خزان در كه شودیم باعث وضع

 ساسا كه جوامعى. كندیم بازى را مهمى بس نقش دیتول لیوسا و اقتصاد ،ملى جامعه به لوىیقب جامعه از گذار در

 بخاطر ار  گرىید لهیقب دروازه تا ابدی نمى مجبور را خود كسى آنجا در دهدیم لیتشك زراعت و مالدارى را شان اقتصاد

 ازین مورد كاالى و كار بروى را خود دروازه تا سازدیم مجبور را لهیقب تجارت و صنعت گسترش اما. بكوبد ستد و داد

 . كند جذب خود در آنها نسب داشت نظر در بدون را آمد كار افراد و متخصصان و دیبگشا

 ادا لمسلس بصورت را خود نقش و بوده برجا پا و ثابت خود شكل همان با بلكه نشده تكرار خیتار بسان هیجغراف

 دهیوابخ آن بستر در كه شودیم صادر انسانهائى سرشت و زبان از او حرف ولى زند نمى حرف آنكه با عتیطب. كندیم

 .دارد میمستق ریغ و میمستق ریتأث او تمدن و انسان زندگى ساختار بر هیجغراف. اند

 ىصحراها بدوى كی فرهنگى و روانى اتیخصوص هرگاه رایز. دارد واحدى ریتأث انسانها ذهنى ساختار در عتیطب

 میابی مى در مینمائ سهیمقا ... و عراق و عربستان و ایبیل نانیصحرانش فرهنگى و روانى تهاىیخصوص با را افغانستان

 . خودش منطقه و كشور نیگز اسكان كی به تا است كترینزد گرشید بدوى برادر آن با بدوى نیا كه

 یتقر و بوده نژاد كی از همگى آنكه با عربها
 
 وحدت اند نتوانسته ولى زنندیم حرف بعربى همه و اند مسلمان همه با

 آنان مختلف هاى گروه انیم در ،علف و آب بى و سوزان صحراهاى رایز ،آورند بوجود شان انیم در را اى اسىیس

 همهب و مترابط بصورت كه انیاد و زبانها ،ها نژاد كه مینیب مى هندوستان در مثال بطور ولى. است كرده جادیا مسافه

  .باشند داشته اى اسىیس وحدت اند توانسته ،كنندیم ستیز وستهیپ

 رییتغ و تحول دنبال همواره نانینش شهر كه حالى در ،است ریناپذ رییتغ و راكد و محدود نشىیب داراى لوىیقب فرد

 رهیدا هب وابسته كىی كه باشدیم هردو زندگى طیشرا معلول اختالف نیا. اند بهتر زندگانى و نو اىیدن و تكامل و

 .متحرك زندگى طیشرا به وابسته گرید آن و است هیجغراف و لهیقب محدود
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 اسالمی نییب جهان زانیم در تیبدو

 از تا میناچار ،انسان تیشخص و روان بر اوضاع نیا ریتأث و آن تهاىیخصوص و ىیایجغراف اوضاع از صحبت هنگام

 و بحث وردم نىیتد و تمدنى دید از را ابانیخ و ابانیب ای و تیمدن و تیبدو تفاوتهاى و نموده صحبت تیبدو دهیپد

 .میداده قرار ابىیارز

 كرده جادیا فرد در را اى ژهیو اخالقى و ذهنى حالت كه است زندگى خاص روش و ارزش و سلوك از عبارت تیبدو 

 هیقر و شهر در اسالم كه است حالى در نیا. تمدن هم و دهدیم قرار نیتد مخالف نقطه در هم را او حاالت شتریب در و

 . شودیم ممكن ها دهیپد نیهم روشنائى در آن درست شناخت و افتهی قیتطب محل تیمدن و

 را بدوى طیمح و بوده سازگار نا تیبدو با اسالم كه میابی مى در اسالم امبریپ رتیس و فقه ،سنت ،قرآن مطالعه با

 همه ماسال دعوت آنكه با. است نموده شناسائى شیخو ارزشى نظام و دیعقا و احكام قیتطب براى مناسب نا محلى

 سبب زىیچ چه پس شودیم شامل فضا و نیزم و شهر و ابانیب و كوه و صحرا در ،مكانها و زمانها همه در را انسانها

 گناهى را اصحر  به شهر از برگشت و دانسته محكوم اندازه نیا تا را نىینش هیباد و تیبدو ،نید نیا كه است دهیگرد

 عتیطب ریمغا شیها درشتى و ها خشكى و ها نظمى بى با را تیبدو اسالم كه نستیا پاسخ. آورد مى بحساب رهیكب

 اى دهیپد آنرا و زده حرف بشرى جامعه مارىیب بعنوان تیبدو از میكر وقرآن دانسته شیخو نیآفر تمدن میتعال و

 هلىجا جامعه ژهیو تیبدو .داندیم معاملگى خشك و لوحى ساده ،طلبى منفعت ،نفاق ،مانیا ضعف و جهل از مركب

 شخاص فكرى و روانى عناصر با تواندیم مكان و زمان هر در كه است اى دهیپد بلكه نبوده وسطائى قرون ای و عرب

 .شود تكرار

 قرآن. رددا جنگ سر سخت آنها سرشت درشتى و سختى و لوىیقب اعراف و دیتقال و بدوى زندگى روش با میكر قرآن

 شیپ مینفرستاد ما و»: اند برخاسته ها شهر دل از همه الهى امبرانیپ كه دیگویم بصراحت وسفی سوره 159 هیآ در

 نندیبب تا نكردند ریس نیزم در( تو دعوت مخالفان) ایآ! میكردمى وحى آنها به كه هایآباد اهل از مردانى جز تو، از

 امام .«!د؟یكننمى فكر ایآ! است بهتر زكارانیپره براى آخرت سراى و! شد؟ چه بودند آنها از شیپ كه كسانى عاقبت

 خداوند ،است بدوى اخالق هاىیژگیو از طبع خشكى و غلظت نكهیا لحاظ از»: دیگویم هیآ نیا ریتفس در ریكث ابن

 شهرها ،قرى از نجایدر تیآ هدف. بودند ها آبادى و ها شهر اهل از همه امبرانیپ و دینگز بر آنها انیم از رسولى

 هیادب از خوشتر اخالقى و فتریلط طبعى داراى شهر مردمان كه است نیا باشدیم معلوم همگان بر آنچه و باشدیم

 مینیب مى میبنگر سماوى رسالتهاى خیتار به اگر .«اند خوردار بر شترىیب حلم و علم از نانینش شهر و بوده نانینش

 بر سمانىآ رسالتهاى تاج نیآخر چنانچه ،اند خاسته بر ها شهر بستر از همه بلكه امدهین ابانیب از امبرىیپ چیه كه

 امگذارىن شهرها مادر عنىی" القرى ام" بنام ،قرآن طرف از او بعثت ائىیجغراف گاهیپا كه شد گذاشته امبرىیپ تارك
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 در و كرده احتوا را انسان معنوى و مادى اىیزوا همه كه تمدنى تمدنها؛ مادر و ها شهر مادر عنىی القرى ام. دیگرد

 .است كرده تیعموق اخذ جهان تمدنهاى نیتر باستانى مركز

 است كتابى نیا و»: است آمده االنعام سوره 91 هءیآ در. بود انیشهر براى نخست قدم در امبریپ رسالت و اسالم امیپ

 را مردم ات میفرستاد را آن; )كندمى قیتصد ،آمده آن از شیپ را آنچه كه ،پربركت است كتابى; میكرد نازل را آن ما كه

( دانب نیقی! )بترسانى ،هستند آن گرد كه را كسانى و( مكه) القرىام( اهل) تا و( دهى بشارت ،الهى پاداشهاى به

 .«!كنند مى مراقبت ،شیخو نمازهاى بر و; آورندمى مانیا آن به و ،دارند مانیا آخرت به كه آنها

 آنها كانون در نكهیا تا كرد نمى هالك را هایآباد و شهرها هرگز تو پروردگار و»: است آمده قصص سوره 19 هیآ در

 المظ اهلش آنكه مگر مینكرد هالك را شهرها و هایآباد هرگز ما و; بخواند آنان بر را ما اتیآ كه كند مبعوث امبرىیپ

 .«!بودند

 سازى شهر به خاصى توجه شیخو طلوع صبحدم همان از اسالم كه بود هیروح و فلسفه نیهم داشت نظر در با

 (رسولال نةیمد) را اسمش كه گذاشت اسالم در را شهر دولت نیاول اساس كرد كه كارى نیاول اسالم امبریپ و داشته

 و كوفه و بصره هاى شهر الخطاب بن عمر كه بود نگذشته امبریپ رحلت از دوسال هنوز. گذاشتند امبر،یپ شهر عنىی

 صدیس از رشتیب به ،دهیگرد بنا اسالمى تمدن هیسا در كه را ىیشهرها تعداد سانینو خیتار. گذاشت اساس را قاهره

 تهدابگذارى آنجا در شهرى ،قدم نینخست در دندیرس مى كه جائى هر در اول صدر مسلمانان. اند دانسته شهر

 . است شهر وجود به مشروط آن تحقق كه دارد وجود احكامى اسالم در رایز نمودندیم

 ده نیدر. است نموده ادی حجرات و فتح و احزاب و توبه هاى سوره در" نانینش صحرا" اعراب از بار ده میكر قرآن

 التىح كی در فقط و است داشته را بیتأد و نكوهش ،مالمتى ،سرزنش مفهوم آن بار نه شده ادی ها بدوى از كه بارى

 قاارت مطلوب مانیا سطح به را آنها حالت و گرفته شانرا دست قیطر آن از است خواسته ،نموده ریخ ذكر آنها از كه

 سولالر  صلوات و الله عند قربات نفقی ما تخذی و اآلخر ومیال و بالله ؤمنی من االعراب من و»: دیفرمایم قرآن. دهد

 به ،نینش هیباد عربهاى از( گرید) گروهى»: عنىی «میرح غفور الله ان رحمته ىف الله دخلهمیس لهم قربة انها اال

 دیباش آگاه; دانندمى امبریپ دعاى و ،خدا به تقرب هیما ،كنندمى انفاق را آنچه و; دارند مانیا زیرستاخ روز و خدا

 و آمرزنده خداوند ،نیقی به; ساخت خواهد وارد خود رحمت در را آنان بزودى خداوند! آنهاست تقرب هیما نهایا

 1«!است مهربان
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 زین مانشیا در ،است شهرى و نیگز اسكان انسان از بدتر اش ورزى كفر در كه همانطورى بدوى انسان ،قرآن نظر از

 و مانیا در هم را بدوى انسان ،میكر قرآن كه معنى نیا به. دیآ مى بحساب شهرى و افتهی اسكان مؤمن از فتریضع

 .دهدیم قرار نتریپائ اى مرحله در كفر در هم

 شان ورزى كفر مورد در كه شودیم لیتمث توبه سوره 96 هیآ در برده ها بدوى بر قرآن كه ورشىی نیتر دیشد اما

 هیباد» :عنىی «میحك میعل الله و رسوله على الله انزل ما حدود علموای اال اجدر و نفاقا و كفرا اشد االعراب»: دیگویم

 ،كرده نازل امبرشیپ بر خدا كه احكامى و حدود از آگاهى نا به و; است دتریشد نفاقشان و كفر ،عرب نانینش

 اسكان از تر دیشد شان ورزى كفر در نینش هیباد عربهاى كه معنى نیا به «!است میحك و دانا خداوند و; سزاوارترند

 سكنى از رنتیپائ اى مرحله در را آنها نیتد ،زندیم حرف نانینش هیباد مانیا مورد در قرآن كه وهنگامى. اند گان افتهی

 و اسلمنا قولوا لكن و تؤمنوا لم قل آمنا االعراب قالت»: دیفرمایم حجرات سورهء 13 هءیآ در كه آنجا ،داندیم نانیگز

 ربهاىع. «میرح غفور الله ان ئایش اعمالكم من لتكمی ال رسوله و الله عوایتط ان و قلوبكم ىف مانیاال  دخلی لما

 وارد مانیا هنوز اما ،میاآورده اسالم دییبگو ولى ،دیااوردهین مانیا شما: »بگو «میا آورده مانیا: »گفتند نینش هیباد

 ،كندنمى فروگذار را شما كارهاى پاداش از زىیچ ،دیكن اطاعت رسولش و خدا از اگر و! است نشده شما قلب

 گرانید از برتر را خود( ها بدوى) آنها رایز: دیگویم هیآ نیرایتفس در ریكث ابن امام.« است مهربان آمرزنده ،خداوند

 . شدند واقع بیتأد مورد رو نیهم از دانستندیم

 داشته كار و سر اتیشكل و ظاهر با تنها بدوى مانیا كه است ساخته ثابت مسلمانها خیتار در بدوى حكومتهاى تجربه

 و فلسفه و حكمت از غفلت و نید ظاهرى امور به حد از شیب اهتمام. ندارد كارى انسان شعور و وجدان و قلب با و

 بدوى قرآن اگر. دیآ مى بحساب پرستى ظاهر نیا روشن قیمصاد از طالبان حكومت در عتیشر مقاصد و اهداف

 نید میتعال و آنها انیم كه گفت دیبا عصر نیا هاى بدوى مورد در داندیم نید روح با گانهیب را امبریپ عصر هاى

 هك ىیها بدوى مورد در( ةیالمدن و العلم نیب االسالم) شیخو كتاب در عبده محمد امام. دارد وجود مسافه فرسخها

 بضهق در را دولت آنها: دیگویم ،ساختند خورد خود ضربات ریز در را اسالمى خالفت و شده ریسراز ایآس صحراهاى از

 ساخته نرم ار  آن اسالم كه داشتند قلبى نه و خواهدیم روانشیپ براى آنرا ما نید كه داشتند عقلى نه ولى گرفتند خود

 هجام آنها .افراشتند نى ستم چم پر ،نكرده رها را شیخو جهل و خشونت آوردند مى رو نید به آنها كه وقتى. است

 . بود گانهیب آن نور با شان دلهاى ولى كردندیم تن به نید

 ها بدوى نكهیا عنىی 1«الدوائر بكم تربصی»: دینمایم معرفى نگونهیا را آنها ،تیبدو از صحبت هنگام میكر قرآن

 ما قهمنط خیتار. آرند هجوم كبارگىی به تا دیگرا ضعف به رو حكومت و شهر اوضاع وقت چه تا اند نیكم در شهیهم

 . است اجتماعى قاعده و قرآنى مبدأ نیا روشن مفسر
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 دوالب اهل أن ،األول: وجوه فى والسبب»: دیگویم" نفاقا و كفرا اشد االعراب" هیآ ریتفس در رازى نیفخرالد امام

 و الفخر و النخوة و التكبر و هیالت دیمز وجبی ذلك و همیعل ابسیال الحار الهواء الءیاست ،ىوالثان ،الوحوش شبهونی

 كان ومن ،ؤاشا كما فنشأوا ضابط ضبط و مؤدب بیتأد ال و سائس اسةیس تحت كانوا ما أنهم ،والثالث ،همیعل شیالط

 و موسل هیعل الله صلى الله رسول لوعظ شاهدا أمسى و اصبح من أن ،والرابع ،فسادا الجهات اشد على خرج كذلك

 قابل ،امسوالخ ،خبره سمعی لم و ریالخ هذا ؤاثری لم من عن ایمساو كونی فیك الكاملة باتهیتأد و ةیالشاف اناتهیب

 .«ةیالباد و الحضر اهل نیب الفرق لتعرف ةیالبستان بالفواكه ةیالجبل الفواكه

 واناتیح هب هیشب نانینش هیباد نكهیا اول: اند تر دیشد شیخو ورزى كفر در لحاظ چند از نانینش هیباد» :عنىی

 ،ودشیم آنها شتریب تكبر و نىیب بزرگ خود و گمراهى سبب خشك و گرم هواى تیموجود: نكهیا دوم ،اند وحشى

 و میتنظ و داده آموزش ادب را آنها كه اند كرده زندگى كسى با نه و اند بوده اى اداره ریز در نه آنها: نكهیا سوم

 ونما ونش اوضاعى و طیشرا نیچن در كه انسانى هر و شدند بزرگ تراش ونا رو خود بصورت آنها لهذا ،دینما نیدسپل

 نآ بخش شفا اناتیب و امبریپ هاى موعظه شاهد روز و شب آنكه: نكهیا چهارم. آمد خواهد بار منوال نیهم به كند

 رابیس را خود كوئىین چشمه سر نیا از است نخواسته كه كند برابرى كسى با تواندیم چطور ،باشد كامل بیاد

 اسكان و ابانگردیب انیم تفاوت تا كن سهیمقا باغ وهیم با را كوه وهیم: نكهیا پنجم. بداند زىیچ او احوال از و نموده

  .«ابىیدر را نیگز

 ماعس عن أبعد و طبعا أغلظ و قوال اجفى و قلبا أقسى ألنهم»: دیگویم خود( القرآن ألحكام الجامع) در قرطبى امام

 از ورد و تراش نا سرشتى و خشك سخنانى و سخت قلبى داراى ها بدوى»: عنىی. «السنن مغرفة عن و... لیالتنز

 بةالمرت عن حطهم و نقصهم على دل و ذلك كان لما و» :دیگویم داده ادامه قرطبى. «اند امبریپ سنت و قرآن معرفت

 از نتریپائ اى مرتبه در و مانده نطورناقصیا آنها چون» :عنىی «:ثالثة احكام ذلك على ترتبت سواهم عن الكاملة

  «:گرددیم منطبق آنها بر لیذ گانه سه احكان ،دارند قرار گرانید

 .باشندینم متیغن و فئ مستحق ها بدوى: اول

 مدهآ است كرده تیروا ماجه ابن و داود ابو كه ثىیحد در. ستین زیجا نیشهرنش حق در نینش هیباد شهادت: دوم

 .«تسین زیجا نینش شهر حق در نینش صحرا شهادت»: عنىی «ةیالقر صاحب على ىبدو شهادة التجوز» كه است

 مالك امام و شمارد مى مكروه را نینش هیباد امامت مجزر ابو و. ستین زیجا نانینش شهر براى آنها امامت: سوم

 تواندینم ازهمب باشد هم قرآن در( اند نینش شهر شان گرانید كه) گروهى نیتر دانسته اگر حتى نینش هیباد: دیگویم

 .شود نماز شیپ را آنان

 .كندیم محكوم را تیبدو آن همه كه آمده اتىیروا هم اسالم امبریپ ثیاحاد در
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 آنكه» :عنىی. «جفا ةیالباد سكن من»: فرمودند امبریپ كه است شده تیروا عباس ابن از حنبل بن احمد مسند در

 قیطر از را ثیحد نیا هم 3نسائى و 2ترمذى و 1ابوداود. 1«دیگرد خشك طبعى داراى كرد اریاخت سكونت صحرا در

 .اند كرده نقل ثورى انیسف

 تىح بدوى انسان. است بدوى انسان عتیطب هاىیژگیو از عاطفه و رحم شدن لیزا و اخالق درشتى و طبع خشونت

 در. باشدیم نهگایب ،است فرزندان برابر در پدر عاطفه همانا كه انسانى احساس نیفتریلط و نیشفافتر ،نیگرمتر از

 هیلع الله صلى الله رسول على األعراب من ناس قدم»: آمده نیچن است كرده تیروا عائشه از مسلم امام كه ثىیحد

 منكم نزع للها كان ان املك ما :الله رسول فقال .نقبل ما والله لكنا :قالوا. نعم: قال انكم؟یصب اتقبلون: فقالوا وسلم

: گفت مبرایپ د؟یبوس مى تانرا فرزندان شما ایآ: گفتند و آمده امبریپ نزد بدوى عربهاى از گروهى»: عنىی .«الرحمة

 را شفقت و عاطفه خداوند كه وقتى: فرمودند الله صلى امبریپ. میبوس نمى ما كه است بخدا قسم اما: گفتند. بلى

 ظاهر فرزندش با پدر رابطه در عاطفه اگر! آرى. 1«!توانست؟ خواهم كرده چه من ،است كرده رونیب تان دلهاى از

 .شد نخواهد ظاهر هم گرىید موجود چیه مقابل در و مناسبت و محل چیه در نشود

 را نانینش حراص اىیهدا وسلم هیعل الله صلى امبریپ كه كرد فراموش دینبا زین را نكته نیا تیبدو دهیپد با برخورد در

 «... ىانصار او ىثقف او ىقرش من اال ةیهد أقبل ال أن هممت لقد»: فرمود كه است تیروا امبریپ از. رفتیپذ نمى

 .4«رمیپذب را (نانینش شهر عنىی) ها انصارى و ها فىیثق و ها شىیقر اىیهدا تنها تا ام گرفته میتصم من»: عنىی

 الطائف و كةم المدن؛ سكنونی كانوا هؤالء ألن»: دهدیم حیتوض نطوریا را نانینش شهر هیهد رفتنیپذ علت ریكث ابن

 ونچ ىیها شهر در گروه نیا رایز»: عنىی. «الجفاء من األعراب طباع ىف لما األعراب من اخالقا الطف فهم نةیالمد و

 از ها دوىب نكهیا براى و ،بودند ها بدوى به نسبت فتریلط اخالقى داراى آنها و كردندیم ستیز نهیمد و طائف و مكه

 .«اند برخوردار خشكى سرشت

 بارهدو كه نداشتند اجازه امبریپ طرف از بودند كرده هجرت نهیمد به امبریپ هجرت از پس كه هائى بدوى از عده آن

 ولى ماندب نهیمد در كه نمود تعهد آوردن اسالم و عتیب از پس و آمده امبریپ نزد ها بدوى از كىی. برگردند ابانیب به

 اجازه و آمده امبریپ نزد بار بار علت همان از و دهیگرد مارىیب به مبتال صحرا از دورى نسبت كه بود نگذشته رىید

 كه نهات نه اسالم امبریپ. دیگرد مى مواجه امبریپ دیشد مخالفت به بارى هر در ولى خواست مى صحرا به برگشت

 در وىبد اصطالحات و فرهنگ ورود مخالف وقت نیع در كه بود شان هیباد به نینش هیباد مهاجران برگشت مخالف
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 سما على األعراب تغلبنكم ال»: است آمده ،نموده تیروا عمر ابن از ماجه ابن كه ثىیحد در. بود مسلمانان فرهنگ

 شیخو مغلوب خفتن نماز نامگذارى در شمارا نانینش هیباد. 1«باالبل عتمونیل انهم و العشاء فانها...  صالتكم

 نراآ اسم رو نیهم از و) باشندیم شان شتران مشغول شب هاى كىیتار تا آنها و است عشاء نماز نیا اسم. نسازند

 اوست بارز اتیخصوص از الفاظ و اصطالحات سر بر بدوى پافشارى كه فهماندیم روانشیپ به امبریپ(. اند نهاده عتمه

 . شد مشیتسل دینبا كه

 خالفتم سر نهیمد دولت با كه بودند كسانى نیاول ها بدوى ،گذاشت اساس را نهیمد دولت اسالم امبریپ كه زمانى

 هغزو سه هر از و شده مبدل آشوب و بحران مناطق به.... و غطفان و اسد چون حجاز و نجد لیقبا مناطق و گرفتند را

 . بود لیقبا نیهم با آن كىی امبریپ

 لأه ىف الءیالخ و الفخر و المشرق نحو الكفر رأس»: كه است آمده كرده تیروا امبریپ از مالك امام كه ثىیحد در

 دوىب مناطق) شرق استقامت در كفر رأس»: عنىی. «الغنم أهل ىف نةیالسك و الوبر اهل نیالفداد و األبل و لیالخ

 است پشمى هاى خانه ساكنان و شتر و اسپ صاحبان نیب در غرور و ستائى خود و تكبر و است( حجاز هاى

 است آورى ادی قابل نكته نیا نجایا در. 1«است شده نهاده گوسفند مالكان انیم در آرامش و ثبات و (ابانگردانیب)

 .داشتندیم نگاه گوسفند وسلم هیعل الله صلى امبریپ زمان نینش ده و شهر و ساكن مردم كه

 نانسا. است چپاول و غارت و زىیخونر و جنگ آنها ارتزاق لهیوس نیبهتر و دارند عار كسب و كار از نانینش صحرا

 ،نموده نقل المزارعة و الحرث كتاب در بخارى امام كه ثىیحد در. صنعت از هم و دارد نفرت زراعت از هم بدوى

 عتزرا اجازه خداوند از انیبهشت از كىی روزى: فرمودند طوالنى ثیحد كی ضمن ،اسالم امبریپ روزى كه است آمده

 از ای مرد آن كه است بخدا قسم: گفت ،دادیم گوش را او سخن و نشسته امبریپ مجلس در كه اى بدوى.. . خواست

 او هتبصر  بر اسالم امبریپ. دارند زراعت به عالقه گروه دو نیهم تنها رایز انصار؛ جمله از هم ای و است بوده شیقر

 .دیخند

 من ثالث ثیالحد ىوف»: دیگویم العرب لسان كتاب در عرب ماده ریز در منظور بن نیالد جمال الفضل ىاب عالمه

 جعر من كان و...  مهاجرا كان أن بعد ،األعراب مع میقی و ةیالباد الى عودی أن هو الهجرة؛ بعد التعرب منها الكبائر،

 بر نهاآ كىی كه اند كبائر جمله از زیچ سه ثیحد در»: عنىی. «كالمرتد عدونهی عذر، ریغ من موضعه الى بعدالهجرة

 دتعو هیباد به هجرت از پس عذرى بدون كه كسى و... است نانینش هیباد با او سكونت و هیباد به مهاجر گشت

 ابن عثمان كه دیگویم غفارى ابوذر مورد در طبرى ریجر ابن .«آوردند مى بحساب ها مرتد شمار در را او نمود،یم

 شمار در تا بزن سرى هم نهیمد به گاهگاهى برگشتى صحرا در ربذة منطقه به كه وقتى» :بود گفته شیبرا عفان
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 نیمسئول نییتع او كه كندیم نقل الخطاب بن عمر از گرىید تیروا در طبرى امام نیهم. «رىینگ قرار ها بدوى

 . بود داده قرار ممنوع را ها نینش شهر بر بدوى

 اجازه شیراب آمد مى امبریپ نهیمد به و زدیم پا پشت نىینش صحرا زندگى به اسالم امبریپ زمان در بدوى كی وقتى

 رونیب هبست گروهى و لوىیقب محلى مانیا از شیخو هجرت با او رایز بازگردد نىینش چادر اتیح به باره دو كه نبود

 و ابدی مى مخاطب نشید برابر در را انسانها همه مؤمن انسان. وستیپ مى انسانى رسالت و جهانى مانیا به و شده

 لىو داندیم مسئول زین را خود سرنوشت آن در و دهیگرد مطرح او فرد تیشخص نسبت به تیبشر همه سرنوشت

 . داندیم منطبق اش لهیقب مرزهاى با ،را ایدن مرزهاى ،است محصور لهیقب چوب چهار در كه انسانى

 هیباد انسان عقل خفت بر داللت كه كندیم تیروا امامه ابى از دجال مورد در حیصح اسناد با را ثىیحد ماجه ابن

 تمثلیف. نعم قولیف ربك؟ ىأن أتشهد أمك، و اباك لك بعثت ان تیأرأ ىلألعراب قولی أن فتنته من وان»: دارد نینش

 «حیصح باسناد ماجه ابن رواه. ربك فانه ،اتبعه! ىابنی: قوالنیف امه، و هیاب صورة ىف طانانیش له

 او ى؟آور مى مانیا میبرا ایآ سازم زنده را مادرت و پدر من اگر: دیگویم بدوى براى كه نستیا دجال فتنه از»: عنىی

 ارپروردگ او كه كن روىیپ او از! فرزند اى: ندیگویم و ظاهرشده مادرش و پدر شكل در طانىیش دو ،بلى: دیگویم

 1«.توست

 مبرایپ مسجد گوشه در و آمد اى بدوى»: است آمده ،نموده نقل آنرا بخارى و كرده تیروا انس بن مالك كه ثىیدرحد

 از پس. باشند خاموش تا خواست آنها از امبریپ ولى نمودند مالمت را او( حرمتى بى نیا جهینت در) مردم. نمود ادرار

 . «زندیبر ادرار آن روى بر تا نمود امر و خواست آبى ظرف اسالم امبریپ ،نمود تمام را خود كار مذكور بدوى آنكه

 نانینش هیباد بر امر نیا ،گرفت دنیچیپ آفاق در شان روزىیپ آوازه و شدند روزیپ بدر غزوه در مسلمانان كه هنگامى

 روزىیپ رایز دندیافت لرزه به مسلمانها ترس از و شده تمام سخت ستندیز مى نهیمد اطراف در كه آنهائى خصوصا و

 شمنىد كدام مكه كفار عكس بر نانینش هیباد .بود آنها چپاول و چور و رىیگ راه انیپا و نظم آمدن بمعنى مسلمانها

 اولچپ ادامه همان بود مهم آنچه بلكه نداشت ارزش اى دهیعق چیه ها بدوى براى. نداشتند مسلمانان با دتىیعق

 امبریپ كه ىغزوات در. داشت اقتصادى بعد بلكه ،نه فكرى و نىید جنبه نهیمد دولت و امبریپ با آنها دشمنى. بود آنها

 اظلح نیهم از و بودند مى متیغن آوردن بدست تالش در گرید كس هر از شتریب نینش صحرا اعراب انداخت براه

 راه از ات نداشتند آنرا ستگىیشا آنها رایز دیكش مى جنت بسوى بیج و شكم راه از را آنها هم اسالم امبریپ كه بود

 از قبل ها بدوى آنكه از پس نیحن جنگ در. آورند رو حق ولوژىیدیا و فكر و نید به وجدان و منطق و قلب و عقل

 و خورد رییتغ معركه كفه جهینت در و نمود مقاومت ستادهیا شیجا در امبریپ و گرفتند شیپ در را فرار راه گرانید
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 و نداختا چنگ امبریپ جامه بر نینش هیباد اعراب از كىی ،آنها بینص شمارىیب میغنا و شد مسلمانها آن از روزىیپ

 دیخند ،ستهینگر شیبسو امبریپ. بده میبرا داده تیبرا خدا كه مالى از! محمد اى: گفت و نمود كش خود بطرف را او

 را عدالت میغنا عیتوز در! محمد اى: گفت گرىید نینش هیباد. گردد خورسند تا دیبده زىیچ شیبرا: گفت و

 !نمود؟ خواهد مراعات آنرا كسى چه پس نكنم مراعات را عدالت من اگر: گفت امبریپ. كن مراعات

 بسوى جهش در تا خواست دئل و اشجع و نهیجه و نهیمز و اسلم و غفار بدوى لیقبا از امبریپ هیبیحد صلح از شیپ

 شان لتحا از خداوند كه رفتندینپذ را امبریپ دعوت شیقر با رىیدرگ ترس از مذكور لیقبا. ندینما همراهى را او مكه

 اهىهمر  را امبریپ مینتوانست لهذا) داشت مشغول را ما ،ما فرزندان و اموال ندیگویم ها بدوى»: داد خبر نیچن نیا

 كه دیوگیم زىیچ شان زبانهاى»: دیگویم پاسخ در باز میكر قرآن .«كن طلب مغفرت ما براى خداوند از پس( مینمائ

 شیقر و اسالمى دولت انیم در و شدند جمع خاطر شیقر هیناح از مسلمانها آنكه از پس. «ستین شان دلهاى در

 خود همه از قبل ها بدوى ،نمود را بریخ عزم امبریپ و نهاد بفزونى رو مسلمانها تعداد و دیرس امضا به اى معاهده

 سلمانانم روزىیپ احتمال كه نبردى جنگى میغنا از و دهیافت حركت در بریخ بصوب امبریپ ركاب در تا شدند حاضر

 .گردند دیمستف ،آمد مى بنظر حتمى آن در

 فرس بجاى تا نشدند فكر نیا در چگاهىیه ،داشتند قرار مكه شیقر فشار ریز در مسلمانها كه دشوارى دوره آن در

 جودو عربستان رهیجز شبه عرض و طول در كه نینش صحرا لیقبا نیا از كىی به حبشه دست دور نیسرزم بسوى

 انتىیخ نیگز پناه حق در كه داد نمى اجازه بدوى وسنتهاى دیتقال كه دندید مى وقتى خصوصا برند، پناه داشتند،

 ناهپ مهاجر كه دانستند نمى دیبع را نیا آنها رایز كردند نمى اعتماد بدانها مسلمانها هم آن با ولى. ردیگ صورت

 زین را نكته نیا. ندینما مشركان لیتحو بسته دست اقتصادى ستد و داد و ها گرى معامله چارچوب در را ىیجو

 بطروا و دهیخر سرى درد خود براى و داده پناه را مسلمانها تا نبودند حاضر هم بدوى لیقبا كه كرد دینبا فراموش

 . زنند هم بر شیقر با را شیخو تجارتى

 از شان عمر آخر تا بدوى سخنوران و شاعران تیاكثر كه مینیب مى میفگنیب نگاهى اسالم صدر اتیادب و شعر به اگر

 گروه نیا ندهز  نمونه ئهیحط و مقفل ابى بن میتم ،ورقاء بن لیشب ،نىیالق الطمحان ابو كه ماندند گانهیب اسالم روح

 دندید رس بچشم را نیراشد خلفاى و امبریپ عصر هم و بودند جاهلى عصر شاهد هم آنكه با گروه نیا. دیآ مى بحساب

 شاعران نیا. آمدند مى بحساب دانیم چوگاندار هم فجور و فسق در بودند روزگار سرآمد شعر در كه همانطورى

 آنها. هندد وفق اسالمى نیمواز با را خود نتوانستند است نانینش هیباد خاصه كه روح غلظت و طبع خشونت نسبت

 روح چنان تیبدو و لوىیقب هیروح. بود ماالمال جاهلى فرهنگ عشق از شان دلهاى ولى آوردند رو نیبد ظاهر در

 ىبرو شان روح و قلب هاى چهیدر ،شدن مسلمان از قرن مین مرور از پس آنها از اى عده كه بود گرفته چنگ در شانرا

 لىجاه منحط ارزشهاى و ماندند گانهیب انسانى لیفضا و اخالق و نید از بدوى شاعران تیاكثر. نشد باز اسالم

 "رالشع دیج ،نیالد ثیخب" بنام را او مؤرخان كه است الطمحان ابو شعرا نیاز كىی. بود شان وجدان و روح هیسرما
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: است كدام تو گناه نیكوچكتر كه دندیپرس را الطمحان ابو: دیگویم بهیقت ابن. شناسند مى نید بى سخنورى عنىی

 خود اى راهبه نزد: داد پاسخ بود؟ شبى چه صومعه شب: گفتند. دادم انجام اى صومعه در شبى آنكه»: داد پاسخ او

 عمل مذكور راهبه با طعام صرف از پس. شراب ام نوشابه و بود ریخنز گوشت میغذا او مهمانى در. ساختم مهمان را

 «!گرفتم شیپ در را خود راه و آمده رونیب اش خانه از دهیدزد را لباسش سپس و داده انجام را فحشا

 حجر ابن. نمود زندگى هیمعاو عصر تا اسالم در و آمد ایبدن تیجاهل در شاعر نیا. است ئهیحط ها بدوى گرید شاعر

 رو اسالم به دوباره شد ریاس كه زمانى ولى دیگرد مرتد دوباره ولى شد مسلمان امبریپ زمان در شاعر نیا كه دیگویم

 مدح ار  زكات مانعان و هجو را مسلمان لیقبا و مسلمانها فهیخل ،قیصد ابوبكر خالفت زمان در بدوى شاعر نیا .آورد

 :دیگویم شراب باره در ئهیحط. نمود

 عروقهــا ىموت بعد ىعظام ىترو     كـرمة جنب الى ىفادفـنن مت اذا

 اذوقهــا ال أن مت اذا اخـاف    ىفــانـن بالفــالة ىتدفنن ال و

 رابیس را میاستخوانها تاك رگهاى تا دیسپار بخاك انگورى درخت كنار در مرا گفتم اتیح پدرود گاه هر»: عنىی

 . «شوم محروم شراب از مرگ از پس كه ترسم مى رایز ،دینكن دفن ابانیب در مرا. كنند

 پول گذار، منت توز، نهیك است انسانى بدوى»: كندیم معرفى نطوریا را بدوى انسان عربى، سندهینو على جواد

 جنگ اىاثن در و كندیم افتخار خود به. شودینم زور جز زىیچ میتسل و نشناخته تیبرسم را زور جز زىیچ كه پرست

 «.ندینمایم رها را دانیم و نموده دشمن به پشت ،است مقابل جانب نفع به جنگ كفهء كه ندیب مى وقتى
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 تیهودی و تیبدو

 كه همانطورى. است آن بدامان تیبدو تهمت زدن چسپ ،ردیگیم صورت اسالم حق در كه بزرگى جفاهاى از كىی

 از و فطرت نیآئ هم را اسالم و دانسته آدمى فطرت با موافق اى زندگى را تیبدو ،دانش كم مسلمانان از اى عده

 نا مانانمسل ریغ ای و اسالم دشمنان ،است بدوى نىید اسالم كه رسند مى جهینت نیا به كبرى و صغرى نیا قیطر

 و انیصع و سركشى و جنگ و نهیك و لهیقب و مهیخ و شتر و صحرا بمعنى اسالم كه ندینمایم غیتبل همواره هم آگاه

 به كیمیاكاد و طرفانهیب نگاهى با اگر ،میشد متذكر باال در كه همانطورى ولى. باشدیم ماندگى عقب و گرىیاغی

 گرائى لهیقب و تیبدو هیعل است جنگ اش همه و همه اسالم كه افتی میخواه در میافگن نگاهى نىید مقدس متون

 .آن منحط ارزشهاى و

 مورد تیبدو با را ،تیهودی رابطه تا بود نخواهد مناسبت بى اسالم بدامان آن زدن چسپ و تیبدو از صحبت هنگام

 .مینمائ سهیمقا اسالمى نىیب جهان با آنرا سپس و داده قرار رسى بر

 .است هآمد شده فیتحر تورات در كه است تىیحكا ،سازد برمال را هودی بدوى سرشت تواندیم كه متنى نیروشنتر

 نموده آغاز انسان نشیآفر صبحدم همان از را تیمدن و تیبدو ای و نیگز اسكان و بدوى انیم كشمكش نیتكو سفر

 تیحكا نیا. است نموده معرفى شهیپ زراعت را لیقاب و بدوى را لیهاب ،(لیقاب و لیهاب) آدم فرزند در قصه اقیس در و

 دانشمندان طرف از همچنان تیحكا نیا. دارد نهفته خود دل در را ادىیز راز و رمز نىید شناسى جامعه دید از

 و بىنیتوا آرنولد جمله آن از كه است گرفته قرار بررسى مورد اجتماعى امور ورزان شهیاند و شناسان جامعه و خیتار

 هنگام شیخو جهان خیتار در نبىیتو. باشدیم عرب جهان در انصارى جابر و وردى على و غرب در سیلو برنارد

 ىعل و شیخو انهیم خاور و غرب كتاب در سیلو برنارد و نموده ادی تیحكا نیا از یىصحرا هاى تمدنهاى از صحبت

 امتق بلند شناس جامعه باآلخره و نموده ادی آن از اسىیس بحران كتاب در انصارى و عراقى جامعه عتیطب در وردى

 . است نموده استنباط را عمومى تیمالك و خصوصى تیمالك مسئلهء ت،یحكا نیا از عتىیشر استاد رانیا

 ستهیز عراق در كه سیانگل آبرسانى مهندس زبان از( ىالعراق المجتمع ىف دراسه) شیخو كتاب در وردى على دكتور

 كندیم نقل ،دهدیم ربط آن خىیتار هاى نهیشیپ با را عراق كشاورزان و شبانان متقابل روابط و زندگى روش و است

 .«دارد ادامه هنوز تا( لیقاب و لیهاب) برادر دو نیا انیم در دشمنى»:  كه

 :است آمده نگونهیا تورات نیتكو سفر چهارم اصحاح در لیقاب و لیهاب تیحكا

 صاحب رب هیناح از: گفت خوشحالى در از و بزاد، را( لیقاب) نییقا و شد حامله حوا و ،شناخت را حوا همسرش آدم»

 غلشش نییقا و ،دارى گوسفند كارش لیهاب و بزاد را لیهاب بار نیا و ،شد حامله گرید بار حوا. شدم پسر فرزندى

 و. كرد قربانى رب براى را زىیچ نیزم حاصل از نییقا كه بود نیا آن و داد، رخ اى حادثه امىیا از بعد. بود زراعت
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 و نییاق به اما و .كرد نظر لیهاب قربانى به رب و ،كرد قربانى گوسفند كی خود چاق و بكر گوسفندان از هم لیهاب

 نییاق به پروردگار و( افتاد هم در اش چهره ای و) رفت شیآبرو و شد خشم در سخت نییقا پس ،نكرد نظر شیقربان

 گرا و! آمد؟ نمى باال ما درگاه به كردى مى خوبى تو اگر ایآ كرد؟ رییتغ ات چهره چرا و شدى؟ نیخشمگ چرا گفت

  نكنى خوبى
 
 اقمشت گناه صورت نیا در آرى ،بدان گرفته نیكم در دم را گناه و رىیگ مى قرار گناه معرض در قهرا

 سخن هب گرم را لیهاب برادرش سر نییقا ساختى سرنوشت خود براى را گناه كه هستى تو نیا و است تو پى در و تو

 برادرت لیهاب گفت نییقا به رب ،بكشت را لیهاب و برخاست نییقا كه بودند نشسته هم با كه حال همان در و كرد

 زا برادرت خون صداى ،كردى بود كارى چه نیا گفت رب ،نبودم برادرم نگهبان من و دانم نمى: گفت است؟ كجا

 كه ىخون بردن فرو براى كرد باز دهن كه هستى نىیزم همان جنس از تو ،ملعونى گرید تو نكیا ،دیرس من به نیزم

 است او غذائى مواد همان كه را تو عمل پاداش نیزم كنىیم كار نیزم در كه وقتى تو ،ختیر برادرت از تو دست به

 1«.بگذرانى نیزم در فرار و سرگردانى به عمرى نكهیا به محكومى نكیا ،ندهد تو به

 : میبشنو قرآن زبان از را تیحكا نیهم میائیب حال

 منظور به و خدا راه در دو هر كه كن انیب مردم براى بحق است داستانى كه را آدم پسران دو داستان ،محمد اى»

 بولق شیقربان كه آن. نشد قبول گرىید از و شد قبول دو آن از كىی از. كردند شكشیپ زىیچ او به شدن كینزد

 مى ولقب تقوا با مردم از را قربانى تعالى خداوند: گفت او. كشت خواهم را تو من: گفت شد قبول او از كه آن به نشد

 رازد كشتنت براى و تیسو به را خود دست هرگز من ،بكشى مرا كه كنى دراز من سوى به را خود دست اگر تو و. كند

 اگر چون ،ندارم كراهتى تو عمل نیا از من ،ترسم مى ،است عالم همه مدبر و مالك كه خدا از من رایز ،كرد نخواهم

 و شوى مى آتش اهل از جهینت در و ،را خودت گناهان وبال هم و كشى مى دوش به مرا گناهان وبال هم ،بكشى مرا

 را او و شد رام برادرش كشتن براى دلش جیبتدر و درپى پى هاى وسوسه از پس. است آتش نیهم ستمكاران سزاى

 كرد مورمأ را كالغى تعالى خداى. شد سرگردان ،كند چه را برادر كشته نكهیا در و. شد انكارانیز از جهینت در و كشت

 نهانپ نیزم در را برادرش جثه چگونه كه دهد نشان او به و( كند پنهان آن در زىیچ و) بكند را نیزم خود منقار با تا

 برادرم ثهج و باشم كالغ نیا مثل نتوانستم كه بودم ناتوان قدر آن كه من بر واى: گفت( دید را كالغ عمل وقتى. )كند

 حسد از كه) ماجرا نیهم خاطر به. داد دست او به مانهایپش همه حالت چون حالتى وقت آن. كنم دفن خاك در را

 بدون شدبك را انسان كی كس هر كه میكرد اعالم لیاسرائ بنى به ما كه بود( دهد مى خبر انسان هواپرستى و تكبر و

 را تیانانس چون) كشته را مردم همه كه است نیا مثل ،باشد كرده نیزم در فسادى ای و باشد كشته را كسى او نكهیا

 از را همه كه است نیا مثل ،دهد نجات مرگ از را انسان كی كس هر و ،(است كىی همه در كه داده قرار حمله مورد
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 از بعد انشیا از ارىیبس حال نیا با ،آوردند روشن معجزاتى لیاسرائ بنى براى ما رسوالن نكهیا با و ،داده نجات مرگ

 1 «.كنند مى روى ادهیز نیزم در( امدیب شانیبرا كه) امبریپ ،همه آن

 ،میائنم سهیمقا هم با را آنها و گذاشته هم كنار در را خىیتار حادثه كی از مختلف قرائت دو و نىید متن دو نیا اگر

 : افتی میخواه دست لیذ جینتا به

 دینمایم دای لیقاب و لیهاب شهیپ از تورات كه است نیا رسد مى انسان ذهن به تورات اتیآ از كه زىیچ نیاول نجایدر

 كه تاس نیا آمده تورات در كه اى قصه الزمه. داشت غلش چه لیقاب و بود كاره چه لیهاب كه دیگوینم بما قرآن ولى

 شهیپ تزراع لیقاب آن از یىایدن روزىیپ نجایدر. كشد مى را گرد صحرا و چوپان لیهاب نیگز اسكان و كشاورز لیقاب

 – دهدیم خبر بدو كىیتار سرنوشت از خدا و بوده محكوم نىید نظر از و بوده او پى در خدا لعنت و خشم ولى است

 ادهد زنهار نیزم در شگىیهم سرگردانى به و دهیگرد محروم نیزم محصول از شده ملعون لیقاب -تورات بزبان ایو

 نكهیا خنس خالصه. دیبخش بركت شیهایقربان و واناتیح و بود بدوى شبانى كه لیهاب بر خداوند كه حالى در ،شد

 را نیزگ اسكان شهیپ زراعت كه حالى در خوانده گناهىیب و كىین و لتیفض و ریخ سمبول را بدوى انسان تورات

 زندگى و شبانى شغل نجایا در تورات گرید طرف از. دینمایم میترس تجاوز و خون و دشمنى و شرارت سمبول بعنوان

 مى حسابب بشر نینخست تمدنهاى بناى ریز كه را زراعت شهیپ و نىیگز اسكان و ستوده را تیبدو و نىینش صحرا

 .است نموده نكوهش ،دیآ

 فرهنگ رد ولى كندیم ادی كشاورز لیقاب ستم و بدوى لیهاب تیمظلوم از تورات آنكه با كه بود دیبا ماوجه نجایا در

 -لیهاب ارثانو  نیا- كایامر پوستان سرخ نابودى كه باشدیم لیهاب تیمظلوم از بهتر ،لیقاب غلبه و روزىیپ غرب جیرا

  .باشد ما ادعاى براى روشنى نمونه تواندیم

 بر ردهپ قتىیحق كی از تا آورده طورى آدم پسران داستان در را كالغ فرستادن لهمسأ داستان دنباله میكر قرآن اما و

 گرىید نكته میكر قرآن .است تفكر و حس آن بناى ریز كه است جىیتدر تكاملى داراى بشر كه است نیا آن و ،دارد

 رجستهب نكات بر مشتمل كه كرده نقل سخنانى لیهاب از و ،است برادر دو نیا گفتگوى آن و ،آورده داستان نیا در را

 و الهى نیقوان تمامى در عامل و مهم اصل دو كه ظلم و تقوا لهمسأ چون ،است نىید و بشرى فطرى معارف از اى

 هلمسأ زین و ،آنان اخروى پاداش و فریك و بندگان اعمال قبول و رد در حاكم الهى عدل لهمسأ و ،است شرعى احكام

 قتل انهاىیز از كىی كه كرده انیب نكات نیا همه نقل از بعد و آخر در و .آخرت و ایدن در او خسران و قاتل ندامت

 و ،تاس مردم همه كشتن در كه شومى آثار با است برابر هست فرد كی كشتن در كه شومى آثار كه است نیا نفس
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 نقل به) .است انسانها همه اىیاح در كه است كىین آثار با برابر هست انسانها از فرد كی كردن زنده در كه كىین آثار

 (.اندك تصرفى با زانیالم ریتفس از

 و ىنیگز اسكان روش بر همه الهى انیاد كه حالى در كه نستیا زدیخ مى بر سهیمقا نیا از كه مهمى پرسش ولى

 شپرس نیا پاسخ. دینمایم دعوت تیبدو بسوى را مردم ،عكس بر تورات كه شد چه دارند توجه تمدن جهت در ریس

 كه دهش فیتحر است اى نسخه كنونى تورات كه اند معتقد مسلمانان رایز نمود جستجو توانیم مسلمانان باور در را

 لیباق االتیخ و اوهام با كنونى تورات. ندینما ثابت آنرا بودن درست خىیتار و علمى نظر از اند نتوانسته ها هودی

 كاسانع تواندینم كه اى اندازه همان به تورات زبان از قصه نیا متن. باشدیم نیعج آنها لوىیقب تیذهن و هودىی

 هك اى مرحله. دهدیم نشان فیتحر مرحله در را هودىی لیقبا تیذهن اندازه همان به باشد آسمانى نىید دهنده

 رهبران هك است نیا بر غالب گمان. برد مى بسر زیست و جنگ در شهرى و متمدن هاى كنعانى با عبرانى بدوى لیقبا

 خود اند هخواست و زده فیتحر نیا به دست كنعانى تمدن هیعل شیخو بدوى لیقبا ساختن جیبس براى هودی نىید

 عانىكن چون- كه لیقاب هیعل بود بدوى شانیا خود همچون و بود شده كشته بناحق كه لیهاب خونخواهى موقع در را

  .باشد كنعانى تمدن كشاورزان دشمن هودی بدوى لیقبا خداى نكهیا ایگو. دهند قرار -بود میمق و كشاورز ها

 ستهیز انیایب در كه است موجودى هودىی خداى كه دیگویم شیخو( عرب خیتار) 61 صفحه در حتى پیلیف دكتور

 از پس ىول بودند وخشنى بدوى لیقبا( هودی) هایعبران كه دیگویم همانجا در باز و. برد مى بسر مهیخ هیسا ریز در و

 عنعنات و لوىیقب دیتقال ولى نمودند اقتباس آنها از را تمدن آنكه با نمودند حاصل طرهیس ها كنعانى نیزم سر بر آنكه

 .دارد هودی تیبدو بر اشاره مختلفى جاهاى در تورات كه كندیم اضافه پیفل دكتور .ماند باقى آنها در نسل در نسل بدوى

 لیاقب درونى هاى تضاد اثر در هایهودی كه داشت تعارض دولت نهاد با قدر آن هودی لوىیقب زندگى گر،ید طرف از

 و سرگردانى همه نیا از پس باز و. دهند لیتشك دولتى نتوانستند ریاخ سال هزار چند نیا در شیخو مختلف

 در میرك قرآن. ستین منطقه در استقرار عدم و ثباتى بى عامل جز زىیچ دادند لیتشك كه هم را دولتى پراگندگى

 هپراكند شانیدلها كه حالى در ،پندارى مى متحد را آنها»: كندیم فیتعر نطوریا را هودی حشر سوره چهاردهم تیآ

 و شرقى و غربى اروپاى از را شیخو پراگنده و گوناگون لیقبا و شده ملت حادیا فكر در م1932 سال از آنها. «است

 شیخو ولتد شان لوىیقب خداى تیرعا تحت و لوىیقب نید هیسا در و آورده نیفلسط به... و ایثوپیا و هیروس و كایامر

  .گذاشتند دولت آن سر بر را الهى امبرانیپ از كىی اسم و داده لیتشك را

 و انستانافغ و انهیم اىیآس تا هند شمال از هودىی لیقبا پاى رد افتنی پى در امروز تا سیتأس آغاز از لیاسرائ دولت

 از كه گفت دیبا ما كشور به رابطه در. باشدیم سرگردان نیالت كاىیامر و شرقى اروپاى و قایافر و خزر حوزه اطراف

 ثابت هودىی لیقبا هاى شاخه از فرعى را افغانستان لیاص لیقبا از كىی تا اند تالش در ونستهایصه نسویبد سالها

 دهبمشاه وراى در گرىید اهداف خىیتار لحاظ از هم نه و دهیرس اثبات به علمى لحاظ از نه كه مسئله نیا. سازند

 .باشدیم حدهیعل و مفصل بحثى مستوجب كه رسدیم
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 بدوی فقه

اصطالح "فقه بدوى" زادۀ طبع این نویسنده نه بلكه ابداع اندیشمند بزرگ مصرى محمد غزالى است كه روزگارى در 

 نكهیا آن و داشت نظر در دیبا زین را گرید نكتهء كی گرىیبدو از صحبت هنگامدانشگاه "ام القرا" تدریس مى نمود. 

 در كه هبود نىید متن از گوناگونى و مختلف قرائتهاى شاهد شیخو سالهء صد چهار و كهزاری خیتار امتداد در اسالم

 هورظ آن در گوناگون مذاهب كه طىیمح. دیگرد عرضه مختلفى فكرى و فلسفى ،دتىیعق فقهى، مذاهب چارچوب

 هباآلخر  و افتندی انتشار فرصت آنها انیم در كه گروهى ،شدند بندى نطفه آن در كه احوالى و طیشرا نمودند،

 در مختلفى برنگهاى را مذكور مذاهب ،زدند جوانه مختلف قرائتهاى و ها شهیاند و افكار آن بستر از كه نىیسرزم

"اهل حدیث" و یا "اهل  بنام آنچه. است گرفته خود با را طىیمح تهاىیخصوص رنگ اى اندازه تا آن كدام هر كه آورد

 خودش هاىیژگیو داراى اجتهادى روش كی بعنوان و نبوده مستثنى قاعده نیا از نمود حاصل شهرت روایت"

 ولى داد انجام را امبریپ ثیاحاد رامونیپ قیتحق و دیتوح بسوى دعوت چون خدماتى آنكه با این مدرسه. باشدیم

 هك است اى منطقه حران. برآوردند سر طیمح آن در آن، رهبران كه بود طىیمح از متأثر اى اندازه تا مجموع بصورت

 آن گرید علمبردار كه است جائى هم نجد و افتی پرورش درآن تیمیه ابن امام دعوت نیا پرداز بلند آوازه ترین تیورى

 فكرى روش نیا مطالعه هنگام ،پژوهشگران. نمود اعالم را دعوتش و آمده ایبدن آن در عبدالوهاب بن محمد عنىی

 گانگىیب و علف و آب بى ابانهاىیب و خشک نیسرزم دهدیم وندیپ نجد به را حران آنچه كه اند شده متوجه نكته نیا به

 حاال نیهم تا نجد نیسرزم و نبوده تىیمدن نوع چیه داراى خیتار امتداد در منطقه دو نیا. استبوده  تمدن با

 و ئىایجغراف هاى نهیزم تا میریگز نا موضوع بهتر درك براى .است آنها خرام كج شتران و بدوى لیقبا جوالنگاه

 رىسپ را روزى چند آنها با كه هر كه است اتىیخصوص داراى نىینش چادر و تیبدو. مینمائ مطالعه آنرا اجتماعى

 اوردهاىدست و تیمدن با گانگىیب و امور قیدقا و زندگى ظرافتهاى به آگاهى وعدم خشكى و غلظت به باشد نموده

 ضعف و فكرى لوحى ساده و نظرى تنگ و شىیاند جزم و تعصب. برد خواهد پى بزودى آنها شىیاند ساده و آن

 هرگاه. است افگنده هیسا اى اندازه تا حركتاین   بر كه استنوع زندگى  نیا گرید تهاىیخصوص از فقه و شهیاند

 هانج احوال و اوضاع از خبرى بى با همراه ثاریا و احساس قوت و فقه ضعف و شهیاند و فكر سادگى و طبع خشونت

 تردهگس و قیعم و المدت لیطو پالنهاى و كیژیاسترات طرحهاى و اسىیس هاىیباز و استیس پرده پشت اسرار و

  .آورد خواهد بوجود را براندازى هستى جینتا شود خلط و مزج

 كنند، دنق را شعار خشونت و خشن فقه نیا عصر نیا بزرگ دانشمندانبرخى از  تا شد سبب دیگرد ادی باال در آنچه

 . است خوانده( نینو هاى ظاهرى) را آنها دیگرى و نهاده نام( بدوى فقه) را فقهى روش نیا یكى كه جائى تا
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 و ارتجاع سمانیر با كه را بدوى انسان روح و داشته جنگ سر انحطاط و ركود و كهنگى با كه است نىید ،اسالم

 محروم آورى نو و اراده و حركت و جهش و اللقاست از را او و است شده بسته او مهیخ ستون و شتر خیم در خرافات

 .سازدیم سبكبار را روحش و نموده قطع وحى بران چىیق با ساخته،

 شهیاند و فكر خشك ابانیب از خارج؛ و داخل از را او تا كوبدیم بدوى انسان روح و جسم پشت بر وحى انهیتاز با اسالم

 .براند نیتد و تمدن بسوى رون،یب تیواقع نظم بى صحراى از و ،درون

 نمى گریهمد در ارزشها ختگىیآم و خلط بمعنى امور از اى پاره در لوىیقب ارزشهاى با اسالمى ارزشهاى توافق

 ولى لهیقب فرهنگى زانیم در هم و دیآمى حساب به ارزش نید نظر از هم جوانمردى و سخاوت مثال بطور. باشد

. ستا ختهیآم تفاخر و نمائى خود با لهیقب عرف در سخاوت. دارد بزرگى فرق اسالمى سخاوت با لوىیقب سخاوت

 ىول. ورزد مى هم افتخار بدان و برده غمای به را گرانید دارائى ورشی راه از هم و كندیم سخاوت هم لوىیقب انسان

 .ستین نیعج لتىیرز چیه با نید دید از سخاوت

 متفكر چیه هنكیا از غافل انگارند مى تدبر و تفكر براى خوبى گهواره را نىینش صحرا زندگانى ،سندگانینو از گروهى

 تىح كه است نیبرا دهیعق را مؤرخان. است نكرده برون سر گهواره نیا از تاهنوز امبرىیپ و دانشمند و لسوفیف و

 الس و ركویوین چون غرب صنعتى و پرازدحام هاى شهر قلب اگر .ستین صحرا دهیزائ پرستى بت افتاده عقب نیآئ

 را أملت و افكار سلسله و زده هم بر را انسان آرامش كه است شر و شور و غبار و دود از مملؤ سكویسانفرانس و انجلس

 هم نه و است غربى شهرهاى آشوب و غوغا داراى نه ما كشور اسكانى مناطق و ها شهر ،گسلدیم او شعور در

  .بدوى زندگى سخت اریبس طیشرا دستخوش

 .میبرگرد خلدون ابن به كه بود نخواهد مناسبت بى بدوى فقه از صحبت هنگام

 و رانىیو به مرادف را كشور امور بر لیقبا افتنی دست و خوانده وحشى را ها بدوى آنكه با خلدون ابن نكهیا شگفت

 را حدى شانیا غارت و چپاول و ندارند غارت جز اى فهیوظ كه نامدیم وحشى ابانگردانیب را آنها ،دانسته بیتخر

 نیتنخس فطرت به را نانینش هیباد هم باز ولى است آغشته مرج و هرج و نظمى بى با شان زندگى و شناسد نمى

 او ادرشم و پدر آنگاه دیآ مى بجهان فطرت بر كودكى هر»: دیگویم كه را امبریپ ثیحد نیا حتى و دانسته كترینزد

 ولى دیآ مى ایبدن بدوى مسلمانى ،کكود  هر یىگو كه كندیم ریتفس چنان «كنندیم مجوسى ای نصرانى ای هودىی را

 .آورد مى رو گرید انیاد به سپس

 موارد از اى پاره در ولى تازد مى نانینش هیباد بر آنكه با خلدون ابن چرا كه نستیا كندیم مطرح را خود كه پرسشى

 و تیربت لوىیقب طىیمح در او رایز افتی توانیم خلدون ابن زندگى در را پرسش نیا پاسخ پردازد؟ مى آنها از بدفاع

 كه او. ودب كاریرو آنجا در روزگار آن جوامع نیتر لوىیقب كه افتی پرورش نىیسرزم در خلدون ابن. بود افتهی پرورش

 آنها زا شیخو اسىیس زیآم مخاطره تهاىیفعال همه در داشت نانینش صحرا و بدوى لیقبا با تنگاتنگى روابط
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 كنترول زرم چنان خلدون ابن. نگاشت فیعر بنى بدوى لیقبا هءیسا در را شیخو مقدمهء كتاب حتى و كرده استفاده

 دلش كه پادشاهى همان مخالفت ای و خدمت در و آمد مى خوشش كه طورى همان را آنها كه بود افتهی را لیقبا نیا

 دستب عربى مغرب هاى كشور ریعشا و لیقبا ختنیانگ بر امر در كه مهارتى بخاطر او. نمودیم استخدام خواستیم

 اهىگ ،لیقبا انیم در حد از شیب نفوذ. آمد مى بحساب سامان آن اسىیس رقابتهاى عرصه مهم گریباز ،بود آورده

 ىم گرىید شهرهاى به و دهیكش رونیب لیقبا انیم از را موصوف آنها جهینت در و افگنده هراس به را پادشاهان

 و بدوى از شیستا هنگام خلدون ابن. داد انجام او قسمت در را كار نیا سكرهیب پادشاه كه همانطورى ،فرستادند

. ردیگیم دهیناد شیخو اتینظر راه در را ثیحد قاطع اریبس متون و قرآن ریناپذ لیتأو و روشن ،حیصر اتیآ تیبدو

 كه دیگویم خلدون ابن ولى ندانند است فرموده نازل خداوند را آنچه حدود تا آنند سزاوار ها بدوى كه دیگویم قرآن

 سانان خلدون ابن كه نمود فراموش دینبا زین را نكته نیا اما. اند گرانید از سزاوارتر حق دعوت نمودن قبول در آنها

 مه كوین صفاتى داراى میشد آور ادی قبال   كه همانطورى ها بدوى. است خطا و اشتباه بودن انسان الزمهء و است

 ابن ار  آنچه. است زیناچ كامال   انهیوحش و عقبگرا و منفى اتیخصوص از كوهى برابر در صفات نیا ولى باشندیم

 وى زا پس كه گرفت قرار آن قرائت و نىید متون فهم در بزرگى انحراف اساس نوشت هایبدو صفات مورد در خلدون

. خشدب رهائى مورد نیدر خلدون ابن شهءیاند ریتأث از را مسلمانان شهءیاند و فكر تا امدین او منزلت به دانشمندى

 به اه بدوى» كه او سخن نیا ولى رود مى بشمار مسلمانان خیتار بزرگ ورزان شهیاند از جمع فرد نیآخر خلدون ابن

 ولقب قابل میدید كه همانطورى اسالم دگاهید از هم و تجربه و خیتار و علم نظر از هم «اند كترینزد كىین و ریخ

 ،اند كترینزد كىین و ریخ به دهاتى و شهرى جوامع كدام به نسبت ها بدوى كه اند نگفته ما براى خلدون ابن. ستین

 ساخته اسدف را آنها... و رتىیغ بى تنبلى، ،پسندى تجمل ،زندگى عشرت و شیع كه كسانى ای و آنها همهء به نسبت

 توانیم كه سازدیم لسوفىیف او از گاهى ىتگرائیواقع نیا ولى است تگرایواقع سخت شمندىیاند خلدون ابن. است

 .نمود اطالق وى بر را( مسلمان اولىیماك) لقب
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 ما اسییس شهیاند و خیتار در آن نقش و تیبدو

 و فندگوس و بز با بودن محشور ،نمود ترك آنرا دیبا بعد ماه چند كه نىیزم روى بر و پشمى هاى مهیخ ریز در زندگى 

 هك است عىیطب كوچك، هاى گروه و لهیقب چارچوب در ستد و داد و اجتماعى ارتباطات بودن منحصر ،شتر و گاو

 آن دوىب انسان زندگى وهیش. باشد متفاوت نانیگز سكنى با لحاظ هر از كه دهد شكل طورى را نینش صحرا انسان

 سبك! آرى. است دهیند بخود چندانى رییتغ امروز تا السالم هیعل آدم زمان از گوئى تو ،است ساده و ابتدائى چنان

 .دیآ مى بحساب اجتماعى تكامل و شرفتیپ عدم با مترادف بدوى زندگانى

 و لمعا و بازار و شهر و بانك و پارلمان و خانقاه و مسجد و مدرسه به نه و دارد محكمه و قانون به ازین نه نینش هیباد

 صحرا ازهاىین عمدهء بخش رومندین اى لهیقب و چابك اسپى. شفاخانه و كتابخانه و دانشمند و سندهینو و بیخط

 در زرگىب بس نقش ولى اند بدور معاصر زندگى هاى نهاد و تیمدن از آنكه با نانینش صحرا. سازدیم برآورده را نینش

 صحرا لیقبا رفت و آمد جز زىیچ افغانستان اسىیس خیتار بزرگ بخش! آرى. اند كرده بازى ما كشور اسىیس اتیح

 بر انهیم ىایآس بستر از كه بودند انیغزنو لیقبا نیاز كىی. ستین اسىیس هاى" نظام" و حكومتها قالب در نینش

 انیسلجوق هك خاستند بر تركمن لیقبا دل از گرىید لهءیقب سپس. نهادند ادیبن را" غزنوى" سلسهء اساس و خاستند

 تیمدن اطبس تا برداشتند سر مغولستان صحراى مغولى لیقبا آنها بیتعق به و آمدند انیخوارزمشاه سپس. بودند

 یخا و. داشت لوىیقب خاستگاه هم او كه آمد لنگ موریت الدىیم پانزدهم قرن در. نندیچ بر را منطقهء سالهء هزار
 
 را

 نشأم عموم بصورت و برداشته سر لیقبا عمق از هم دسته نیا كه دیافت ریاخ سال صد دو حكومتهاى دست به كار

 .اند شده داده سقوط نكهیا ای و اند دهیگرد اداره لیقبا توسط ای ما كشور حكومتهاى. داشتند لوىیقب

 حملت بر كردن عادت ابان،یب و كوه و چاه و راه بودن بلد اقتصادى، كفائى خود دشمن، و دوست با مستمر رىیگ در

 رتبقد در كه بود عواملى جمله از زمان آن ترانسپورتى لیوسا داشتن اریاخت در و زندگى هاى سختى و مشكالت

 . داشت اساسى نقش گذشته در نانینش صحرا دنیرس

 هزاران راىب نانینش هیباد نیا. اند زده رقم را منطقه خیتار ،گرید گروه هر از شتریب نانینش هیباد ما تمدنى حوزه در

 منظم ریس و دهیگردان شیخو عیمط را همه و كرده حكومت ها ده و ها شهر نیا اصلى ساكنان بر توانستند سال

 را كمان و ریت سالح و روین كه بود ىیها باور جهینت رگى،یچ نیا. سازند متوقف ،باشدیم آن الزمه استقرار كه را تمدن

 آنكه ونانی و نیچ در. بود جیرا میقد ونانی و نیچ در كه بود زىیچ عكس نیا البته. دادیم تیاولو تمدنى ارزشهاى بر

 پس الماس جهان در اما. گرفتیم قرار او بدوش اسىیس و ادارى تهاىیمسئول بود مى تر تیكفا با تجربه و علم نظر از

 لیقبا دىالیم نهم قرن در بالله معتصم آنكه تا شد شروع عربى ساالرى لهیقب نیراشد خلفاى دورهء شدن سپرى از

  .زدند رقم را مسلمانها خیتار از بزرگى بخش شیخو بنوبه آنها و داد جا خالفت دستگاه در را مركزى اىیآس
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 نهاد اب كم كم كه هنگامى ولى آورد مى فرود جامعه كریپ بر رىیناپذ جبران صدمات دیرس مى راه از كه اى لهیقب هر

 .افگند مى رشیبز قدرت كهیار از و دهیرس سراغش به گرىید لهءیقب شد، مى بلد اجتماعى هاى

 اننینش صحرا نیا. دادیم ارىی معارك و زار كار دانیم در را آنها دندید مى پرورش آن در ها بدوى كه طىیشرا و ظروف

 چشم كی اب بودند خاسته بر كه صحرائى هر از و گرید لهیقب هر ای و مغول ای و بودند تركمن چه ترك ای و بودند عرب چه

 روزید ات كه ابانگردانیب نیا. ساختند مى خود چابك ستوران سم پامال را تمدنى و نگون سر را سلطنتى زدن هم بر

 قواعد و اصول از استفاده با و برده چرا به را انسانها واناتیح بجاى روز شبانه كی ظرف در بردند مى بچرا را واناتیح

 .نمودندیم ارتقا اسىیس شبانى به عىیطب شبانى از و نموده اداره را آنها شبانى،

 نیا. میكن آغاز استیس اصطالح نیهم از مثال بعنوان. است گرفته رنگ چوپانى فرهنگ از زین ما اسىیس اتیادب

 لیقب نیهم از هم تیرع و راعى هاى واژه. است واناتیح چراندن بمعنى آمده العرب لسان در كه همانطورى واژه

 بر است گله بمعنى كه تیرع و شد اطالق آنها امور متولى و زادگانیآدم زمامدار بر است شبان كه راعى. است

 . دیگرد اطالق او دست ریز انسانهاى

 قیتطب عرصه رد بلكه نماند محدود لفظ رهیدا در تنها اسىیس شبانى و عىیطب شبانى رىیپذ ریتأث و متقابل روابط

 مى باب نیا در را اى زنده هاى مثال میكن مراجعه ما خود كشور خیبتار نرفته دور اگر. گذاشت بجا را خود ریتأث هم

 كرده نقل بابا شاه احمد نىینش تخت مورد در خان عبدالرحمن ریام كه است سخنى آن نمونه نیروشنتر كه میابی

 آنها همه (شاه ثیبح ابدالى شاه احمد اریاخت مسئله) باب نیا در اتفاق از بعد»: سدینویم خیالتوار تاج در او. است

 هم را اى پارچه و میباشیم شما باركش وانیح و مواشى ما همه بوده آن عالمت نیا و گرفته خود بدهان سبز علف

 او هب قسم نیا به و مینمائ روىیپ شما از میحاضر ما نكهیا عالمت جهت به انداخته خود گردن به سمانیر بشكل

 .«دادند او دست به را خود ممات و اتیح اریاخت و كردند عتیب

 دشوار ندانچ موضوع نیا فهم. ثبات و استقرار به هم نه و كندیم احساس توسعه و شرفتیپ به ازىین نه لوىیقب نظام

 و كند جمع خود دور را اش لهیقب افراد توانسته كه است خانى همان دست در قدرت لوىیقب نظامهاى در. ستین

 رأس میبگو بهتر ای و حكومت رأس نكهیهم جوامع همچو در. زند هیتك حكومت كرسى بر آبدار غیت بر اتكا با سپس

 فرق بر بازماندگانش بست بر رخت جهان از نكهیهم و گذاردیم بظهور پا پارچگى چند آثار دیگرا مى كهولت به لهیقب

 را درتق فرصت، از استفاده با تا رسدیم راه از گرىید نشستهء نیكم در لهءیقب وقت نیع در و كوبندیم گریهمد

 اهىگ اسىیس قدرت خالى كردن پر هءیعمل. است نهیزم نیا در روشنى مثالهاى از پر ما خیتار كه دینما تصاحب

 ىاهویه در. رفت مى تباهى به فراوانى نسل و حرث جهنمى كشمكش آن انیجر در و دیانجام مى بطول دهه نیچند

 ریز را نىیسرزم قدرتش اندازهء به كدام هر تا آورد مى بر سر كشور كنار و گوشه در گرىید مراكز كشمكشها نیا

 مى دایپ گرىید زورمند كه افتی مى دوام زمانى تا وضع نیا. دینما اعالم را خودش محلى حكومت و آورده كنترول
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 ای و وفات اب باز و دهیبخش خاتمه فىیالطوا ملوك نظام به ساخته كجای ریشمش بضرب را پراگنده هاى پاره تكه و شد

 .شد مى تكرار اولى تیحكا همان و خوردیم دور بحران جهنمى چرخ اول شخص اضمحالل

 تدس در را كشور قدرت اكنون كه لهیقب بر حاكم نظام اجتماعى تطور حكم به و ماندیم حكومت در اى لهیقب اگر

 گرفت،یم دنیدرخش دگرگونى و رییتغ براى دىیام و دادیم ترى شرفتهیپ هاى وهیش به را خود جاى جیتدر به گرفته

 از الىس چند هنوز. نمودیم تكرار را نینخست تجربهء همان و دیرس مى صحرا از گرىید خان برهبرى گرىید لهءیقب

 آنكه اب. گرفتیم دست در را قدرت و شد مى رهیچ آن بر گرىید لهءیقب كه گذشت نمى نینخست لهءیقب حكومت

 بر لوىیقب دهءیپوس نظام ولى شدندیم عوض اسىیس قدرت هاى مهره و نمودندیم رییتغ حكومت عرصهء گرانیباز

 . نمودیم انتقال گرىید گروه به گروه كی از و بود رهیچ آنها همهء

 انخ ریدسات از كوركورانه اطاعت تهایخصوص نیا از كىی كه باشدیم خودش تهاىیخصوص داراى ىبدو استیس

 چارچوب در لهیقب نظام رشیپذ با. بخشد مى استحكام آن بر لوىیقب اجتماعى بافت كه است دولت خان و لهیقب

 انهم به حكومتى نظام رأس به لهیقب اعضاى. گرددیم حكومت ادارى بافت وارد چرا و چون بى اطاعت عنصر دولت،

 سیرئ جز زىیچ دولت سیرئ لوىیقب دید از. ستندینگر مى قوم باباى و لهیقب خان به روزید تا كه نگرندیم چشمى

 از. ندابی مى اى رهیعش نظام با تام هماهنگى در را خود اند لهیقب نظام از جزئى كه هم دولت رؤساى. ستین لهیقب

 توسعهء و دستان ریز ادیازد همانا شودیم دهید كه تفاوتى گانهی و است لهیقب خانى مفهوم به ملى زعامت دید نیا

  .است( جمهورى استیر) ای و شاهى قصر به لهیقب خان پشمى مهءیخ لیتبد و فرمان ریز در عترىیوس نیزم

 و خر و شتر هاى گله انیم در و علفچرها در كه است زىیچ همان بدوى اجتماعى زندگى بر حاكم ضوابط و اصول

 همه هیعل انیعص و تمرد بمفهوم انتقاد رایز ندارد وجود انتقاد براى جائى نظام نیا در. است حكمفرما گوسفند

 .ندارد شیپ در فرار و لهیقب ترك جز راهى مخالف فرد و شودیم محسوب رىیعشا نظام ارزشهاى

 ىوكار سر بشرى گرید مجموعات با و كنندیم ستیز صحرا دل در كه كوچكى هاى گروه براى دیشا لهیقب نظام

 نه ىانسان بزرگ هاى ه گرو براى ولى باشد داشته آئى كار دهندیم ادامه شیخو اتیبح دولت رهیدا خارج و نداشته

 دولت اساس تواندینم لهیقب. آنها انكشاف و شرفتیپ و تمدن عرابه روى فرا است بزرگى سد كه ندارد آئى كار كه تنها

 و منطقى ىب و زورگوئى و طلبى تفوق و انتقام و جنگ و خونیشب و تعصب و لوىیقب دیتقال و ارزشها رایز ردیگ قرار

 اه گروه تعاون و استقرار و صلح ازمندین حكومت. دارد قرار قانون حكومت و مدنى جامعه مقابل نقطه در نظمى بى

 نظام .داشت تعارض لهیقب نظام با ثیح هر از نمود زىیر پى اسالم امبریپ كه را نظامى. آنها دشمن لهیقب و است

 .بود امدهین بوجود لهیقب و حى و ختگىیآم هم در از كنندیم تصور او جاهل روانیپ و ندیگویم او دشمنان كه طورى امبریپ
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 لوییقب جامعه سمبول "خان"

 ملى اىه پروژه و توسعه و ترقى كاروان راه در بزرگى سد آنرا و بوده ناسازگار بدوى زندگى ساختار و سمبول با اسالم

 بدوى نهادى خان. است ى(خان) نهاد اسىیس و اجتماعى هاى نهاد نیا از كىی. داندیم اجتماعى خواه عدالت و

 .است فهم قابل نىینش صحرا و بدوى فرهنگ چهارچوب در تنها آن تیمسئول و رسالت كه است

 لیقبا و كنندیم خطاب( سردار) شانرا بزرگان بلوچ، لیقبا ند،یگو( خیش) را شیخو لهیقب رهبران ابانگرد،یب عربهاى

 همزمان كه است وارداتى و گانهیب اجتماعى -اسىیس نهاد و اسم كی خان. دندینامیم( خان) را خود زعماى مغولى،

 ردمم انیم در غالب فرهنگ از بخشى بعنوان و شده ما نهاىیسرزم وارد ایمنگول صحراهاى از مغول قبابل ورشی با

 .افتی رواج و اشاعه ما

 آنرا نسل در نسل و رفتهیپذ را اصطالحات و اسماء نیا از بخشى بود، منطقه فرهنگهاى راه چهار زمانى كه ما كشور

 خود اسم كنار در را سردار لقب هم ما خیتار در هائى چهره كه بود فرهنگ نیهم از رىیپذ ریتأث با. است داده انتقال

 گذاردیم را سردار شوندیپ اسمش ابتداى در عبدالرحمن ریام كه مینیب مى مثال بطور. را خان پسوند هم و اند داشته

 .خان عبدالرحمن سردار شودیم كه خالند مى را خان لقب آن انجام در و

 هاى شورك به مغولستان صحراى از ابانیب فرهنگ با همراه كه است رسالت و فهیوظ بلكه نه لفظى اصطالح كی خان

 . شد وارد انهیم اىیآس و هیترك هند، ران،یا پاكستان، افغانستان، از اعم ما منطقهء

 لیتبد خان به زمان گذشت با را خاآن و آن خا به را قاآن و قاآن به را خاقان. بود آن خا و قاآن، خاقان، اصل در خان

 ای و زمامدار به خان لفظ خىیتار نظر از» :است كرده معنى نطوریا را "خان" كلمهء ایتانیبر المعارف رةیدا. نمودند

 لیااو  در خان زیچنگ ظهور با همزمان( خان) اصطالح. شودیم اطالق گفتند،یم" ولس" آنرا كه مغول لهیقب پادشاه

 كه را (بزرگ خان) لقب خان زیچنگ(. خاقان) به نسبت باشد تشخصى و زیتما تا افتی رواج الدىیم زدهمیس قرن

 بكار ادىیز اسالمى جوامع سوى از خان لقب بعدى هاى دوره در. دیگز بر بخود بود، مغولها اعالى حاكم بمعنى

 لقابا جزء( خان) زین هایعثمان انیم در. باشندیم جمله آن از انهیم اىیآس انیخوارزمشاه و انیسلجوق كه شد برده

 .آمد مى بحساب سلطان رسمى

 نیا هاى كشور تاخته، ما منطقه بر خان زیچنگ برهبرى هجرى هفتم قرن در كه مغولستان صحراى بدوى لیقبا

 آن ىها رانهیو بر را شیخو فرهنگى و اجتماعى نیعناو كندند، بر خیب از آنرا كهن تمدن و روفته جان زنده از را حوزه

 اىه شهر" اردو ،(حمله) ورشی ،"شاهزاده كی اتباع"ولس ،(لهیقب شوراى) جرگه ،"لهیقب میزع" خان كه كردند غرس

 كنكاش ،(لهیهمقب) لیا ،(هجوم) لغاریا ،"متمرد و سركش" اغىی ،(متیعز رحلت،) كوچ ،(قانون) اسای ،"خرگاهى

( مهر) تمغا ،(پاسبان) قراول" اجبارى سپاه" حشر ،(ندهینما) ىلچیا ،(انهیتاز) شالق ،(غارت) چپاول ،(مشورت)
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 باشند داشته مغولى اصطالحات رامونیپ شتریب مطالعه عالقه و حوصله اگر زیعز خواننده .است آن سوغاتهاى از... و

 طرف از 1216 سال در كه نیام كیشر سیشم فیتال مغول دوران ىوانید اصطالحات فرهنگ به توانندیم

 . ندیفرما مراجعه است شده چاپ تهران در صفحه 195 در رانیا هنر و ادب فرهنگستان

 مردم دیتقال و اعراف و سنن و ها شهیاند و افكار كه شد منطقه تیمدن رفتن نیب از سبب تنها نه مغول حملهء! آرى

 خون شدن جارى و طراوت و اتیح نابودى و بشر دار شهیر تیمدن نابودى با. نمود دگرگونى و تحول دچار زین را

 تیائرض ،قناعت زندگى، ریتحق ،تملق ،كرنش و مىیتسل هءیروح كسوی از ن،یسرزم نیا خاك وجب وجب بر انسان

 مسخرهء و منحط فرهنگ گرید سوى از و خودكامگى؛ و استبداد ،قلدرى ،ظلم ،خوارى مفت ،ایدن ترك و منفى

 انیم در ودب لوىیقب ختهءیگس افسار ستىیتاریلیم زندگى الزمهء كه اصطالحاتى و الفاظ انتشار و غالب لیقبا

 .افتی انتشار ما مردمان

 نجایدر آنرا است الزم كه دارد اى مانهیحك سخن انیبمغلو انیم در غالب قوم فرهنگ اشاعهء مورد در خلدون ابن

  :دیگویم او. میازمندین بدان سخت كه میكن نقل

 حاصل سازدیم خود مسخر را خورده شكست ملت كه روزىیپ قوم برترى و كمال به اعتقاد همواره انسان نهاد در»

 كه تاس سبب بدان ای و است مغلوب ملت نهاد در غالب قوم احترام و بزرگداشت رسوخ ای اعتقاد نیا منشأ و شود،یم

 آن ىعیطب غلبهء معلول را اطاعت نیا آنكه بجاى و شودیم اشتباه دچار روزیپ قوم از خود فرمانبرى در مغلوب ملت

 رآنب مدتى و دهد دست مغلوب بقوم غلطى پندار نیچن هرگاه و دهدیم نسبت آنان برترى و بكمال آنرا بداند قوم

 بهتش وبآنان كوشدیم غالب قوم شؤون و آداب هیكل اكتساب در پس شود،یم مبدل باعتقادى سرانجام دهد ادامه

 در خواه و سالح و مركوب و لباس نوع در خواه مغلوب قوم كه مینیب مى اشتباهات گونه نیهم علت به و... دیجویم

 شؤون و عادات در بلكه و كندیم دیتقل روزیپ قوم از همواره آنها رنگ و شكل حتى و بردن بكار و دنیپوش چگونگى

 ملت باشد تسلط و غلبه هیهمسا آن بر آنرا و باشد گرید ملت جوار در ملتى اگر حتى...  تشبه قوم نبه آ زندگى

  1.«داشت خواهد بزرگى بهرهء اقتدا و تشبه نیاز فیضع هیهمسا

 اررفت و نقش همه از مهمتر بلكه نبوده محصور آن لسانى چارچوب در تنها ما حوزه فرهنگ بر خانى نهاد شدن داخل

 .باشدیم آن فرهنگى و اسىیس ،اجتماعى

 مراتب هسلس از كىی آمد ما نیسرزم به مغول قبائل زیت هاى زهین سر بر و پاى سبك اسپهاى پشت بر كه خان لقب

 دیجد هاى خان و دیدوش مى وقت حكومتهاى نفع به را شده ریتسخ نهاىیسرزم مردم كه بود قبائل آن اجتماعى

 لقهءح خان. نكنند اى كوتاهى و ریتقص كدام اصلى خانهاى پاى نقش بیتعق در تا دندیورز مى كوشش هم وطنى
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 راهمف داوطلب جنگجوى زمامدار براى كه اوست. لیقبا خود و لوىیقب حكومتهاى در دولت دستگاه انیم بود وصلى

 همكارى به كه است كوچكى شاه ما خیتار در خان. آورد مى بدست مردم از را حكومت مصارف كه اوست و كندیم

 رزمامدا و دولت ندهءینما ولى است مردم انیم در آنكه با خان. آورد مى مردم سر بر خواهدیم آنچه شیخو فعله و عمله

 علمانم ارتش، انینظام دولت، نیمأمور حتى كه است افتهی وسعت آنقدر ما جامعهء در خانى فرهنگ. است لوىیقب

 كمضح هاى نمونه از" العلوم خان" و" العلما خان" لقب كه گرفته بر در را نىید علماى حتى و سندگانینو معارف،

 . است ما خیتار در آن

 نهاد سیرئ ای و خانان خان خدمت در بود برخوردار كم قدرت از لهیقب خان اگر. است جنگل فرهنگ خان فرهنگ

 حكومت هواى گرفت قرار بزرگتر اى لهیقب رأس در و شتریب قدرت داراى اگر و ردیگیم قرار لوىیقب جامعهء اسىیس

 از خودش جان حفظ و نجات بخاطر تا ابدی مى مجبور را خود كس هر لوىیقب جوامع در .پروراند مى سر در را كردن

 هب دست است، باالتر صدائى هر از تفنگ صداى و زور صداى و كندیم حكومت آن بر جنگل قانون كه اى جامعه شر

 .كند حفظ نابودى خطر از را خود لهءیقب و خود راه آن از تا زند ائتالفهائى

 تیتقو شانرا طرهیس خانها نیهم راه از سهایانگل و دیگرد تیتقو خانى فرهنگ هم سیانگل استعمار دورهء در

 .دندیبخش

 اظهار نیچن نیا خانى ستمیس مورد در 1914 سال در پاكستان غربى شمال التیا سىیانگل كمشنر كپل روز جورج

 و كامل كنترول سیانگل و افغان ك،یس مختلف زمامداران گذشته قرن اول سال هفتاد انیجر در»: دینمایم نظر

 خانهائى توسط افتاده دور مناطق رایز. داشتند نفوذى كمتر ىیروستا مناطق در ولى گرفتند بدست را شهرها عملى

. ردب مى سود مؤثرى متود كی از ادارى ستمیس نیا. شدند مى تیتقو و همكارى داران نیزم طرف از كه شدیم اداره

 آن منظم پرداخت و آورى جمع در كه بود آن دیعوا با خاص ساحهء مسئول اش منطقه دانیموسف با همراه خان هر

 وسعهءت و تیامن نیتأم مناطق، ادارهء. نمودندیم میتنظ خود خودشانرا داخلى امور آنها. گرفت نمى صورت رىیتقص

 آن امثال و عمومى سركهاى ساختن در را خود فهءیظ و محلى گورنر و بود شده گذاشته خانها براى روستائى مناطق

 1«.شد مى معطوف آن ضرورتهاى و نظامى لیمسا به شترشیب توجه و دانسته محدود

 است نهفته لوىیقب جامعهء سنتى هاى نهاد در قدرت اصلى منابع كه افتندی در شان طوالنى تجربهء اثر در سهایانگل

 . باشدیم قدرت سنتى منابع نیهم قیطر از قدرت اعمال وه،یش نیآسانتر و راه نیبهتر و

 رازىیش ظحاف شعر نیا در خان لفظ ذكر كه گرفته رنگ آن فرهنگ و لوىیقب تیذهن از زین ما مختلف زبانهاى اتیادب

 :دیآ مى بحساب تیذهن نیا روشن هاى نمونه از
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 لخــانىیا حسن سیاو خیشــ احمد    ىالسـلطـانـ معدلــة على الله احمد

 خـوانى جهانش جان اگر بدیز مى آنكه    نـژاد شهنشاه و شهنشاه و خان بن خان

 زخـانىیچنگ و خاقانى كوشش و بخشش   تست طالع در كه تركانه كاكل شكن بر

 زین را انخ زیچنگ و خاقان میمستق بطور كه نموده ادی خان لفظ از كه تنها نه ما بیالغ لسان كه مینیب مى نجایدر

 . است ستوده

 ای و دموكراسى پروسه. شودیم تداعى ذهن در است( جرگه) كه لوىیقب جامعه گرید سمبول خان، از صحبت هنگام

 ناسباتم و روابط جا كی در. كندیم خورد بر خاصى موانع با كشورى هر در دموكراسى ندیفرا ما رانىیا برادران بگفته

 ىگرید كشور در و ردیگیم قرار آن برابر در اجتماعى سنتهاى و فرهنگ گرید جاى در ،شودیم آن مانع اقتصادى

 موانع ىشرق گرید جوامع بسان زین افغانستان در. تیترب و میتعل تینوع اى جامعه در و زورگو خودكامگان تیموجود

 عارضىت لوىیقب ادارى ساختار. باشدیم لوىیقب مناسبات آنها نیبزرگتر كه دارد وجود دموكراسى فراروى بزرگى

 لهیقب وید پاى در عدل و حق فرشته نمودن قربان تعارض نیا نمونه نیروشنتر. دارد معاصر هاى دموكراسى با آشكار

 لهیقب خان براى هركس ها، برنامه و طرحها ها، شهیاند افكار، براى دهى رأى بعوض لوىیقب هاى نظام در رایز است

 چارچوب در مه لتیرز و لتیفض. ردیگیم لوىیقب تیاقل و تیاكثر را انتخاباتى تیاقل و تیاكثر جاى و داده رأى خود

 نیا رایز در یگ قرار معاصر جوامع براى اساسى تواندینم لوىیقب دموكراسى. شود ىم معنى قوم و لهیقب رىیموضعگ

 . است انارشى صور از كىی خود دموكراسى نوع

 هاى دموكراسى هیشب زىیچ معاصر هاى دموكراسى: دیگویم شیخو( سوم موج) 12 صفحه در هنتنگتون لیصمو

 ملى لتدو. است بوده آن ظهور الزمه ملى دولتهاى و افتهی قیتطب محل دولت -ملت چارچوب در بلكه نبوده لوىیقب

 كه نافغانستا جمهور سیرئ لوىیقب مشاوران و مشاور رانیوز امروز. گذاشت اساس لوىیقب هاى متود با توانینم را

 زى، حمدا شهباز. كندیم كىینزد نهیكاب وزراى تعداد به كندیم ترجمانى شانیا لوىیقب اداره و حكومت عتیطب از

 نیالد محى مسعود، شهزاده وردك، محمد تاج عرفانى، قربانعلى سباوون، داللهیوح وفا، اسدالله راسخ، علم محمد

 بزرگ لشكر نیا به ندهیآ در كه گرىید افراد و زدران ر،یكب محمد جالل، على محمد ن،یحس محمد دیس بلوچ،

 . اند لیقبا امور در شانیا مشاوران و مشاور رانیوز از وستیپ خواهند

 حاظل از مردم جوامع آن در رایز باشدیم فرد عمر جرگه تیعضو براى اریمع نیتر اساسى لوىیقب هاى دموكراسى در

 جحانر گرىید بر را كىی ترازو كفه كه است عمر ادىیز تنها و بوده همسطح هم با تهایاهل و مهارتها گرید و لیتحص

 ونهایمل شهیاند محصول آن هركدام كه نموده اندام عرض مهارت و تخصص نوع هزاران معاصر جوامع در اما. دهدیم

 .است بشرى جامعه عرض و طول در قاتىیتحق مركز هزاران و انسان
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. ستا دانسته آن ستهیشا را افغانها تنها خداوند كه است بزرگ نعمتى و الهى اى هیعط جرگه كه معتقداند اى عده

 شیخو والنىط خیتار ریمس در جامعه، و هرقوم كه مینیب مى میفگنیب نگاهى خاك گستره روى در بشر خیبتار اگر ولى

 اسخدهپ تواندینم سنتى مجالس نیا چكدامیه ولى اند داشته شیخو اسىیس و اجتماعى شئون اداره براى مجالسى

  .باشد معاصر چلنجهاى

 دیبا ذاله باشدیم افغانى عنعنات جز جرگه سنتى نهاد چون كه كنندیم تصور و دهیبال بخود ما هموطنان از گروهى

 ماعىاجت كلتور با و بوده مغولى اصطالحى و عنعنه جرگه نكهیا از غافل. داد حیترج وارداتى هاى دموكراسى بر آنرا

 هبرىبر  مغولها با همراه اسىیس دیتقل و عرف نیا. است گانهیب افغانستان نژادى و فرهنگى مختلف هاى گروه

 نیتدو جز نبود زىیچ زخانىیچنگ اساىی. بود نموده نیتدو شیخو ى(اسای) چارچوب در آنرا كه آمد زخانیچنگ

 زین ودخ زیچنگ. ساخت منطبق مغولى نیچادرنش انیاع ى هیوروح منافع با آنرا زیچنگ كه مغولى اى لهیقب حقوق

 اصطالحات و لغات ورود. شد دهیبرگز خان بعنوان 1154 سال در مغولها( جرگه هیلو) ای و بزرگ لتاىیقور طرف از

 ن،یسرزم نیا بر حكومت و ما حوزه در آنان طوالنى اتیح و مغول تسلط جهینت در( ... ولس) و( جرگه) امثال مغولى

 التیتشك و ىسلطنت ىفرمانها و دولتى كارگزاران و ىدولت ادارات قیطر از لغات نیا غالب. باشدیم ىعیطب ىامر

 اتیدبا. افتی اشاعه بودند افتهی نجات آنها غیت دم از كه مردمى با ىمغول سربازان زشیآم راه از هم ىقسمت و مغول

 .برگرفت در زین را قایافر شمال و مصر حتى كه افتی وسعت چنان آن از پس و زدهمیس قرن در مغولها اسىیس

 رمعاص اسىیس اتیادب در كه نمود عرض دیبا دانندیم افغانى دموكراسى مظهر را جرگه هیلو كه كسانى حضور

 Asia) ىتانترن تیسا. شودیم شناخته آن مظهر نیتر بایز در دموكراسى نینخست ىبان خان زیچنگ زین مغولستان

Sources) داكتر آقاى با دارد اى هیمصاح 1551 سپتمبر 11 خیبتار (Paula Sabloff )دانشگاه انتروپولوژى استاد 

 زیچنگ به راآن و شده آور ادی( لفظ نیهم به) جرگه هیلو اصطالح از آن در كه( نینو مغولستان) مجله توریاد و ایپنسلوان

 بدست دموكراسى نهال نیاول و داشته عمر سال هشتصد مغولستان دموكراسى: دیگویم او. دهدیم نسبت خان

 (زمیرالپلو) گرائى چند و انسان حقوق بانى را خان زیچنگ مغولها كه ن،یا تنها نه. دیگرد غرس خان زیچنگ( مبارك)

 . شناسندیم زین

 است زىیچنگ هاى جرگه شده فیتحر نسخه جرگه هیلو» خواندم كه هنگامى كشور سندگانینو از كىی مقالهء در

 شانیا كه دمید خیتار به مراجعه از پس ولى رمیبگ را ام خنده نتوانستم «دارد ریتغا زىیچنگ عدالت و قانونمندى با كه

 میتنظ را شیخو امور دند،ینامیم( اسای) آنرا كه واضح و شده نوشته قانونى اساس بر مغولها رایز ندیفرما مى راست

 زبان در ولس كه نشود فراموش) ولس مشوره بدون كه خانى هر: گفتیم خان زیچنگ اساىی مواد از كىی .نمودندیم

 كه ىفرد هر برعكس ما كشور در ولى. است كشتن شیجزا ندینش خانى كرسى بر( ندیگو را شهزاده اتباع مغولى

 اهىچگیه افغانستان خیتار امتداد در ها جرگه. است كشتن شیجزا ابدی راه جرگه به زمامدار مشوره بدون بخواهد

 كی جز زىیچ ها جرگه نیا میبنگر كین اگر. اند دهیچینپ سر حكومت ای و شاه توسط شده میترس استهاىیس از
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 هداشت را دست دور نقاط از كىی در لوىیقب كوچك واحد مشكالت حل قدرت جرگه اگر. اند نبوده اسىیس بیفر

 توانستیم هگذشت قرنهاى در جرگه اگر. باشد حاضر عصر دهیچیپ معضالت پاسخگوى تواندینم صورتى چیه به باشد

 نهادى اساس در ها جرگه. دیبگشا ما جامعه مشكل از گره سوم هزاره در تواندینم باشد جامعه مشكالت رهگشاى

 به دهى تیمشروع. دارند بدوش را اجرا و ذیتنف تیمسئول هم و محاكمه فهیوظ هم كه اند بوده حكومت با موازى

 دهش رفتهیپذ هاى اریمع با كه است لوىیقب -ودالىیف نهادى جرگه. كاهد مى دولتى قدرت اعمال مساحت از جرگه

 . دارد نیادیبن و آشكار تعارضى حقوقى

 رىادا هاى حوزه در كه صورتى در اند كرده معرفى هندوستان( نتیپنچا) به كینزد زىیچ را جرگه زمیمكان اى عده

 رتباطا و دلبستگى نیهم ایآ آخر. دارد لوىیقب مفهومى جرگه اما است سكونت هاى حوزه است مهم آنچه( نتیپنچا)

 ! آورد؟ بوجود را دولت دهیپد كه نبود لیا و رهیعش و لهیقب بجاى سكونت نیسرزم به

 و فیرتع قابل نهاد كی تجمع نیا. شودینم دهید كیدموكرات هاى نهاد در كه اند تهائىیخصوص داراى ها جرگه هیلو

. دباش نمى مشخص آن اعضاى تعداد. ستین معلوم آن انعقاد خیتار. ستین واضح و مشخص اهداف داراى و ثابت

 و تیولمسئ. است كیدموكرات ریغ و زیآم ضیتبع اعضا انتخاب متود. ستین معلوم آن تیعضو طیوشرا مشخصات

 ودالىیف و مذكر نهاد كی اساس در جرگه هیلو. ستندین حسابده نهادى چیه برابر در و بوده مشخص ریغ اعضا بیوجا

 نتخابا اساس اسالمى ریغ و كیدموكرات ریغ شناور، و لغزنده مكتوب، ریغ ده،یچیپ هاى اریمع. است لوىیقب جامعه

 تعهد اگر ،ملى دولت به نه دارد تعهد و دلبستگى اش لهیقب به فرد نهاد نیا در. دهدیم لیتشك را جرگه هیلو اعضاى

 . است نشسته قدرت كرسى در كه است زمامدارى بخاطر شود دهید هم دولت به

 ربىع و كائىیامر اروپائى، خبرى هاى رسانه خط سر در گاهگاهى( عراقى جرگه هیلو) اصطالح امروز نكهیا شگفت

 واژه نیا واهندخیم مسلط گرانیباز یىگو شود،یم دهیشن بزرگ استهاىیس گرانیباز و دولتمردان زبان از و گرفته قرار

 شبكه. سازند داخل سوم جهان و انهیم خاور هاى كشور اجتماعى عرف و جهان اسىیس اصطالحات قاموس در را

 حل راه كه داد گزارش لدیرامسف دونالد ىآقا كایامر دفاع ریوز زبان از 1553 لیاپر 15 خیبتار( CNN) ونىیزیتلو

 در انگلستان نیگارد چون دىیجرا ،لدیرامسف آقاى از قبل. است نهفته" Iraqi Loya Jirga" در عراق مشكالت

 دهیجر ،1551 دسمبر 12 خیبتار پرس تدیاسوش ،1552 لیاپر دوم شماره در اندپندنت ،1551 نومبر ستمیب شماره

" عراقى جرگه هیلو" اصطالح از گرید ورسانه هینشر ها ده و شیخو( 114) شماره در المحرر دهیجر و عمانى( الوطن)

 تهاىیالحص مرز و گرفته جهانى ارزشى و افتهی راه زین كیمیاكاد حلقات در است كینزد اصطالح نیا. بودند كرده ادی

 و فرهنگها خورده و ها نهاد به انگلسوساكسون جهان چرا نكهیا. نوردد در را خود ىیایجغراف طیمح و سنتى

 شمال و انهیم خاور هاى كشور با ایتانیبر استعمار خیتار از توانیم آنرا پاسخ ورزد مى عشق نقدریا لوىیقب استهاىیس

 . دیپرس هند قاره شبه و قایافر
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 نحطم نهاد نیا به ازىین جهان گرید ملتهاى نه و افغانستان مردم نه الدىیم سوم هزاره آغاز در نكهیا سخن خالصه

 ىاسیس فرهنگهاى از استفاده وقت نیع در و فرهنگى و اجتماعى مثبت ارزشهاى حفظ در ما مشكل حل راه. دارند

. است دهیپوس و عقبمانده ولى بومى نهادى از بهتر وارداتى ولى سالم و انسانى شرفته،یپ متودى. است ایدن شرفتهیپ

 ومىب منحط ارزشهاى از اى پاره و خانخانى استبداد و لوىیقب انارشى از تر شسته بار صد وارداتى هاى دموكراسى

 لوىیقب اىه دموكراسى. ردیبگ را شكنجه و انیب و شهیاند و فكر سانسور جلو تواندینم لوىیقب دموكراسى. است ما

 . ندینما میتنظ را نژادى هاى گروه و تهایاقل و زن حقوق از دفاع تیمسئول كه توانندینم

 متود رابتكا و شهیاند و فكر دیتول مصروف جهان مختلف هاى كشور ىقاتیتحق مؤسسات و ایدن زنده ملتهاى امروز

 دهیپوس و منحط روش نیا به ما ولى اند انسانى شقوق گرید و تیریمد و استیس هاى عرصه در دیجد روشهاى و ها

 ونچ فردى راثیم هم آن و قبل قرنها اسىیس اتیادب ما. میا دهیچسپ شده ائىیموم زمیكانیم و كهنه نهاد نیا و

 خانى زیچنگ دهیپوس و وارداتى لوىیقب نهاد زمانى چه تا ما. میكش نمى هم خجالت و میكنیم نشخوار را خان زیچنگ

  داد؟ میخواه حیترج معاصر انسانى هاى نهاد بر را

 



 64 فصل: خصوصیتهاى جامعه قبیلوى ذهنیت قبیلوى

 

 لوییقب جامعه های تیخصوص

 مىك اگر ولى دانندیم آن الزمه را آزادى كنند،یم ادی لوىیقب و بدوى جامعه از كه هنگامى ما سندگانینو از اى عده

 مفهوم با آزادى تمدنى مفهوم! آرى. اند كرده خلط متضاد و مختلف زیچ دو انیم در كه ابندی مى در كنند توجه

. است جان زنده هر آرزوى بلكه انسان هر هدف كه تنها نه آن تمدنى بمفهوم آزادى. دارد بزرگ تفاوتى آن بدوى

 و ركشىس و انیعص به شتریب بدوى آزادى ولى. گرانید حقوق با هم نه و دارد نظم با تعارضى نه مفهوم نیا به آزادى

 تغلب به ندباش لیما آزادى به آنكه از شتریب ها بدوى. آن انسانى مفهوم به آزادى به تا است كترینزد گرانید بر تجاوز

 بدوى. دنمو اشتباه آزادى با دینبا را آنها هاى زىیگر نظم و بغاوتها انگرانه،یعص جهشهاى. ورزند مى عشق تسلط و

. ستشك مفهوم به مىیتسل و است مىیتسل بمعنى اطاعت او شهیاند در رایز دارد نفرت فرمانبردارى و اطاعت از

 .شودیم خالصه مسئله نیهم در ادىیز حد تا ما كشور ثباتى بى معماى حل. شورد مى سلطه نوع هر هیعل بدوى انسان

 پرداخت وا نظر از. بپردازد هیمال تواندینم بدوى انسان رایز دارد تعارض آنست الزمه دولت كه تمدن با تیبدو فرهنگ

 قبل ندیگویم. است ركافىیغ دولت سیتأس براى صحرا اقتصادى منابع نكهیا دوم. دیآ مى بحساب شأنى كسر هیمال

 لیقبا ورشی هدف كه بود نگذشته رىید ولى دیگرد سیتأس العرب رةیجز در كنده دولت بنام دولتى اسالم ظهور از

 . نمود سقوط و گرفته قرار

 دولتى بندرت نهایسرزم همچو در كه دارد دهیعق اند گوناگون لیقبا داراى كه ىیبومها و مرز مورد در خلدون ابن

 شان لیباق كثرت بخاطر مردم نیا كه كندیم نقل قایافر شمال بربر لیقبا مورد در خلدون ابن. ردیگیم خیب رومندین

 هیباد ،بربرها»: دیگویم او. افتی استقرار شان انیم در رینص بن موسى دوران در تنها اسالم و شدند مرتد بار دوازده

 ردیگیم نراآ جاى گرىید لهءیقب شود نابود اى لهیقب هرگاه چنانچه ،اند گوناگون هاى رهیعش و ها دسته داراى و نینش

  1«.كندیم دنبال ارتداد و سركشى در را نیشیپ لهءیقب وهءیش و شیك همان و

 مى ازسرب نیقوان و حكام فرمانبرى ودیق از آنها»: كشدیم ببحث طور نیا را دولت نهاد با لیقبا رابطه خلدون ابن

 منافات دنتم و عمران با سرشتى و خوى نیچن كه داستیپ و كنندیم فرمانى نا دارى كشور استیس به نسبت و زنند

 و تاخت و سوى بدان نسوىیاز كردن كوچ زندگى در آنان عادى هدفهاى هیكل چنانكه آنست مخالف جهت در و دارد

 تمدن و ىمبان نیمهمتر از كه باشدیم دنیگز اقامت و آرامش مخالف هدفى نیچن كهیصورت در گرستید لیقبا به تاز

 آن روى را خود پزى غذا گید و بسازند گدانید آن از كه ازمندندین سنگ به نرویاز آنان زین و. رودیم بشمار عمران و

 زین چوبب شانیا ازین و. برندیم بكار مزبور بمنظور را آنها سنگهاى و كنندیم خراب را ها بنا سبب نیبهم و بگذارند

 نیاز رندب بكار چادر داشتن بپا در و بسازند یىستونها و ها خیم آن از تا است ها مهیخ و ها سراپرده ساختن برپا براى
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 هك بناهاست و ساختمانها منافى شانیا عتیطب و سرشت پس. سازندیم رانیو منظور نیبد را عمارات و كاخها رو

 در ار  آنان قدرت و یىفرمانروا و ابندی دست كشورى بر یىجو غلبه راه از هرگاه و... عمرانست و نىینش شهر اساس

 رددستب مالیپا همگان اموال و حقوق و ندارند توجهى مردم اموال حفظ استیس به آنوقت گردد، مسلم نیسرزم آن

 و عمران تباهى هءیما رو نیاز گروه آن نیهمچن. دیگرایم ىرانیبو تمدن و عمران و رودیم انیم از و شودیم مندان زور

 گرید ... ستندین لیقا ارزشى و دستمزد آن براى و شمرندیم چیه را وران شهیپ و هنرمندان كار كه شوندیم اجتماع

 برادر ای پدر هرچند كند، اگذار و گرىید به را یىفرمانروا آنان از كىی است ممكن كمتر و اند طلب استیر آنها نكهیا

 جهیتن در و... ندیآ مى دیپد متعددى رانیام و انیفرمانروا آنان انیم در سبب نیبهم و... باشد او لهءیقب بزرگ ای

 بدالملكع نزد نینش هیباد عربى چنانكه. گسلدیم هم از امور رشتهء و شودیم منتهى رانىیو و بفساد تمدن و عمران

 كه حالى در گفتم ترك را او: گفت عرب مرد دیپرس وى از حجاج رفتار طرز بارهء در عبدالملك كه هنگامى بود، آمده

 خلقت آغاز از اگر و. بود عمران و استیس حسن ثیح از حجاج شیستا عرب منظور و كردیم ستمگرى تنها خودش

 تمدن و انعمر  چگونه دید میخواه اند، شده متصرف زور و یىجهانگشا با را آنها عربى لیقبا كه میبنگر یىها بكشور

 آن یىگو چنانكه است شده تیجمع از خالى و رانیو آنها مسكون و آباد نهاىیسرزم و بسته بر رخت ممالك آن از

 شتافتند غربم و هیقیافر بسوى میسل بنى و هالل بنى لیقبا كه پنجم قرن آغاز و .است دهیگرد دگرگون بكلى ممالك

 و نقرو بى ها كشور آن سرتاسر دادند ادامه خود بزندگى و دندیگز سكونت نواحى آن در سال پنجاه و صدیس مدت و

 تاس بوده آبادان روم اىیدر و سودان انیم نهاىیسرزم هیكل آنان مهاجرت از شیپ كه صورتى در است، شده رانیو

 و دهش رانیو هءیابن ماندهءیباق هاى نمونه و ها جاده انیم هاى نشانه مانند آنان نیشیپ تمدن و عمران آثار چنانكه

 1 «.است نواحى آن تمدن و عمران بر گواه ها دهكده و ها هیقر آثار و عالئم گرید

 گذشتگان از نسویبد سال هزاران از است، نموده احتوا را ما اجتماعى اتیح هاى عرصه همه كه لوىیقب تیذهن

 و فرهنگى اسى،یس اجتماعى، هاى عرصه در را ماندگى عقب و تخلف بار كوله اعظم جزء و مانده راثیبم ما براى

 زمهال  است، ارتجاعى تیذهن كی كه لوىیقب تیذهن. زنندیم پا و دست آن ریز در ما جوامع و داده لیتشك اقتصادى

 انسان لشعورا تحت ما احساس در. شرویپ به تا كندیم نگاه عقب بطرف شتریب تیذهن نیا .باشدیم لوىیقب زندگى

 در لوىیبق ارزشهاى نقد و شده محسوب برترى نوع هر اریمع" نیاالول آباؤنا" قرآن ریتعب به ای و گذشتگان لوىیقب

 .دارد را كفر حكم آن زانیم

 قرار رزنشس مورد بودند خود گذشتگان باطل شهیاند رودنباله و اعتنابى ایانب دعوت بهنسبت كه را كسانى خداوند

 .است داده
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 : میشومى متذكر را قرآن از چند اتىیآ باره،نیا در

 افىك ما پدران شهیاند: ندیگو جواب در د،یكن قبول را رسول و خدا دعوت كه شودمى گفته كفار به كه زمانى و» -

 روىیپ هاآن از شما باز نباشند، تیهدا اهل و دهیبرگز را ریمس نیا آگاهى و علم بدون شما گذشتگان اگر ایآ. است

  1«د؟یكنمى

 ذشتگانگ دنبال به ما: ندیگومى د،ییبجو كرده نازل خداوند آنچه در را تیهدا راه شودمى گفته كفار به كه زمانى و» -

  1«كرد؟ دیخواه روىیپ هاآن از شما باز كند، تیهدا الهى دردناك عذاب به را هاآن طانیش اگر ایآ. میهست خود

 : میخوانمى گر،ید اىهیآ در

 كهحالى در د،یكنمى سحر ادعاى آمده، شما سوى به كه حق، مورد در چرا: گفت خودملت به موسى حضرت» -

 زرگىب و جداسازى گذشتگانمان شهیاند از را ما كه اىآمده ما نزد ایآ: گفتند جواب در شد؟ نخواهند رستگار ساحران

  2.«آورد مینخواه مانیا شما به هرگز ما باشد؟ نفر دو شما براى نیسرزم نیا در

 آگاه او حال به و میداد خور در ابىی راه و حق ىیشناسا راه ش،یپ از را میابراه نهیآ هر و: »است آمده گرید هیآ در

 دیاآورده روى هابدان شما كه ىیهاسیتند نیا: گفت خود مردم و سرپرست به میابراه كه را زمانى ادآوری. میبود

: گفتند. دیبود آشكار گمراهى در پدرانتان و شما همانا. میافتی گونهنیا را خود گذشتگان: گفتند جواب در ست؟یچ

  3(«هزل؟ به ای ىیگومى سخن جد به) گرانىیباز از تو ای اىآمده حق به را ما ایآ

: گفتند د؟یپرستمى را زىیچ چه: فرمود خود مردم و سرپرست به كه زمانى بخوان آنان بر را میابراه خبر» -

 شما صداى د،یبخوان را هاآن كه زمانى ایآ: گفت میابراه. میدار آستانشان بر سر وستهیپ و میپرستمى را ىیهاسیتند

 را خود گذشتگان ما: گفتند جواب در رسانند؟مى ضررى شما به ایآ دارند؟ سودى شما براى ایآ شنوند؟مى را

 1.«میافتی گونهنیا

 دارد، ورزى هشیاند و تفكر با اى شهیر تضادى لوىیقب تیذهن. است غالب تعقل و تفكر و منطق بر لوىیقب تیذهن

 مترادف لوىیقب تیذهن اما ستین استدالل و برهان و لیدل و تجربه بر اتكا و نفى و اثبات جز زىیچ ورزى شهیاند رایز

 . است شده میترس قبال   كه است رىیمس در وار گله حركت و شىیاند دگم و تیجزم و تحجر با
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 سالما وقتى كه بود سبب نیهم از. ندینمایم جذب شانرا گریهمد فیضع فرهنگهاى كه ندیگویم شناسان جامعه

 لوىیقب عهجام فرهنگى تهاىیخصوص رندیبپذ را نید اصلى مبانى و اصول آنكه از شیپ ما منطقه لوىیقب جوامع آمد

 . دهدیم ادامه شیخو اتیح به امروز تا و نداشته نید به ارتباطى چیه كه رفتندیپذ را عرب

 لوىیقب انسان. است( مقدس) نیسرزم آن در دخول پاسپورت گانهی نژاد و خون و است بسته جهانى لهیقب جهان

 را بیرغ و بیعج اىیدن نیا تیعضو آنكه. برد مى باال سیتقد سرحد تا را آن فرهنگى راثهاىیم و لهیقب ارزشهاى

 . رونیب به گرشید چشم با و نگردیم درون به چشم كی با دارد

 رد. است حد از شیب دشمنى و حد از شیب سخاوت از عبارت كه كندیم جمع متضاد زیچ دو انیم لوىیقب انسان

. برد ىم شیپ به خودش خاص سنتهاى و اعراف با را دولت فهیوظ كه است محورى نیتر مؤثر لهیقب لوى،یقب جامعه

 و هلیقب موروثى سنتهاى و نموده عقد گرید لیقبا با را هائى قرارداد شودیم اداره خان شخص طرف از كه لهیقب

 و اختهنشن تیبرسم فرد بنام را زىیچ اش خارجى روابط در لهیقب. دارد را قانون شكل خانها جرگه ای و خان اتینظر

 را ودخ اعضاى هاى كجرفتارى و اشتباهات تیمسئول لهیقب. دارد بعهده را شیخو اعضاى بیتأد تیمسئول خود

 امر نیا. است لوىیقب اجتماع ساختار بارز تیخصوص رهیعش و لهیقب كوره در فرد شدن ذوب. ردیگیم بدوش خود

 احساس و شعور و ردیگیم او از شودیم محسوب پروردگار اىیعطا از كه را فرد هایژگیو و اتیخصوص و زیتما و تیشخص

 . دینمایم خفه او ریضم و نفس در را حركت و شىیاند نو و ابتكار و

 سر در برىخ ایدن از نه لوىیقب انسان. است رومندین اریبس حال نیع در و سطحى و ساده اریبس لوىیقب انسان نید

 كه ستا لوىیقب انسان شهیاند و فكر مصدر نیتریعال خان. شوند خبر با حالش از گرانید دیآ مى خوشش نه و دارد

 .دینما پرواز اش لهیقب علفچرا مرزهاى از تر فرا تواندینم او شهیاند مرغ و شدیاند مى همه از ندگىینما به

 جاعتش را زىیخونر و قتل او. ورزد مى افتخار آن به و دهیورز عشق غارت و قتل و خونیشب و ورشی به لوىیقب انسان

 در ای و دباشن شده كشته دفاع دانیم در مردگان نیا چه اند، لهیقب افتخارات ءجز لهیقب مردگان. نامدیم مردانگى و

 . هجوم صحنه

 بقاى و بوده هلیقب اجتماعى زندگى ازهاىین دهیزائ لوىیقب تعصب. است لوىیقب زندگى و جامعه اساسى جزء تعصب

 فظح حوادث باران و باد از را لهیقب انیك كه دارد را اى قلعه حكم تعصب. است آن افراد تعصب به بسته ،لهیقب

 قاتل لهیقب دافرا چنانچه اند او خون گرفتن به مكلف لهیقب افراد همه شد كشته فردى اگر لهیقب فرهنگ در. دینمایم

 رومندین اى لهیقب بانىیپشت از كه شخصى ،لوىیقب انسان زانیم و عرف در. دارند بدوش را خون آن تیمسئول هم

 .ستین ارزشى كدام داراى خونش ،ستین خوردار بر

 ،تیاهل ،تیشخص مبناى بر نه شوندیم ارزشدهى ثروت و سمت و لهیقب و خانواده اساس بر انسانها لوىیقب جوامع در

 . ردیگیم را آورى نو و ابتكار و مثبت تحول گونه هر جلو مسئله نیا كه ستین شكى چیه نیا در. اخالق و تیكفا



 25 فصل: خصوصیتهاى جامعه قبیلوى ذهنیت قبیلوى

 

 انسان و هددیم لیتشك را خیتار منشأ كه است تمدن تنها رایز نامندیم خیتار بى اى جامعه را تیبدو سانینو خیتار

 .تیبدو شبه حالت در نكهیا ای و برد مى بسر تیبدو حالت در نكهیا ایدر حوزۀ ما  لوىیقب

 ثروت آوردن تبدس راه نیتر اساسى. است شتر و گوسفند و بز فرهنگ طرهیس بمعنى لوىیقب انسان اسىیس طرهیس

 تیكو بر صدام ورشی كه است زور راه از ثروت و نان آوردن بدست و خونیشب و ورشی همانا لوىیقب انسان نزد در

 انىشیپ عرق راه از دیبا نان مدنى جوامع در اما. است ریاخ سال چند در بدوى فرهنگ شرفتهءیپ هاى نمونه از كىی

 . دیآ بدست اند، تمدنى هر استوار هاى هیپا كه صنعت و تجارت و زراعت و تالش و كوشش و

 رابطه ثابتى اهزادگ و خاص ائىیجغراف نیسرزم به نكهیا ای و دهیعق و فكر و شهیاند و فكر به آنكه از قبل لوىیقب انسان

. تیتابع تذكره هم و است مبدأ هم. است زیچ هر او براى لهیقب به ارتباط. ورزد مى عشق شیخو لهیقب به باشد داشته

 مبادى .دهدیم لیتشك را لوىیقب زندگى اساس حالتها همه در آن دشمنان با دشمنى و لهیقب دوستان با دوستى

 .دارند گرىید میمفاه لهیقب قاموس در وعدل انصاف و حق

 محروم همانا عجم و عرب جوامع در زىیست زن مظهر نیتر بارز. است لوىیقب جوامع گرید تیخصوص زىیست زن

 هب او دادن شوهر به ازدواج، هنگام در او نظر گرفتن دهیناد پول، مقابل در او دادن شوهر به راث،یم حق از او ساختن

 اوتتف كه ولو او با ازدواج و برادر همسر بردن راثیم به باشد، داشته وجود ادىیز تفاوت شان انیم در كه ولو اقارب

 امنظ مسخره سوغاتهاى از مقتول خانواده به قاتل پدر ای و برادر خواهر ای و دختر دادن و باشد سال ها ده شان عمرى

 تاوقا بسا چه و رسد مى بنظر عادى گناه آن زد، گناهى به دست مرد اگر لوىیقب جوامع در. است لوىیقب منحط

 . شود شكنجه سختى بصورت دیبا زد گناه همان به دست زنى اگر ولى شودیم هم افتخار بدان كه

 در و" هیفصل" عراق لیقبا انیم در و شناسند مى" بد" بنام افغانستان در آنرا كه دارد وجود عرفى لوىیقب جوامع در

 تیجنا و جرم ازاء در تا سازندیم مجبور را خواهران قانون نیا اساس بر. شودیم دهینام" حفزه" اردن لیقبا انیم

 شیخو سرنوشت و زندگى متیق به آنرا بهاى و رفتهیپذ را هیقر جرگه ای و لهیقب خانهاى شوراى فرمان شان برادران

 ندیانم ازدواج دار زن مردان با تا شوندیم ساخته مجبور سال خورد دختران ظالمانه و منحط عرف نیا اثر در. بپردازند

 واجازد مرد آن با دیرس بلوغ سن به دختر كه وقتى كه دهندیم وعده بزرگسال مردان براى را سال خورد دختران ای و

 بد انواع اب و كنندیم حمل خود با عمر آخر تا را" بد" شوم اسم شوندیم ىیها صلهیف نیچن قربانى كه دخترانى. كند

. است جهنم به رفتن و زندگى رانىیو بمعنى شدن" بد" زن. پردازند مى را برادر اتیجنا بهاى و شده مواجه هایرفتار

 همچو طرفدار هم داماد كه كندیم نفرت احساس معنى بى وندیپ همچو از عروس كه تنها نه موارد همچو در

 اردد وجود رهائى براى دىیام زندان در رایز است زندان به رفتن از تر بد شدن" بد" زن. باشد نمى اى شاوندىیخو

 دهینام" نرخ" لیقبا بعضیاز عرف در شفاهى نیقوان نیا. است بسته دیام هاى روزنه همه دختران نیا براى ولى

 انافغانست در. دهد دختر او براى است مجبور شكناند مى را گرىید شخص عضو كه شخصى آن اساس بر و شودیم

 .بشكناند را معنى بى و پوچ اعراف نیا است نشده قادر حكومتى چیه
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. دارد ىارتجاع تیخصوص لوىیقب شهیاند. است تیذهن نیا گرید تیخصوص ىیگرا دگم و تیجزم و تجمد و تحجر

 ده اردد شیپ به" ریگ" كی اگر لوىیقب جامعه موتور. ندارد وجود لوىیقب انسان قاموس در ابداع و ابتكار آورى، نو

 . چرخاند عقب به را جامعه تا بوده روى عقب براى آن گرید" ریگ"

 وانت ولى دینما مقابله آن واناتیح و درشتى و خشكى و سختى و صحرا چلنجهاى با است توانسته لهیقب اگر

. دهدیم سوق تباهى بسوى را دولت و كشور كه است اى جرثومه ىیگرا لهیقب. ندارد را مدنى زندگى با ستىیهمز

. گرید جامعهء و جامعه كی انیم و گرید انسان و انسان كی انیم ضیتبع. است ضیتبع و تفرقه بمفهوم ىیگرا لهیقب

 كه ائىه كشور در»: عنىی «دولة هایف تستحكم أن قل القبائل رةیالكث االوطان ان»: دیگویم مورد نیدر خلدون ابن

  .«ردیگ شهیر آن در دولتى كه شودیم واقع كم اریبس برند مى بسر ادىیز لیقبا آن در

 بصورت لهیقب خود داخل در تواندیم چنانچه باشد گرانیباد تواندیم جنگ نیا. است جنگ در شهیهم لوىیقب انسان

 همه جنگ آنرا هوبز توماس و" ندیاو هیعل همگى و است همه هیعل او: "دیگو لوىیقب انسان مورد در تورات. ردیگ

 : است نموده ریتصو اى صادقانه اریبس بصورت را حالت نیا عرب لوىیقب شاعر. است نهاده نام همه هیعل

 اخانا اال نجد لم ما اذا   نایاخ بكر على انایاح و

 مقابل در گرىید دشمن كه است حالى در نیا و میكش ریشمش خود لهیقب هم هاى بكرى برابر در كه شودیم گاهى»

 شد شهیاند میحر وارد تهایخصوص نیا هرگاه. است افتهی بنا تصادم و خصومت مبنى بر لهیقب. «باشد نداشته قرار ما

 . كوبدیم مصادره مهر مخالف هاى شهیاند و افكار همه بر

 حالت در چه و دفاعى حالت در چه جنگ. دهدیم لیتشك را لوىیقب زندگى اساس هجوم و دفاع و زیست و جنگ

 در لهیقب. است نموده نیتضم و نیتأم آنرا لوىیقب رابطه كه دارد داخلى صفوف فشردگى و وحدت به ازین هجومى

 است، جنگل قانون است حكمفرما لهیقب بر كه قانونى و نموده میتنظ را خود روابط خود كهنه و منحط اعراف روشنى

 هرگاه هلیقب قانون در. است او با زین حق است تر برنده و تر قوى رشیشمش آنكه. داندیم قوه آن از را حق كه قانونى

 لمظا باطل، ای و باشند بحق آنها چه دهد قرار اش لهیقب كنار در را رشیشمش تا است مجبور شد خواسته فرد از

 و نسجمم بشكل اش لهیقب شود، محاسبه دیبا كه كرد كارى ای و گرفت قرار هجوم مورد فردى اگر. مظلوم ای و باشند

 . ردیگیم قرار او كنار در متحد

 انتقام سح كند،یم اشباع را لهیقب غرور حق نا و حق به شاعر رایز دارد شعر به ازین گرید تخصص هر از شتریب لهیقب

 آتش و دگنجان مى شعرى الفهاى قالب در را لهیقب خواهى تفوق حس و دینمایم قیتشو را بزدالن آورد، مى انیبغل را

 بلكه ناسدشینم تفاهم و گفتگو بنام را زىیچ گرا لهیقب انسان. سازد مى ور شعله را بربادى و خون و دشمنى و جنگ

 از ىناش تفنگ ارزش. ارزش وهم است ابزار هم لوىیقب انسان براى تفنگ. دیآ رونیب تفنگ دهن از دیبا او سخن

 انسان. دبر یم بسر هراس و خوف در شهیهم و بوده گانهیب قانون با كه اى زندگى است، لیقبا زندگى در آن مهم نقش
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 مانده قبع زندگى طرز و دهیژول لباس. است كرده انتخاب آنرا دستى سالح نیتر شرفتهیپ تمدن، مظاهر از لوىیقب

 سمبول و رمز كه تفنگ به عشق. كندیم ندگىینما سالح، به لیقبا مفرط عالقه و عشق از مدرن سالح داشتن ولى

 از ستفادها رایز ورزد، مى عشق دستى اسلحهء به لوىیقب انسان میگفت. كندیم پر را لوىیقب انسان روان است، زور

 سوى از لیثق اسلحه گرید طرف از .است گانهیب آن با لوىیقب فرد كه دارد ازین اداره و نظم و دانش به لیثق اسلحه

 خود براى هركس آنجا در رایز ستین ممكن لوىیقب زندگانى ساختار در هم كار نیا كه گردد استعمال دیبا گروهى

 .كندیم غارت و جنگد مى خود براى و كندیم زندگى

 و تیامن فقدان حكومتدارى، روش ماندگى عقب كه آورد مى ببار را ناكى خطر و مهلك و انباریز آثار لوىیقب تیذهن

 از ىدور ن،ید درست شناخت از گانگىیب و داخلى صفوف فیتضع درونى، كشمكشهاى شدن ور شعله استقرار،

 هیروح انتشار. است مسخره تیذهن و فرهنگ نیا سوغاتهاى از زىیست منطق و زورگوئى و انتقام و نهیك تمدن، جاده

 شدن میتقس جهینت در و تهى انیم افتخارات و جایب غرور و الف و گرانید شمردن پست و بلندپروازى و طلبى تفوق

 . تاس لوىیقب جوامع تهاىیخصوص از گرید شاخه بر شاخه هر طلبى تفوق و خواهى افزون و كوچك فروع و ها شاخه به

 گرید تیخصوص نىید معرفت پاك و لیاص منابع از دورى و مسخره و پوچ هاى باور و انحرافى دیعقا و خرافات انتشار

  .ابدی مى انتقال پشت به پشت طور نیهم و فرزندان به پدران از كه است مكانها و زمانها امتداد در لوىیقب جوامع

 تمعلقا شاعر كلثوم بن عمرو. است قلت و كثرت مسئله مكان و زمان امتداد در لوىیقب جوامع گرید تیخصوص

 :كندیم مبالغه نطوریا اش لهیقب مورد در دارد، كه اى معلقه در تغلب لهیقب عضو و سبعة

 ـنایسف نملؤه البحر وماء     عنـا ضاق حتى البر مألنا

 وسطت هم بحر آب كه نماند سكونت براى ىیجا كه كردند پر اى اندازه تا را نیزم روى تنها نه ما لهیقب افراد عنىی

 .شد پر ما هاى كشتى

 تفاخر و تكاثر عنىی 1(المقابر زرتم حتى التكاثر الهاكم. )كندیم انیب نطوریا را لیقبا قلت و كثرت تیحكا میكر قرآن

 افتخار نآ بودن ادیز به و دیبرشمرد را خود مردگان قبور و) دیرفت قبرها دارید به كه آنجا تا داشت مشغول بخود را شما

 از( هاكمال. )شد نازل كردندیم تفاخر شان افراد كثرت به گریكدی بر كه لىیقبا باره در مكه در سوره نیا!(. دیكرد

 عنىی. است مهم اهداف و ها كار از ماندن غافل و كوچك هاى كار به شدن سرگرم بمعنى لهو و شده گرفته لهو ماده

 تان وشتسرن مورد در شما د،یشیاند نمى اصلى لیمسا مورد در دیبدان شتریب را خود تعداد نكهیا از بجز شما نكهیا

 د،یتهس تان تعداد دادن جلوه افزون و طلبى افزون شهیاند در گور تا گهواره از تانرا اوقات همه شما د،یكن نمى فكر

 بوده لتفاع لغوى باب از و كثرت ماده از" تكاثر. "ستین كثرت و قلت رقابتهاى جز زىیچ لحد تا مهد از شما زندگى
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 شتریب را دخو نسبت تا ورزد مى سعى گروه هر نكهیا عنىی. است گریكدی بر فروشى فخر و كثرت به افتخار بمعنى

 . است ریعشا و لیقبا در تكاثر نجایدر قرآن هدف كه دیگویم قتاده. دهد جلوه

 بودند شیقر لیقبا از كه" سهم بنو" و" مناف عبد بنو" لیقبا انیم در اى منازعه ندیگویم تیآ نیا نزول شأن مورد در

 صورت شتریب را خود كدام هر و دیچرخ مى لهیقب دو هر افراد كثرت و قلت مسئله سر بر آن محور كه وستیپ بوقوع

 كشته آن افراد از رىیكث تعداد اگر كه شد مدعى لیقبا نیاز كىی كه دیكش بجائى را كار مشاجرات نیا. كردندیم

 آنرا و نییعت حساب نیا هیتصف جهت را ئتىیه لهیقب دو هر. بود مى بیرق لهیقب تعداد از شتریب آنها شمار شد، نمى

 . بشمارند زین را مردگان هاى قبر تا فرستادند قبرستان به

 جوئى فوقت برده كه لوىیقب انسان ولى است رىیپذ پند و رىیگ عبرت محل مؤمن انسان براى كه مردگان قبرستان

 ابترق دانیم قبرستانها عربى تیجاهل در اگر. است ساخته معنى بى رقابتهاى براى دانىیم آن از است شیخو

 و وشىفر  فخر نیا دانیم آن، البالى در شده دفن تهاىیوشخص خیتار صفحات معاصر، لوىیقب تیجاهل در بودند

 .است دهیگرد طلبى تفوق

 لهیقب كه مینیب مى رو نیا از. است او ىمنف هاى ژگىیو و نواقص همه به مبتال و انسان از برگرفته ىیالگو ىیگرا لهیقب

 هستند لىیرذا و شرور همه ها نیا و است او تیمحدود و غرور و تكبر و تعصب و آدمى خواهى خود با ختهیآم ىیگرا

 .است پرداخته ها آن سیتقد به مطلق از اش دورى حكم به لوىیقب انسان   كه

 كه هنگامى و است غرور و كبر تعصب، ،محورى خود چون هم بشرى پست هاى ژگىیو از اى زهیآم ىیگرا لهیقب

 پرستانه نژاد مفهومى با را اخالق كه رسد مى جا آن به گردد، محدود او لوىیقب قلمروهاى حدود در آدمى الگوهاى

 صلحتم نیا با كه است آن لتیرذ و طلبد مى لهیقب مصلحت كه است همان لتیفض ،صورت نیا در و كند مى مطرح

 . باشد نامشروع آن تحقق هاى راه و مصلحت آن هرچند ،باشد متعارض

 ساساح عدم و رىیپذ انتقاد هیروح فقدان و گرانید شأن انگارى كم و خودخواهى ىیگرا لهیقب گرید هاى ژگىیو از

 و هدد مى دست از را نىیب واقع جیتدر به ىیگرا لهیقب رو نیا از. است قضاوت در انصاف تیرعا عدم و تیمسئول

 .كند مى حاكم جامعه بر را الىیخ پندار

 طاخ نوع دو حاوى كه مىیتعم ؛دهد مى سوق رمنطقىیغ میتعم به را آدمى كه است نیا ىیگرا لهیقب سوء آثار از

 هك آن حال ،آن افراد همه بر شود مى ادعا لهیقب آن ای نیا براى كه مثبتى صفات دادن میتعم در خطا كىی: است

  .دارد هم با را همه كودن و هوش با ،بد و خوب كه ردیگ برمى در را متنوعى افراد كه است ارىیبس تیجمع لهیقب

 بتنس شیخو لهیقب به را مثبتى صفت هر فرد كه نحوى به مثبت هاى ژگىیو ادعاى دادن میتعم در خطاى: دوم

 پاره و مثبت صفات برخى داراى امتى و ملت هر كه آن حال ،پندارد مى دور آن از را اى منفى صفت هر و دهد مى

  .ندارد ادیب را نقص هرگونه از منزه انسان از اى نمونه خیتار ،امبرانیپ از ریغ و. است منفى صفات اى
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 در ىیاستثنا ایگو كه بنگرد گونه آن شیخو نژاد و لهیقب به آدمى كه شود مى باعث ىیگرا لهیقب متعصبانه احساس

 و( است برتر همه از ایتالیا) ،(است همه از برتر آلمان) شعارهاى. دارد مطلق حالتى و است بشرى اتیح عرصه

 ىیرهایتعب از ریغ زىیچ دادند، مى سر اواخر نیهم تا ىیاروپا انیگرا ملى از ارىیبس كه دست نیا از ىیشعارها

 .است نبوده ها تیمل پندارى مطلق همان از عملى

 اه جنگ و ها بحران در رو نیا از است، نشده هیتوج عاطفه آن منشأ كه است انفعالى احساسى لوى،یقب احساس

 لبهغ به آدمى در ُبعد نیا بر دیتأك و شود، مى فیوضع كند مى فروكش صلح هاى زمان در و ابدی مى بروز شدت به

 .انجامد مى عقل بر عاطفه دادن

 حكم هب نیا و شود مى انینما وطنى رابطه مردمان انیم گردد منحط شهیاند گاه هر»: دیگو مى نبهانى نیالد تقى

 رمىب شیخو از دفاع به را آنان بقا زهیغر پس ،است نیسرزم آن به آنان وندیپ و واحد نىیسرزم در آنان ستىیز هم

. است موجود آدمى، همانند ز،ین پرنده و چرنده در و است ها آن نیتر منحط و ها وندیپ نیتر فیضع نیا و زدیانگ

 همراه آنها بر الیاست ای و مهاجمه و است گرانید با خصومت حالت مستلزم و دارد عاطفى نمودى همواره علقه نیا

 و اجنبى دفع هنگام آن نقش و ندارد تىیخاص گرید ،اجنبى هجوم و دشمن از كشور تیمصئون حالت در و. است

 هك هنگامى. است ریپذ انحطاط وندىیپ رابطه، نیا كه است رو نیا از ،ردیپذ مى انیپا كشور از او اخراج از پس

 مى انینما تر، گسترده شكلى در اما خانوادگى اى رابطه چون هم مردمان، انیم ملى رابطه باشد محدود شهیاند

 و طلبى برترى حس ،فكرى انحطاط ،انسان در نیا و است، دار شهیر آدمى در بقا زهیغر كه است رو آن از نیا. گردد

 اظهار و تسكون نیسرزم با ارتباط كه شد آور ادی دیبا نبهانى گفته به ارتباط در. «.…آورد مى دیپد را ىیجو سلطه

 از مه نه و است نقد قابل بشر عمومى اخالق دید از نه اجتماعى شرویپ و مثبت هاى داد قرار به التزام و بدان عشق

 بر الیاست و گرانید با خصومت و جوئى سلطه و طلبى برترى احساس باشدیم محكوم سخت آنچه اما. نید دگاهید

 .است آنها

 جز ىكس و است عقلى و علمى هیتوج فاقد و داشته هیتك اتیجزم از قسمتى بر كه است اى هیروح ىیگرا لهیقب

 .ندارد اعتقاد اصالتش به آن روانیپ

 رفتندگ الهام و وحى آن از و دندییگرا خون و روح و دل به شهیاند و عقل به كرد روى جاى به گرا لهیقب ان  یگرا احساس

 شهیدان نیا و است ناتوان ز،یغرا چون هم شناختى ستیز روهاىین نیا برابر در خرد روىین كه كردند دایپ اعتقاد و

 لیتبد ساالرانى غوغا و ساحران و قائدان به بعدها كه ساخت لیمتما خود به را مردمان از ارىیبس هاى تیجمع

 .دندیشیاند مى خون به كه شدند
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 مع هم عظمت و مجد ادعاى. دارند تعلق لهیقب نیتر میعظ به كه كنندیم نیتلق را خود همواره انیگرا لهیقب
 
 موال

 در ها تیمل انیم نیخون منازعاتى بروز به كه زىیچ ،است گرانید ریتحق با شیخو شمارى بزرگ در مبالغه مستلزم

 .است دهیانجام خیتار عرصه

 دوم گجن هاى رانهیو ریز در نىیموسول و هتلر با همراه را دهیا نیا و بسته صف زمیفاش مقابل در تیبشر كه امروز

 . است تىپرس نژاد با ریمغا و انسانى حركتى آنان حركت كه كنند اثبات تا ورزند مى سعى گراها لهیقب نمود، دفن جهانى

 رب آن مختلف   هاى تیشخص و ها شیگرا كه دید خواهد بپردازد عربى تیقوم اتیادب مطالعه به امروز كه كس هر

 ىیگرا لهیقب. شناسد نمى را پرستى نژاد و تعصب و است باز و انسانى حركتى عربى تیقوم كه دارند دیتأك امر نیا

 به ،دارد دنبال به را گرانید شأن ریتحق و انگارى كم و است استوار آن بر دیتأك و نىیب برتر خود حس بر كه جا آن از

 لیوسا از برخوردار را خود گرا لهیقب هاى انیجر هرگاه. انجامد مى نژادى طلبى برترى احساس به ضرورى شكلى

 دوگانه رفتارى ما معاصر هاى گرا لهیقب. شد خواهد بدل فعل به احساس نیا نند،یبب گرانید بر الىیاست و تعدى

 با ودخ روابط در ولى افتند، مى آنها پاى در شوند مى رو روبه استعمارى بزرگ هاى كشور با كه گاه آن عنىی ؛دارند

 وحوش   انیم روابط از حاكى كه ز،یانگ شگفت شكلى به هم آن لوى،یقب طلبى برترى احساس به تر كوچك لیقبا

 .آورند مى روى است، جنگل
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 لوییقب تعصب

 خلدون ناب تیعصب ورىیت از قرائتى با را شیخو سخن كه مینیب مى الزم هم باز لوىیقب تعصب از صحبت هنگام

 . مینمائ آغاز

 تصاداق هیزاو از را بشرى جامعه تحوالت ماركس كارل اگر. دیآ مى بحساب خلدون ابن شهیاند هیالزاو حجر تیعصب

 را اجتماعى تحوالت چهین و نیدارو اگر باآلخره و كردیم مشاهده( Sex) جنس نهیآئ در را انسان دیفرو اگر ،دید مى

 و فراز و اجتماعى تحوالت همه ما مسلمان شناس جامعه و لسوفیف دند،یسنج مى بقا ستگىیشا و قدرت زانیم در

 حركهم روىین را تیعصب او. نمود مى مشاهده( تیعصب) نهیآئ در را زیچ همه باآلخره و دعوتها و انیاد و تمدنها فرود

 نابودى هك اند وابسته مهبه چنان او نزد در دولت و تیعصب. داندیم تمدن سمینامید و دولت اساسى پشتوانه ،خیتار

 و اسىیس اعضاى هیكل كه ارتباطى و رشته بمعناى را خلدون ابن تیعصب اى عده. دارد خود با را گرىید زوال كىی

 نراآ گرىید افراد و اند خوانده میدورك( همبستگى) معادل آنرا اى دسته. اند دانسته ،دهد وندیپ بهم را اجتماعى

 .اند نموده ریتفس گرىید طور

 تیبعص بزرگ سنیوریت. سازدیم آن شامل را نبوت حتى كه دهدیم وسعت اى اندازه تا را تیعصب دامنه خلدون ابن

 چارنا واداشت بدان را مردم تیاكثر و عموم آن لهیبوس دیبا كه دعوتى هر»: دیگویم شیخو مقدمه ششم فصل در

 ختینگین بر را امبرىیپ چیه خداى كه است آمده حیصح ثیحد در گذشت چنانكه و باشد تیعصب به متكى دیبا

 نیتر ستهیشا كه امبرانیپ براى امر نیا هرگاه و داشت دارى شتنیخو و ارجمندى شیخو قوم انیم در آنكه مگر

 تیعصب قیطر از بجز گرانید چه بود خواهد الزم اولى قیبطر آنان جز براى باشد ضرور اند عادت خرق در مردم

 ومندر ین و مستحكم دولتها و پادشاهان وضع كه داستیپ و...  كنند عادت خرق جهانگشائى و غلبه در توانندینم

 زیچ باشد نآ بانیپشت و همراه زین ریعشا و لیقبا تیعصب كه اى مندانه زور طلب توسعه بجز را دولتها انیبن و است

 سوىب مردم دعوت در السالم همیعل امبرانیپ روش و. میكرد ادی گذشته در چنانچه سازد متزلزل تواندینم گرىید

 اگر شانیا آنكه با رودیم شیپ تهایجمع و ریعشا بانىیپشت به شانیا دعوت كه است متكى اصل نیهم بر هم خدا

 انیجر عادت مستقر همان بر را امور گمانیب خدا كنیل كندیم دییتأ را آنان هستى جهان همه لهیبوس بخواهد خدا

 ننداشت و تنهائى باشد هم برحق كه بفرض نهد گام وهیش نیا بر هركه نیبنابر. است دانا میحك خدا و دهدیم

 1.«دیرس خواهد بهالكت و كرد خواهد سقوط نابودى پرتگاه در و داشت خواهد باز بمقصود دنیرس از را او تیعصب

 نىمستث آن از را امبرانیپ حتى كه است شیخو تیعصب هینظر مست بحدى خلدون ابن كه مینیب مى نجایا در

 داراى داشت اعالم را شیخو رسالت كه هنگامى اسالم امبریپ كه كندیم فراموش چطور او كه دانمینم. داندینم
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 بصوب جرته از قبل او بود نمى خداوند لطف اگر. بود دشمنانش رومندین تیعصب مقابل در فیضع اریبس تىیعصب

  كه بسترى در نهیمد
 
 ومندشر ین دشمنان ریشمش بضرب ثور غار داخل در ای و دیخواب آن در طالبیاب بن على بعدا

 رشتیب دیبا صورت آن در بود مى درست آسمانى رسالتهاى مورد در خلدون ابن هینظر اگر. شد مى پارچه پارچه

 دیاب مردمان و افراشتند نمى قد انسانى جامعه بزرگ رهبران و مصلحان تیاكثر و كردندینم ظهور الهى امبرانیپ

 .بودیم برخوردار شترىیب قوت از كه شدند مى روان كسى بدنبال و داشته را اى رمه تیثیح

 السالم هیعل موسى برادرش به و گرفته قرار قومش فشار ریز چگونه السالم هیعل هارون كه دانستیم خود خلدون ابن

 هیعل موسى نكهیا ای و. 1«بكشند مرا بود كینزد و ؛كردند ناتوان و گذاردند فشار در مرا ،قوم نیا! مادرم فرزند»: گفت

 السالم هیعل لوط مظلومانه ناله باآلخره و 1.«ستین من با گرىید فرد برادرم و خودم بجز! پروردگارا»: گفت السالم

( رومندىین لهیقب و قوم) محكمى بانیپشت و گاههیتك ای ؛داشتم قدرتى شما برابر در كاش اى»: گفت قومش به كه

 هشد واقع مظلوم كه كن ارىی مرا! الها»: گفت و داده ندا را خداوند السالم هیعل نوح نكهیا ای و 2«!بود من اریاخت در

 ؟دیرسان انجام به قومش تیعصب هیسا در را شیخو دعوت الهى امبرانیپ از كیكدام نكهیا سخن خالصه 3.«ام

  السالم؟ همیعل محمد ای و سىیع ،موسى ،میابراه

 متون از و داده رنگ نىید هاى مقوله با را شیخو اسالمى ریغ اتینظر گاهى كه است نیا خلدون ابن مشكل اما

 تىایآ ذكر با كه دارد عادت ،مسلمانان خیتار اول طراز دپلومات نیا. پوشد مى چشم اسالمى حیصر و روشن ،قاطع

 ،(است آشكار و نهان داناى خدا) ،(است راستى بسوى كننده رهبرى خداوند) ،(است دانا و میحك خداوند) چون

 از او اتینظر كه فهماند مى خواننده به ،كتابش فصل و باب هر آخر در( دگانشیآفر انیم در خداست سنت نیا)

 . اند خاسته بر نید عمق

 هد؟د بسط حد نیا تا را شیخو تیعصب هینظر خلدون ابن تا بود شده باعث زىیچ چه كه شودیم مطرح سوال نیا

 كه است بران دهیعق را مؤرخان افگند؟ هیسا حد نیا تا او الشعور بر ورىیت نیا تا شد سبب اسىیس حادثه كدام ای و

 دهزن را شیخو اكانین اسىیس خیتار و داده لیتشك اش خانواده و خود براى كوچكى دولت خواستیم خلدون ابن

 همه و افتی بسته شیخو بروى را دیام هاى دروازه همه آنكه از پس او. ماند عاجز مأمول نیا تحقق از ولى ،سازد

 در ژرف ىبازنگر و تأمل از پس و برد فرو تأمل بانیگر در سر و دیبرگز را عزلت گوشه دیگرد برآب نقش شیها برنامه

 برون ام براى را شیخو تیعصب هینظر ،شاخه بدان شاخه نیاز دنیپر و ها طلبى فرصت و اسىیس هاى بازى خیتار

 تىیصبع و رومندین لهیقب فقدان كه نمود مالحظه دیشیاند شیخو استهاىیس ناكامى علل در كه زمانى او. دیكش

                                                                        

  115 اعراف؛ آیت سورهءقرآن كریم؛  1
 11 آیت مائده؛ قرآن كریم؛ سورهء 1
 25 آیت هود؛ قرآن كریم؛ سورهء 2
 15 آیت قمر؛ قرآن كریم؛ سورهء 3



 22 فصل: تعصب قبیلوى ذهنیت قبیلوى

 

 را وا شكستهاى اصلى علت ،باشد پشت روىین و قلب قوت او براى قدرت بخاطر مبارزه ریمس در توانستیم كه

 و وانر  بر بزرگى بس ریتأث نىیع تیواقع نیا. بودند برخوردار آن از اكانشین و اجداد كه عاملى ،دهدیم لیتشك

 همه لكهب شده مالحظه بشدت او اجتماعى و اسىیس اتینظر در آن رومندین بازتاب كه گذاشت ما لسوفیف شهیاند

 و دهستایا اجتماعى تهاىیواقع قله فراز بر شیخو عزلت ساله چهار دوره در خلدون ابن. است دهیبخش رنگ را آنها

 زىیچ بنام را ماجرا پر سفر آن از حاصله درسهاى و ستهینگر بود كرده طى كه فرودى و فراز پر و دراز و دور ریمس بر

 . نمود زهیوریت و نیتدو ،نهاد آن بر را( مقدمه) اسم كه

 مشكل ادىیز بقدر آنرا فهم كه بندد مى كار به را اصطالح نیا ارىیهوش با چنان شیخو مقدمه البالى در خلدون ابن

 عموم رتبصو او افكار اگر ولى داندیم نید مخالف آن مظاهر از كىی در را لوىیقب تیعصب كجای در آنكه با او .سازدیم

 از كه است آورى ادیب الزم نجایدر. شود مى آشكار او تیعصب مبدأ بودن اسالمى ریغ ،ردیگ قرار قیدق بررسى مورد

 از كىی رضا دیرش محمد عالمه كه اند برده پى نقطه نیا به كه اند محدودى تینها تعداد مسلمان دانشمندان جمله

 ابن ام اجتماعى میحك» :نستیا آن خالصه كه نوشته صفحه نیچند هینظر نیا رد در رضا دیرش .باشدیم جمله آن

 1.«است مودهیپ را خطا راه دارد تعارض میكر قرآن اتیآ با كه شیخو تیعصب هینظر طرح در خلدون

 عناىم مورد در( العرب لسان) قاموس مؤلف منظور ابن ست؟یچ عرب زبان در تیعصب كه میبپرس هم باز دیائیب اما

. «نیمظلوم او نیظالم همیناوی من على معهم التالب و عصبته نصرة الى دعوالرجلی ان: »دیگومى تیعصب لغوى

 شان اندشمن هیعل آنها كنار در گرفتن قرار و قومش همكارى بسوى شخصى كه است معنى نیا به تیعصب»: عنىی

 .«مظلوم چه و باشند ظالم آنها چه ،دینما دعوت

. 1«الظلم على قومك نیتع أن ةیالعصب»: بود كرده معنى نطوریا را تیعصب اسالم امبریپ منظور ابن از قبل قرنها اما

 . «باشدیم ظلم در را قومش شخصى رساندن ارىی بمعناى تیعصب»: عنىی

 منظور: كرد سؤال وآله هیعل الله امبرصلىیپ از واثله»: كندمى نقل خدا رسول از پدرش قول از اسقع بن واثلة دختر

 ،صورت نیا در كنى، ارىی اند،ظالم كه حالى در را خود شانیخو و قوم اگر: »فرمودند امبریپ ست؟یچ تیعصب از

 2«.اىدهیورز تعصب
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 مات من نام سیول ،ةیعصب على قاتل من منا سیول ،ةیعصب إلى دعا من منا سیل»: است گفته همچنان (ص)امبریپ

 جمله زا جنگد مى تیعصب بخاطر آنكه ،ستین ما جمله از كندیم دعوت تیعصب بسوى آنكه»: ىعنی. 1«ةیعصب على

 . «باشد نمى ما جمله از ردیم مى تیعصب راه در آنكه و ،ستین ما

 عواقطیفل العشائر و القبائل الى دعا و الله الى دعی لم من»: فرمود نوشت حارث بنى به كه اى نامه در امبریپ

 ریمشش با دیبا نمود، دعوت روىیعش و لوىیقب تعصب بسوى ،خدا بسوى دعوت بجاى آنكه» :عنىی. «وفیبالس

 كی در هاتن انجامش تا قرآن آغاز از ولى بود لوىیقب سراسر قرآن نزول عصر اجتماعى زندگى آنكه با. «شوند دهیكوب

 و عرب از كه بارى هر میكر قرآن. است انسانى وحدت به دعوت چارچوب در هم آن كه دهیگرد ذكر لیقبا لفظ مورد

 . باشدیم عربى زبان بلكه نه نژاد آن هدف كندیم ادی عربى

 نگاه شما اموال و نسب و حسب به گاهچیه خداوند: »فرمودند شانیا كه شده نقل خدا رسول از گرید ثىیحد

 ماش. باد او بر الهى درود باشد پاك قلب داراى كه شما از كدام هر پس. كندمى نظر شما هاىدل به بلكه كند،نمى

  .«شماست نیتر باتقوا او نزد شما نیتر محبوب و دیهست آدم فرزندان همه

 و تگانبس و لیفام از دفاع و تیحما هءیروح معناى به تعصب. است آنها تعصب لوىیقب جوامع تیخصوص نیبدتر

 لهیزر  ملكهء نیا بمقتضاى كه باشدیم( باطل بر چه و حق بر چه مظلوم، چه و ظالم چه) صورت هر در رهیعش و لهیقب

 .دهندیم قرار دفاع مورد و همراهى حالت هر در را شیخو گریهمد لهیقب افراد ،فاسده اخالق و

 رارق "حیصح نشیگز و گرانید شهیاند برابر در صدر سعه وجود" از است عبارت كه اسالم، دگاهید برابر در آنچه

 اىه ارمعی بعوض كه است آن تعصب از مراد. دارد تیجاهل افكار در شهیر كه است لیدل بدون هاىتعصب ردیگمى

 . ردیگ قرار باطل و حق اریمع لهیقب و گروه حزب، شخص، انسانى،

 :باشندیم بعد دو داراى تهایعصب

 دارىطرف مطلق بصورت آنها از فرود و فراز در و باطل و حق در و ستادهیا شیخو لهیقب و قوم كنار در فردى نكهیا -1

 .دینما

  .ردیگ قرار اجتماعى گروههاى و مجموعات ریسا مقابل در نكهیا -1

 نشمندىدا. دانست تیعصب به متصف را آنها توانینم نباشد تیخصوص دو نیا از كىی داراى گروهى ای و فرد هرگاه

 ددانشمن. «دارد را گرانید انحطاط و شكست آرزوى كه آن مگر كند نمى آرزو را خود لهءیقب عظمت كس چیه»: دیگو

 متعظ و مجد «است ریغ به نسبت دشمنى آشكار ای پنهان عنصر با همراه لوىیقب احساس»: سدینو مى گرىید
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 هاى واستهخ و الیام آن لهیوس به بتواند كه باشد برخوردار توانى چنان از لهیقب كه است معنا نیا به تنها لوىیقب

  .كند لیتحم گرانید بر را خود

 نقاط رد آنرا فاتحه بشرى جوامع مثبت تحوالت ،است نقد قابل اخالقى و نىید دید از تیعصب نكهیا از گذشته

 عهجام افراد حقوق مراعات ،تیكفا و تیاهل ،برنامه ،طرح است مهم آنچه امروز. است خوانده تىیگ از ادىیز مختلف

 هب تا ندارد وجود مشكلى است لبنان عربهاى از اصال   كه( منعم كارلوس) براى امروز. باشدیم.. . و آنها به خدمت و

 . دارد وجود رابطه نیا در هم گرىید شماریب هاى نمونه. برسد نیآرجنت جمهورى استیر منصب

 شیخوملت و قوم هاى بدى كسى اگر» ست؟یچ تیعصب از مراد كه دیپرس دیبا مطلب دیتأك بخاطر هم باز انیپا در

 تیلمسؤو خود ،شخص در حالت نیا وجود ن،یبنابرا. است شده تعصب گرفتار بداند، گرانید هاىخوبى از بهتر را

 كند، ارىی ظالمانه كارهاى در را هاآن اگر اما. خواند تیعصب توانینم را شاوندانیخو و اقوام به محبت اما. دارد

 .« است دهیورز تعصب

 داندمى كه حالى در ،باشد داشته دوست را هاآن و كند كمك خود گروه و نژاد به انسان كه است آن نژادپرستى اریمع

 . كنندمى ریس باطل بر و اندظالم هاآن

 وسا كىی كه آنجا مشهور لهیقب دو انیم عداوت هاى شعله انیم در شهر آن شد، نهیمد وارد اسالم امبریپ كه زمانى

 دهیكش رونیب آنها دلهاى از را عداوت هاى دانه شیخو اقدام نینخست در امبریپ. سوخت مى خزرج، گرشید و بود

 تنگى بعر كوچك لهیقب دو براى روزید تا كه شهرى لهینوسیبد و دهیگز بر را( انصار) لقب شهر، آن ساكنان براى و

 طابقم كه نكرد نطوریا شد مى نهیمد وارد كه هنگامى اسالم امبریپ. گشود آدم فرزندان همه براى را آغوشش كردیم

 از بلكه دیجو سود نىیگز پناه ای و "استجاره" عرف از و جسته پناه نهیمد لیقبا هیسا در دوران آن لوىیقب عرف به

 را گرىید حقوقى مانیپ گرید سوى از و نمود جادیا آنها انیم در را برادرى ای و اخوت شرفتهیپ و نینو مانیپ كسوی

. نمود جادیا مسلمانان ریغ و مسلمانان انیم در باشد خیتار در اساسى قانون نیاول دیشا كه( نهیمد ثاقیم) بنام

 ایمه ار  اى نهیزم چنان و برداشته نژادى تعصبات و لوىیقب اختالفات زدودن راه در را قدم نیدرخشانتر ما امبریپ

 اى بسته هجامع و گرفتند قرار عربى ابوبكر و ابوذر كنار در قائىیافر بالل ائى،یآس سلمان اروپائى، بیصه كه نمود

 در را دوران آن مسكون هاى قاره همه ندگانینما امروز نداشت را خزرج و اوس كوچك لهیقب دو حوصله روزید تا كه

 . داد جا خود دل

 آن الماتع كه گاهى هر و نكند باال سر لوىیقب طلبى تفوق دهیخواب فتنه كه بود مى متوجه شهیهم اسالم امبریپ

 رس بر حبشى بالل با غفارى ابوذر روزى. نمودیم خاموش و دهیكش محاصره به عاجل بصورت آنرا خوردیم بچشم

 بالل. مودن خطاب اهیس زیكن فرزند را بالل بود، غفار لهیقب نانینش هیباد از اصل در كه ابوذر. كردند دعوا موضوعى

 هنوز تا تیجاهل اىیبقا كه هستى مردى تو كه گفت شیبرا و خواسته را ابوذر اسالم امبریپ. برد تیشكا امبریپ نزد
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 لهینوسیبد تا نهد پا آن بر خواست بالل از و نهاد برخاك را خود دیسف رخسار و رفت ابوذر. شودیم دهید وجودت در

 بزودى اختالف نیا رهیدا. كرد دایپ اختالف مهاجر صهجان با انصارى سنان گرید روز .باشد شده رهیجب او بزرگ گناه

 شد، بلند تعصب نداهاى گرفت، دنیدو انصار و مهاجران انیم در آتش آن هاى شعله كه طورى نمود دایپ وسعت

 كه گردد رپاب بزرگ جنگى كه بود كینزد. نهادند دارىیب به رو دهیخواب هاى فتنه و دیگرد افراشته بر لهیقب هاى لواى

 وب بد كه دیبگذار آنرا د،یا انداخته براه كه است اى جاهلى حركت چه نیا»: داد در ندا و شد ظاهر اسالم غمبریپ

 تعصب وىبس آنكه»: گفت امبریپ. ستین ممكن لوىیقب تعصبات و زور راه از منازعات حل گرید بعبارت ای و. 1«است

 گردن از را اسالم رابطه كند شهیپ را لوىیقب تعصب كه هر»: گفت و. 1«ستین ما جمله از كندیم دعوت لوىیقب

 عربهاى با همراه امتیق در باشد قلبش در تعصب اى ذره اندازه به كه هر»: گفت و. «است كرده رونیب شیخو

 . «شد خواهد حشر تیجاهل عصر ابانگردیب

 اه لهیقب و هاشاخه را شما و میدیافریب زن و مرد كی از را شما ما مردم، اى» :دیفرمایم حجرات سورهء در میكر قرآن

  2«.است آگاه و دانا خداوند. شماست نیزگارتریپره خدا نزد شما نیترگرامى نهیآئ هر. دیشناس باز را گریكدی تا میكرد

  :است پرداخته نژاد و لهیقب مساله به جهت سه از فوق هیآ

 ; «میكرد هارهیت و هاشاخه را شما و میدیافریب مرد و زن كی از را شما ما مردم اى: »نىیتكو جهت -

 ;«دیبشناس را گریكدی تا: »عىیتشر جهت -

 نیزگارتریپره خداوند نزد شما نیترگرامى نهیآ هر: »است مطرح فهیشر هیآ آخر بخش در كه: ارزشى جهت -

 نىیوتك بعد كه چرا; اند مرتبط گریكدی با شد، مطرح حجرات سوره فهیشر هیآ در كه اىگانهسه ابعاد. «شماست

 داشته ىفرهنگ ارتباطات گریكدی با هاانسان كه كندمى فراهم را فرصت نیا هاملت تعدد. است عىیتشر بعد مقدمه

 . كنند انتخاب نشیگز و گرانید شهیاند بهنسبت صدر سعه هیپا بر را خود هاىارزش جه،ینت در و باشند

 نییعت به منجر تمدنى ارتباطات جادیا و هاملت تعدد با حیصح برخورد. است ارزشى بعد مقدمه زین عىیتشر بعد

 رتباطا داراى ق،یدق بررسى كی در فه،یشر هیآ در گانهسه ابعاد ن،یبنابرا. شد خواهد انسان تكامل حیصح ریمس

 . هستند گریكدی با میمستق

 تعدد كه كندمى انیب هیآ نینخست بخش. باشدمى بعد سه نیا اجمالى بررسىاست مدنظر قیتحق نیا در آنچه

 لهیوس به هاملت تعدد كه ستین نیچن قراردادى، نه و است نىیتكو امر كی اقوام و هالهیقب مثل اجتماعى هاىگروه
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 تعدد میكر قرآن. باشد نداشته نیتكو و خلقت مساله به ارتباطى چیه جه،ینت در و باشد آمده وجود به انسان خود

. 1«.میكرد هالهیقب و هاشاخه را شما ما و»: دیفرمامى كه آنجا دهد،مى نسبت خداوند به میمستق طور به را هاملت

 . است نىیع قتیحق و تیواقع كی بلكه ست،ین قراردادى و اعتبارى امر كی لیقبا و ملتها تعدد لهذا

 خداوند هاىنشانه از و»: داندمى الهى هاىنشانه و اتیآ از را هاآن زبان و هاانسان رنگ اختالف روم، سوره در قرآن

 اتىیآ و هانشانه مردمان براى موارد، نیا در ق،یتحق به. شماست زبان و رنگ بودن متفاوت و نیزم و هاآسمان جادیا

 انتیص و حفظ آوردكه مى بشمار خلقت اعجاز و الهى اتیآ جمله از را پوست و رنگ و زبان میكر قرآن 1«.دارد وجود

 .ندارد مانعى نجامدین قومى تعصبات به كه زمانى تا آن

 خواهد مطرح فرهنگى مسائل ریسا و هاعرف ها،ارزش امكانات، اطالعات، تبادل موضوع رابطه، جادیا دنبال به

 كاملت اساس الهى سنت در مذكور رابطه و دهدمى شكل را فرهنگى ارتباطات اساس "لتعارفوا" كلمه ن،یبنابرا. شد

 . سازدمى را انسان

 ؛برد خواهد بهره گرانید سودمند تجربه از طرفى، از رایز ؛دیرس خواهد تكامل به ارتباطات نیهم دار و ریگ در انسان

 واهدخ پند گرانید تلخ هاىتجربه از گر،ید طرف از و جست خواهند سودملت نیا اتیتجرب از زین گرانید كهچنان

( دیناسبش را گریهمد تا) «لتعارفوا» واژه قیطر از است، انسان تكامل راستاى در كه را، مهم موضوع نیا اسالم. گرفت

 . است رسانده انجام به

 دوجو از ناشى كه كنونى، تمدن نیا به گاهچیه دادند،مى شكل را واحد تمدن و واحد زبان با ملت كی مردم همه اگر

 داده، قرار انسان اریاخت در خداوند كه است تىیموقع از ناشى واقع در و باشدمى گریكدی با همكارى و رابطه

 . دندیرسنمى

 سانىك: »... كندمى انیب گونهنیا زمر سوره در را آن كه دارد اىشرفتهیپ علمى وهیش «شناخت» نهیزم در میكر قرآن

 .2.«كنندمى انتخاب را آن كوىین گاهآن و كنندمى توجه گرانید سخنان به كه

 : دكنمى میترس جهت دو در را فرهنگى مراودهء و روابط میتنظ است، مؤمنان صفات به ناظر كه فه،یشر هیآ نیا

 كه «اعاستم» و نشیگز و انتخاب و (گرانید شهیاند با برخورد در صدر سعه داشتن) گرانید شهیاند با باز برخورد

 اىبرخورده نوع نیا. است دانسته خود ستهیشا و خالص بندگان ژگىیو را آن روى، نیبد و دارد دوست را آن خداوند

                                                                        

 12قرآن كریم؛ سورۀ حجرات؛ آیۀ  1
 11 كریم؛ سورۀ روم، آیۀ رآنق 1
 12ۀ زمر؛ آیۀ قرآن كریم؛ سور  2



 92 فصل: تعصب قبیلوى ذهنیت قبیلوى

 

 هاهنگفر  از كافى آگاهى و اطالع و رتیبص با همراه كه ابدی تحقق حیصح طور به تواندمى صورتى در فرهنگى باز

 . باشد هاارزش و

 چرا ؛رانكاف ژگىیو از گرانید شهیاند به ىیاعتنابى و است شده شمرده مؤمنان صفات از گرانید سخنان به توجه

 . اندكرده انتخاب را خود دیعقا شه،یاند بدون و دیتقل روى از شهیپ كفر افراد كه

 اتارتباط و فرهنگى مسائل در. است حیصح انتخاب و نشیگز فرهنگى، مبادله و تفاهم نهیزم در گرید موضوع

 كىی وجود ؛دارد تیاهم زین آگاهى و علم روى از انتخاب بلكه است، مهم صدر سعه از برخوردارى تنها نه تمدنى،

 تعدد زا اصلى هدف اگر و ستین ممكن رتیبص و علم داشتن بدون حیصح نشیگز. ندارد نفعى چیه گرىید بدون

 و تعصب برخى به مبتال تكامل، به دنیرس جاى به و شد انحراف دچار دینبا است، تكامل به دنیرس هاملت

 . دیگرد موردبى هاىلجاجت

. تاس شده میترس زمر سوره در[ بشرى تمدن و فرهنگى مساله خصوص در] كنونى جهان بهنسبت اسالم دگاهید

 كه شود مى موجب دگاهید نیا. آگاهانه نشیگز و گرانید شهیاند با باز برخورد: افتهی شكل عنصر دو از هینظر نیا

 رهنگىف مبادله و تعامل نیا. ندینب خود مقابل در باشد نداشته را آن به ورود حق كه اىبسته راه چیه انسانى عقل

 قرار ىیناساش مورد را هاآن بلكه كند،نمى نفى را كنونى هاىملت تنها نه اسالم. باشد رتیبص و شهیاند با همراه دیبا

 دو رب مبتنى ح،یصح علمى وهیش كی با هینظر نیا تحقق. نهد مى بنا را خود هینظر زین اساس نیهم بر و دهدمى

 . حیصح نشیگز گران،ید شهیاند به توجه: است ركن

 وآله هیعل الله امبرصلىیپ مكه، فتح روز در كه كنندمى نقل عباس ابن قول از( حجرات 12) هیآ نزول شان در مفسران

 را آذان داىص وقتى ریالعصابى بن دیاس بن عناب. دیبگو اذان كعبه خانه باالى بر كه دادند دستور بالل به وسلم

 امهش بن حارث. نباشد روزى نیچن شاهد تا داد قرار زمان نیا از شیپ را پدرم مرگ كه شاكرم را خدا: گفت د،یشن

 اگر: فتگ عمرو بن لیسه افت؟ین گرىید مؤذن اه،یس كالغ نیا از ریغ وسلم وآله هیعل الله امبرصلىیپ ایآ: گفت

 دانمنمى دیبع من: گفت انیابوسف و. شد نخواهد محقق[ اذان نیا با] بكند، ما حق در رىیخخواستىم خداوند

 لیبرئج هنگام، نیا در .كند نازل وحى وسلم وآله هیعل الله محمدصلى بر او اذان و بالل واسطه به آسمان پروردگار كه

 آنچه از و خواند فرا را هاآن زین امبریپ. رساند شانیا به را گروه نیا سخنان و شد نازل وآله هیعل الله امبرصلىیپ بر

 هاىنسب و اموال سبب به فخرفروشى از را مردم و شد نازل هیآ نیا گاهآن. كردند اقرار زین آنان. كرد سؤال بودند گفته

 . گرید زىیچ نه تقواست، ارزش اریمع كه چرا; كرد نهى خود

 دوران هاىتعصب خداوند همانا مردم، اى: »فرمودمى و خواندمى خطبه مكه در وآله هیعل الله امبرصلىیپ روزى

[ دندبر  مى بسرتیجاهل در كه گذشتگانى] گذشتگان به كه نیا از نمود نهى را شما و كرد اعالم مردود را تیجاهل

 داخ نزد كه كارىگناه و است زیعز خدا نزد و باتقواست كه كسى: اند گونه دو مردم كه دیبدان. دیكن افتخار خود
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 كی از را شما ما مردم، اى: دیفرما مى خداوند. شده دهیآفر خاك از زین آدم و اندآدم فرزندان همه مردم. است لیذل

 داخ نزد شما نیترگرامى همانا. دیشناس باز را گریكدی تا میداد قرار هارهیت و هاشاخه را شما و میدیآفر زن و مرد

 .«.داناست و آگاه خداوند. شماست نیباتقواتر
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 قبله تمدن به لهیقب تخلف از رییس؛ حج

. است لوىیقب منحط ارزشهاى هیعل جنگ اش همه كه افتی ــمیخواه در میبنگر كین نید احكام و اركان به اگر

 شده داده قرار ما امروزى بحث مركز در بخاطرى ركن نیا. است حج شكوهمند و بزرگ رهءیشع ،اركان نیا از كىی

 . شودیم دهید آن كوچك تابلوى در اسالم كامل ماىیس كه است

 بود شكلىت لهیقب. قبله گرشید و بود لهیقب كىی كه داد قرار مختلف زیچ دو برابر در را عربها آمد اسالم كه هنگامى

 و واحد نمایا و واحد امت به وابستگى بمفهوم قبله اما و آن جاهلى دیتقال و عرف و تعصب و خاص النسب سلسلة با

 .سازد دار خدشه آنرا توانستینم اى رابطه چیه كه بود واحد كانون و واحد رسالت

 ای و فیضع بر قوى طرهیس و تسلط و زورگوئى و لهیقب انتخاب. داد قرار انتخاب دو برابر در را عربها اسالم امبریپ

 نظامى اسالم. است ارزشها و مبادى از دفاع جهت در قوه دادن قرار و مساوات، عدالت، آن اساس كه قبله انتخاب

 انتخاب. ذشتهگ منحط لوىیقب نظام شرفتهءیپ شكل ای و استمرار نكهیا نه گرفتیم را لهیقب نظام جاى دیبا كه بود

 ىا ساده كار كردند،یم زندگى داشت، عمر سال هزاران كه لوىیقب تیجاهل نظام هیسا در كه كسانى براى دوم راه

 ثابت اصول جهینت در و آوره هماهنگى ریمتغا نظام دو انیم در كه خواستند عربها از اى عده لحاظ نیهم از و نبود

 را ىعرب انسان كامل تیهو لهیقب جاهلى، عصر در. ندینما ها آورى توافق نیا قربانى را اسالم واجتماعى اسىیس

 اقدف انسان. نید و وحق روین هم و بود تیمشروع و قوت مصدر هم كشور، هم بود تیتابع هم لهیقب داد،یم لیتشك

  .بود جاهلى زندگى بناى ریز لهیقب. آمد مى بحساب صفر حكم در لهیقب

 شیخو اطراف در را لیخل میابراه فرزندان و گرفته قرار ایدن اى القاره نیب اىیجغراف مركز در است كعبه كه حج مركز

 انونىك هم تیب و ،"تیالب" كعبة گرید اسم و است كعبه حج محور و قبله محور. زندیر طرح را تمدنى تا است داده جا

 و» :دیگویم قرآن در خداوند. سازدیم ساكن را آنها عنىی دهد؛یم جا شیخو چتر هیسا در را بشر افراد كه است

 .1«میداد قرار تیامن و مردم رجوع محل را كعبه خانهء كه هنگامى

 كی همان گرىید از پس كىی اند شده ذكر حج اقیس در كه آنها امثال و "امیق" ،"مثابة" ،"مقام" ،"تیب" هاى واژه

 مدنت بناى شرط شیپ كه ندیگویم شناسان جامعه. است استقرار و سكونت مفهوم كه كنندیم تداعى را مفهوم

 و شتر كوهان فراز بر ای و ابانگردیب و بدوى عناصر دست با تمدنى كه ندارد ادیب چیه خیتار رایز است؛ نىیگز سكنى

 صحراها از خیتار بزرگ زانیست فرهنگ و سوزان شهر اندازان، بر تمدن كه ن،یا تنها نه. باشد افتهی بنا مهیخ هءیسا

 ربىع زبان در را تمدن. است ادعا نیا روشن نمونهء( خان زیچنگ) خیتار چهرهء نیتر زیانگ هراس كه اند كرده قدعلم
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 شمند آن شود فرض دشمن كی تنها( تیمدن) براى اگر. است نىینش شهره حضاره لغوى معنى و ندیگو( حضارة)

 هم اى ساده كاره تیمدن به تیبدو از انتقال كه داشت دیبا توجه ولى. بود نخواهد گرىید زیچ( تیبدو) از بجز

 تیبدو( ب) انیم فاصله كه همانطورى دارد ریناپذ خستگى و طوالنى مبارزه و جانبه همه و ریگیپ كار به ازین و ستین

 خاصى اكخ و آب به عالقه او رایز است شهیر بى اسىیس نظر از ابانگردیب انسان. است حرف دو و ستیب تیمدن( م) و

 متس همان به افتی سرسبز را ىیجا هر و است سرگردان چراگاه دنبال به است؛ وطن بى واقعى بمعنى و نداشته

 .ندارد اى عالقه است آن نینخست شرط استقرار كه تمدن آثار به و برده هجوم

 بى ىواد به را خود اوالد بعضى ساختم ساكن من»: كندیم قول نقل نیچن السالم هیعل میابراه زبان از میكر قرآن

 .1«تو محرم خانهء كینزد زراعت

 كه است نىمع نیا به كعبه اطراف در میابراه هءیذر افتنی اسكان»:دیگویم باره نیدر انىیغور سمندر عبدالله استاد

 دیجد دوران نیهم در فقط و شود افگنده پى خانه نیا بدور تمدنى تا كه است شده سبب آن حرمت و خانه نیهم

 معابد و مقدسه اماكن بدور خىیتار كهن هاى شهر اعمار و میقد تمدن كه اند برده پى شناسان جامعه كه است

 لهءیسبو كه" میقد تمدن" بنام دارد كتابى م،یدوركا لیام استاد دوكوالنژ فوستل مثال بگونهء. است آمده بوجود

 .«است شده ترجمه فارسى به عنوان نیهم به و فلسفى نصرالله

 ادی نآ از بصراحت میكر قرآن كه اند تمدن گانهء سه اضالع گرسنگى از نجات و تیامن نى،یگز اسكان و استقرار

 رسنگىگ از را آنها كه پرورگارى همان كنند عبادت را( كعبه) خانه نیا پروردگار تا آنهاست بر»: دیگویم قرآن. كندیم

 از نجات شرط شیپ گرسنگى از نجات قرآن نظر از. 1«داد تیامن و دیبخش رهائى امنى نا از و كرد اطعام و داد نجات

 قابل ىتیامن غذا و سكونت فقدان در شود؛یم محسوب تیمدن شرط شیپ نىیگز سكنى و استقرار و است امنى نا

 واژه ت؛اس گسترده و ژرف تینها مفهومى داراى تیامن اسالمى فرهنگ در. تمدنى استقرار فقدان در و ستین تصور

 كه را تىیامن. ارزشى و مفهومى هءیناح از هم و اند خورده گره همهب لغوى نظر از هم مانیا و مؤمن و تیامن هاى

 تیامن لوىیقب قرائت كه حالى در دارد، ژرفى فكرى و روانى اقتصادى، اسى،یس حقوقى، ابعاد خواهدیم اسالم

 تیامن مفهوم لوىیقب جامعهء. اند شده دار عهده آنرا تحقق مانىی غیت و هندى ریشمش تنها كه است زىیچ همان

 امعجو در كه حالى در است گرفته عوضى دادن كوچ و اختناق ترس، شكنجه، زندان، كشتار، س،یپول روىین با را

 نهاآ شعور و ذهن و مردم درون در بپوشد عمل جامهء تفنگ و شالق و كمان و ریت روىین به آنكه از قبل تیامن متمدن

 امنى نا ار یز است آن كامل مفهوم به تیامن جادیا لهیقب زندگى وهیش از رفت رونیب براى قدم نیاول. گرددیم جادیا

 نیرت آور درد. است آن ساختارى سمیمكان و فرهنگ اصلى عنصر و اجتماعى مبناى جزء و لوىیقب اتیح بارز مظهر
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 غارت را حجاج اموال راه، ریمس لیقبا كه طورى بود، حج كاروانهاى به ورشی میقد هاى زمانه در فرهنگ نیا مظهر

 لیدتب فردا زانیكن و غالمان به را امروز انیحاج و فروختند مى فروشى برده هاى بازار در را آنها بچهء و زن و كردندیم

 به و دندینام مى" دیص" را گانهیب كه كندیم ادی مردمى از شیخو حج سفرنامهء در خسرو ناصر كه جائى تا كردند مى

  .رفتند مى او شكار

 تیمنا طلب خداوند از او تقاضاى نیاول كرد كه ىیدعا در السالم هیعل میابراه كه بود تیاهم نیهم داشت نظر در با

 و تیمدن و عمران عنصر نیاول و زندگى شرط نینخست تیامن رایز 1«ده قرار امنى شهر را شهر نیا پروردگارا» :بود

 .است شرفتیپ

 گسترده و عیوس مفهومى اسالمى فرهنگ در ولى است ابانگردیب و نینش هیباد معنى به عربى زبان در" اعرابى" گرچه

 ایقضا با رخوردب وهءیش و شهیاند و تفكر طرز كی باشد داشته ائىیجغراف طیمح به بستگى آنكه از قبل تیبدو. دارد

 از رفرات است نتوانسته شان شهءیاند مرغ ولى اند خوانده درس... و هاروارد و آكسفورد و سوربون در كه آنانى. است

 و اند اعرابى د،یپرگشا امت زیب عطر و نورانى آفاق به لهیقب بوى بد و ظلمتبار مغارهء از و نموده پرواز لهیقب كیتار افق

 آگاه نا كه شما از كسى هر ـ ىاعراب فهو منكم تفقهی لم من: "دیگویم كه دارد وجود اى مقوله اسالمى آثار در. بدوى

 و ابآد به و كرد رها را لهیقب جاهلى سنن و آداب گردى صحرا و نینش هیباد اگر ولى". دیآ مى بحساب اعرابى ماند

 سنتهاى ورمح به عقل محور از شهیاند و فكر انتقال نیا بلكه شودینم گفته اعرابى شد متمدن و آورد رو اسالمى سنن

 هءیآ در میكر قرآن كه است اریمع نیهم بر دیتأك بخاطر. سازدیم بدوى و اعرابى را انسان كه است لوىیقب دهءیپوس

 برامیپ از و نموده انفاق خدا راه در و آورده مانیا نیبازپس روز و بخدا كه را نانىینش هیباد عده آن توبه سورهء 99

 .است داده بشارت الهى آمرزش و رحمت به و داده قرار مستثنى اند خواسته آمرزش

 آنرا و آمد رودف وحى نیآئ به كه شودیم لیتمث مهلكى ضربهء در بدوى تفكر طرز و لوىیقب فرهنگ تیجنا نیبزرگتر

 هجامع نظر از ولى. گذاشت نید متولى دوش به را لهیقب خان عباى و آورده در خود اجتماعى و ذهنى ساختار برنگ

 آن انیتولم و نىید فرهنگ ولى باشد گرفته فساد را طىیمح كه ندارد امكان رایز است عىیطب زیچ كی نیا شناسى

 اگر نبنابری. وحى مقدس امیپ و نید پاك جوهر نه است نىید رفتار نجایا در ما منظور. مانند بهره بى فساد نیا از

  باشد لوىیقب اى جامعه
 
 جوامع نىید فرهنگ به نگاهى اگر. گرددیم منعكس زین آنها نىید رفتار در حالت نیا قطعا

. است حاكم زین آنها نىید فرهنگ بر جوامع آن اجتماعى رفتار وهءیش كه میكنیم مشاهده بوضوح میفگنیب صنعتى

 رهبران ابانتخ كه همانطورى دارد صنعتى جوامع اسىیس انتخابات به شترىیب شباهت پاپ انتخاب و سایكل ادارهء

 آخند) را شیجا مرد( آخند) اگر ما لوىیقب جامعهء در. است هیشب آن اسىیس ستمیس با ما لوىیقب جوامع مذهبى

 رفت جهان از محمود مفتى اگر باآلخره و ندینش مى اش كرسى بر( مخدوم) نمود وفات( دامال) اگر رد،یگیم( زاده
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. ردیگیم را (خان غفار) جاى (خان ولى) جامعه اسىیس عرف در كه همانطورى شود مى او نیجانش الرحمن فضل

 اجتماعى مشترك طیمح نیهم محصول ما بدوى جامعهء هاى ثیالحد خیش و ها القرآن خیش ها، طالب مالها،

 .مااند

 گرىید فرعى فرهنگهاى آن كنار در و است رفته فرو لهیقب باتالق در شیها شهیر كه میدار عمومى فرهنگ كی ما

 .اند افتهین را گرفتن تیعموم فرصت و گرفته جا عمومى فرهنگ هءیحاش در كه میدار

 مى میبنگر عبرت دهءید با را حج ملكوتى تابلوى اگر. است آن تمدنى نقش و حج كه مطلب اصل به میگردیم بر

 بلند و ژادىن طلبى تفوق. آن منحط ارزشهاى و گرائى لهیقب و تیبدو هیعل است جنگ سراسر رهیشع نیا كه مینیب

 اهیس زیكن خاطرات اگریاح كه مروه و صفا انیم در سعى ولى است لوىیقب جامعهء بارز تیخصوص قومى پروازى

 صورت لیقبا از اى عده تیجاهل در ندیگویم. اندازد مى بر اساس از را شهیاند نیا ادیبن است، هاجر بنام پوستى

 و( شیقر) كه دانستندیم معاف عرفات به رفتن چون خاصى مناسك از را خود لهذا اند، برتر گرانید از كه كردندیم

 شرك با كرده، تراوش اى لهیقب منحط نىیجهانب از جاهلى حج مناسك. بودند جمله آن از( خزاعه) و( عامر بنى)

 پس انچهچن بود، افتهی مزج پوشالى هاى پندار با و همنوا جوئى برترى با ن،یعج خرافات با همسان، كفر با آغشته،

 شهیر از را ها پندار نیا میكر قرآن ختند،یآو مى آن واریبد آنرا گوشت و دندیمال مى كعبه به آنرا خون وانیح ذبح از

 پرخاش و گناهكارى از زیپره) عمل نیا پارسائى روح بلكه رسدینم خدا به قربانى خون و گوشت»: فرمود و برداشته

 .1«دیرس خواهد خداوند به( تبهكارى و

 براى كه تىین گرددیم آغاز تین با حج ولى. است مستقل دید طرز و تفكر و تیشخص فاقد فرد لوىیقب زندگى در

 دخو را خود راه و لهیقب خان دست در نه اوست خود دست در كه انتخابى بخشد، مى انتخاب و آگاهى و آزادى انسان

 . است دهیگز دهكده ارباب كه را راهى نه ندیگز

 نت بر لباس كی همه حج در ولى. دهدیم ارزش او لباس روى از را انسان و داشته توجه ظاهر بر لوىیقب انسان چشم

 نیهم درك با ایآ. او ظاهر نه است توجه مورد انسان جوهر ،بزرگ تگاهیترب نیا در. ستین انیم در تفاوتى و دارند

 شود هختیر هم هموطنش كی خون نكهیا بدون را همه و آورد بدست را لیقبا اعتماد عربستان لورنس كه نبود مسئله

 ژدهمه ماده در افتهی شهرت هفتگانه و ستیب مواد بنام كه اى دفترچه در او. انداخت بكار كشورش دشمنان هیعل

 و عتمادا دیكن بر در عربى لباس دیبتوان كه صورتى در د،یبر مى بسر عرب لیقبا انیم در وقتى»: سدینویم آن

 اختس دیخواه خود متوجه دیدار بر در نظامى لباس كه وقتى از شتریب بمراتب را آنها تیمیصم و صفا و نانیاطم

                                                                        

 26ۀ حج؛ آیۀ قرآن كریم؛ سور  1



 99 فصل: حج قبیلوىذهنیت 

 

 رایز دیمائن انتخاب خود براى را آنها نیبهتر دیكن سعى دیا كرده دایپ عربى لباس نمودن بر در به لیتما چنانچه... 

  .«است برخوردار خاصى تیاهم از لباس مسئله عرب لیقبا انیم در

 هءشیر از عرفات و روندیم عرفات به حجاج جهت نیهم از. است دانشى بى و جهل لوىیقب جامعهء گرید تیخصوص

 نشیب و دانش به را الحرام الله تیب حجاج خود كیسمبول زبان با حج. است شده مشتق( شناخت و معرفت) لغوى

 رمز زبان با را تیجاهل ظلمت از فرار معنى عرفات، از حجاج كىیتار از شیپ حركت باز و. خواندیم فرا شناخت و

 هاى تنامهشهاد كه كسانى بسا چه ولى. رود مى بشمار آن مظهر نیروشنتر گرائى لهیقب كه تىیجاهل. كندیم تداعى

 اما اند آورده بدست كجا و كجا و( قم) و( قاهره) و( ختك اكوره) و( وبندید) از نىید معرفت هاى رشته در را بلندى

 و ختهیر نژاد بتان و لهیقب خوكان پاى در را نىید معرفت سنگ گران گوهر و اند احساس و شعور فاقد كه اسفا و دردا

 تا ردب مى" مشعر" به را مردم حج قافلهء كه است سبب نیهم از اند، گرفته قرار تیجاهل افتگانی تیترب صف در

 حج پروتوكول. دهند جال شعور آتش در را شیخو علم گوهر آن جهءینت در و نموده جادیا آنها در احساسى و شعور

 انزب! آرى. شود برداشته" مشعر" نیسرزم از دیبا میدهیم قرار هدف را طانیش بدان كه را سنگى كه دینمایم امر

 دیبا دیكنیم پرتاب گلوله آنكه از شیپ. باشد شعور سر از دیبا شما جهاد و شما مبارزهء كه دیگویم بما حج كیسمبول

 لیسگ شهادت دانیم به را كشور زیعز فرزند ونیمل دو كه نشود طور نیا ست؟یچ زنى گلوله آن از هدف كه دیبدان

 ختیر عرق و داد خون سال سى-ستیب براى و كرد رها را خود كاشانهء و خانه نمود، لیتبد رانهیو به را كشور داشت،

 الماس. دیرس اولى نقطهء همان در عصار اسپ بسان تینها در برنامه و ىژیاسترات نداشتن بخاطر ولى خورد مغز و

 پوهنتون هب بربادى و خون و رانىیو و قتل همه نیا از پس بود افراشته بر پوهنتون از را شاه با مخالفت علم كه شناسى

 همانجا» :ندیگویم است اتریگو صدبار كه حال بزبان شان وهردوى. اش( پدرى) خانهء به هم سابق شاه و گرددیبرم

 .«!باز میبود كه میدیرس

 خىیتار ىها عرصه قهرمانان خاطرات از بزرگداشت و دیتوح باستانى آثار از دارید بخاطر ایگو كه است كنفرانسى حج

 نه لگشتگ نیا در. نید در رهیشع نیمقدستر و نیزم در خانه نیتر باستانى از است ادىی حج. گرددیم برگزار نبرد

 اما. دیآ مى بعمل دارید زین جمرات در طانیش كىیفز تجسم از كه شودیم ارتیز پرستى كتای و دیتوح خانهء تنها

 دستخوش شهیهم باستانى آثار كه دهدیم شهادت خیتار. ستین لیقا خىیتار آثار براى ارزشى لهیقب متخلف فرهنگ

 سلطان توسط كمى بفاصلهء ولى شد جادیا غزنه در گرانسنگى آثار انیغزنو زمان در. اند شده اى لهیقب خصومتهاى

 خیتار ردفت ثبت خود نام به طالبان را زىیست خیتار نیا نمونهء نیدتریجد. دیگرد قیحر طعمهء جهانسوز نیحس

 .نمودند

 معىج اتیوح افتهی انجام مستقل بصورت كارها گرید بعبارت ای و كندیم را خودش كار كس هر لوىیقب جامعهء در

 اند نور كوچك ذرات حجاج گوئى كه حكمفرماست جمعى روح چنان حج در ولى. ندارد چندانى تیاهم فرد براى

 ابىیسآ سنگ و شده فشرده هم كنار در چنان كه اند كوچكى گهاىیر نكهیا ای و اند ساخته را حج درخشان نهءیآئ كه
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 تهخجس مناسبت نیا در هم( كیلب) نیآهنگ نغمهء. است چرخش در -كعبه- محورش بدور كه سنگى. اند ساخته را

 دیشد چنان حج جمعى اتیح قانون. شودیم رونیب واحدى انسان حنجرهء از ىیگو تو رسدیم بگوش موزون چنان

 ىیگو مختلف نژادهاى و ملتها. افتد نمى منظور او حج ماند عقب خواهرانش و برادران جمع از فردى اگر كه است

 ثم» كه زندیم نعره الله تیب حجاج بر میكر قرآن. دارند وحدت كثرت نیع در كه اند منشور كی مختلف شعاعهاى

 نیسرزم سوى به) شوند،یم جارى مردم كه جاهمان از دیشو جارى سپس» :عنىی «الناس افاض ثیح من ضوایاف

 مردم عامه از جدا خاصى ریمس در اشراف و بزرگان تیجاهل در كه است آمده بخاطرى تیآ نیا. 1«!(دیكن كوچ منى

 .كردندیم حركت

 اش لهیهمقب از دیبا فرد لهیقب نظام در. كشاند مى قبله جهانشمول رهیدا به لهیقب كوچك محدوده از را انسان حج

 ولو لمظا برابر در تا ابدی مى مكلف را خود انسان قبله نظام در ولى ،مظلوم ای و باشد ظالم او چه كند دفاع هرحال در

 دفاع گانهیب ای و باشد اش لهیقب عضو مظلوم نیا چه مظلوم حقوق از و ستدیبا باشد هم فرزندش و پدر ای و برادر كه

  .دینما

 هب روزانهء را مؤمن انسان جماعت هاى نماز اگر. دهدیم انعكاس آن كامل بصورت را اسالم كه است ركنى گانهی حج

 سال دیع نمازهاى اگر و دهدیم قرار هم كنار در مسلمانانرا كباری هفتهء جمعه نمازهاى اگر و كند،یم دعوت وحدت

 درحالى. كرد مشاهده حج در توانیم را نهایا همهء متكامل و بزرگ صورت پرورد، مى خود كانون در را مؤمنان دوبار

 . شوندیم خلط هم با كمتر گرید دشمنى و پرخاش ساحات و علفچرها در جز لیقبا افراد كه

 ىنیع تجسم است نتوانسته هنوز تا چكسىیه ولى كنندیم ادی جهانى دهكدهء و(( Globalization از اریبس امروز

 ندهینما آن در جهان هاى كشور همه كه جائى است مكه دهكده نیا. دهد نشان ما ىبرا را جهانى دهكدهء نیا

 مركز. ندا الملل نیب روابط عرصهء مردمى دپلوماسى گرانیباز و برخاسته جامعه متن و بطن از كه ندگانىینما دارند،

 نیب شگاهینما برگزارى تیمسئول دهكده نیا. است افتهی بنا الهى امبرانیپ جد توسط كه است اى خانه دهكده نیا

 در .است خداوند حضرت هم آن مهماندار كه شگاهىینما است، گرفته بعهده كباری سال را انسان نوع المللى

 دیتقال و عادات و متفاوت فرهنگهاى بلكه شودیم تبادله تجارتى اموال كه تنها نه دهكده نیا شكوهمند شگاهینما

 .باشندیم سرشارى ادبى و مادى منافع شاهد انسانها و. گرددیم معاوضه زین دهیپسند و كوین

 حاطها هندوكش و بابا بلندى به ىیها وارید با شان لهیقب هاى مرز و اند ها دره محبوس مردم كه ما لوىیقب جامعه در

 دره درون از را انسان حج آهنگ اى جامعه همچو در شود،یم محسوب فرد اسىیس میاقل لهیقب طیمح و است شده

 ىم صدا كی به و دیآ مى بحركت صدا كیب كه تىیجمع دهد،یم قرار ونىیمل دو تیجمع كی كنار در و كشدیم ها

. كشدیم رونیب است ما كشور هاى دره از قتریعم كه لوىیقب تفكر چاه عمق از زین را فرد تیذهن حج مناسك. ستدیا
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 داخ خانه بانى و حج نینخست قهرمان كه همانطورى شود،یم" امت" فرد و كندیم ارتقا" ما" به" من" از حج در انسان

 فرمان عیمط بود امتى( ىیتنها به) میابراه»: دیفرمایم نحل سوره 115 هیآ در قرآن. بود شده امت لیخل میابراه

  .«نبود مشركان از و ؛انحراف گونه هر از خالى ؛خدا

 غلظت، و خشكى در او اخالق و سرشت گوئى كه نموده برقرار برادرى رابطهء عتیطب خشونت با چنان لوىیقب انسان

 خشونت اتیخصوص از ... و شكنجه كوركردن، سوختن، دادن، كوچ كشتن،. اوست ستیز طیمح كوچك تجسم

 گفته هك جائى تا دهد،یم لیتشك را لهیقب فرهنگ الفباى غارت و كشتار و خون و جنگ. است لوىیقب جامعهء زیآم

 را شتدر  اخالق نیا است انسان دیجد الدیم كه حج اما. «را لهیقب بسوزد جنگ كه را لهیفت نسوزد چنان آتش»: اند

 در 1«نزاع و زیست هم نه و دارد وجود حج در نافرمانى نه»: دیفرمایم قرآن كه جائى تراشد، مى خود احكام سوهان با

! آرى 1«.است شده زاده مادر از دایجد كه است كسى مانند دهد انجام آن طیشرا با را حج كه هر»: آمده ثىیحد

 نیروشنتر كائىیامر اكس مالكوم. دینمایم بشرى جامعهء میتقد را متمدنى نوزادان كه است مطهرى مهءیمش حج

 او ودخ حتى كه شد دگرگون چنان حج اثناى در متعصب پوست اهیس نیا تیشخص جوهر. است دوباره تولد نمونهء

 اسالم حیصح شناخت ازمندین كایامر»: سدینویم بود فرستاده مقدسه اراضى از كه اى نامه در او. افگند رتیح به را

 جهان هب سفرم اثناى در. بس و است اسالم كند حل را جامعه نیا نژادى مشكالت تواندیم كه نىید گانهی رایز است

 ساببح پوستان دیسف جملهء از را آنها كایامر در ما كه خوردم غذا و كردم صحبت نمودم، مالقات كسانى با من اسالم

 شیخو زندگى در چگاهىیه من. است زدوده آنها تیذهن از را پوستان دیسف اخالق اسالمى دهءیعق اما م،یآور مى

 وت. ام نخورده بر است حكمفرما بشرى رنگهاى همه انیم در كه اى برادرانه روابط و تیمیصم و اخالص نیچن با

 در رىییتغ تا ساخت وادار مرا دمید سفر نیا در آنچه ولى افتى، شگفت در من از سخنانى نیچن دنیشن با دیشا

 ىخدا به مانیا رایز میهست برادر همه ما... گذارم كنار را ام گذشته افكار از بخشى و آورده شیخو فكرى الگوهاى

 . «است زدوده مان روش و اخالق ذهن، از را نژادى تعصبات واحد

  .ابدی ىم تبلور زبان و جلوه هزاران با كه آن بدوى تفكر طرز و لوىیقب تیجاهل ارزشهاى هیعل است جنگ سراسر حج
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 لوییقب تیذهن تابوت بر خیم نیآخر ؛الوداع حجة

 تیثیح كه اسالم الشأن میعظ امبریپ الوداع خطبة به پرداختن بدون حج از سخن كه نمود فراموش دینبا نجایدر

 اقصن -بود خواهد چشیپ در برپاست لىین گنبد نیا كه روزى تا آن انعكاس و -دارد مسلمانان براى را تنامهیوص

 عربهائى .خواند شانرا فاتحه و دیكوب لوىیقب منحط ارزشهاى مسخرهء تابوت بر را خیم نیآخر خطبه نیا. ماند خواهد

 ،ختیر مى لیس چون سال ها ده براى لهیقب پوشالى و منحط نزاكتهاى سر بر شان جوان هزاران خون روزید تا كه

 بود، شان زندگى شعار پراگندگى و هدفى بى و كردند نمى اتفاق افتاده پا شیپ ولو اى مسئله سر بر شانیا تن دو

 ستادهیا تیانسان بزرگ رهبر شگاهیپ در شان فرد هزار چهارده و كصدی قرآن، نزول از سال سه و ستیب گذشت از پس

 متا الدیم و لوىیقب نظام خوانى فاتحه با كجای را سماوى رسالت نیآخر اتمام او، حج نیآخر خطبهء دنیشن با و

 .گرفتند جشن بزرگ

 : گفت ثنا و حمد از پس روز آن در ما امبریپ

 حرمت همانند است، حرام تان دگریكدی بر شما ناموس و مال خون، د،یرو خود پروردگار دارید به كه آنگاه! مردم اى»

 .باش گواه تو ایخدا بار بگذاردم؟ حق امیپ ایآ! هان. شهر نیا و ماه نیا روز، نیا

 از تیجاهل زمان خواهى فزون كه براستى. گرداند باز اش سپارنده به آنرا دیبا اند سپرده وى به امانتى كه كس هر

 فرمان هب. رود ستمى شما بر آنكه ای دیكن ستم آنكه بى است، شما خود آن از شما هاى هیسرما ولى است، رفته انیم

 .است عبدالمطلب بن عباس من عم رباى دارم،یم بر انیم از كه را ربائى نینخست. است رفته انیم از ربا خدا

 فراموش خون نینخست و است شده سپرده فراموشى به اسالم در ت،یجاهل زمان شدهء ختهیر خونهاى گمانیب

 دوران ثیل بنى در كه- است عبدالمطلب بن حارث بن عهیرب بن عامر خون كنم،یم آغاز سخن بدان كه گشته

 ذارىخدمتگ بجز ت،یجاهل دورهء كردنى ادی هاى افتخار همانا -كشتند را او لیهذ لهءیقب و كرده سپرى را بضاعتش

 همچون عمد شبه قتل. بكشند دیبا را كشنده عمد قتل بر -است رفته انیم از انیحاج به دادن آب و خدا خانهء

 شمار در ،دیفزایب مقدار نیا به كس هر و است، شتر كصدی اى كشته نیچن خونبهاى و است سنگ و عصا به كشتن

  «.باش گواه تو ایخدا بار بگذاردم؟ حق امیپ ایآ! هان .بود خواهد تیجاهل مردمان

 اى جامعه رایز دینمایم اشاره هردو تیقدس بر و كندیم صحبت تیمالك و خون از خطبه قسمت نیا در( ص)امبریپ

. بود تیالكم به احترام عدم آن ثباتى بى علل از كىی و بود ثبات بى و لوىیقب جامعهء بود كرده آدم اكرم امبریپ كه را

 نیتر ریناپذ تزلزل از تیمالك اند كرده رشد كه جوامعى ولى است متزلزل میمفاه از لوىیقب جوامع در تیمالك

 كه است لوىیقب اتیح ریناپذ انفكاك ءجز چپاول و خونیشب. روندیم بشمار اقتصادى اجتماعى، اسى،یس میمفاه

 رگید قسمت در ما امبریپ. است( حرابه حد) همانا كه داشت مقرر آن براى را مجازات نیتر سخت اسالمى عتیشر
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 ظامن براى و كشدیم بطالن خط است، مكان و زمان هر در لوىیقب اتیح مظهر نیبارزتر كه انتقام قانون بر خطبه

 و ها نهیك ساختن زنده و جوئى تفرقه با مترادف لوىیقب زندگى. كندیم وضع قانونى چارچوب لهیقب زیآم خصومت

 . آمد آن كردن كن شهیر بخاطر اسالم كه است نیخون كشمكشهاى و كدورتها

 ستین تیشخص داراى لهیقب نظام در زن. بود زن حقوق زندهء شهیهم مسئله پرداخت بدان امبریپ كه گرىید مطلب

 راثیم ءجز شوهر وفات از پس خود كه بردینم ارث كه تنها نه زن. دارد قرار نیمجان و اطفال و واناتیح كنار در و

 .ندارد گفتن به ازىین كه است دایهو قدر آن زن جنس با لهیقب برخورد كنمیم فكر. شودیم

 : گفت زنان مورد در اسالم امبریپ

 شما، جز كه آنست شانیا بر شما حق. دیدار حقى شانیبرا شما و دارند حقى شما بر تان زنان قتیحق به! مردم اى»

 به .ندهند راه شما هاى بخانه شما اجازهء بى دیخواهینم شما كه را كسى چگاهیه ندهند، راه شما بستر بر را كسى

 سخت انشیا به است داده اجازه شما بر خداوند زند، سر شانیا از رفتارها نگونهیا چنانچه. اورندین روى ستیناشا كار

 بد هاىرفتار  اگر پس. سخت چندان نه ولى د،یبزن را شانیا و دیكن دارى خود شانیا با گشتن همبستر از د؛یریگ

 در. دیده جامه و خوراك شانیا به متعارف اى گونه بر كه شماست بر درآمدند، شما فرمان به و نهادند كنار را شیخو

 و ندارند تنشیخو براى زىیچ و گرفتارند شما دست در آنان رایز د؛یكن سفارش را گریكدی زنان، به كردن كىین بارهء

 انشیا تن از مندى بهره خداوند، كالم با و د؛یا گرفته شیخو اریاخت به خدا، سوى از امانتى همچون را شانیا شما

 فارشس كىین به شانیا مورد در و دیزیبپره خداوند نافرمانى از زنان بارهء در نرویاز د،یا دهیگردان حالل خود بر را

 «.باش گواه تو ایخدا بار بگذاردم؟ حق امیپ ایآ! هان. دیكن

 تیب هك بود خودش كعبهء داراى لهیقب هر و كرده رها را مىیابراه نید زمان گذشت با عربها كه كندیم تیحكا خیتار

 غابة، ىذ كعبه الشرى، ذى كعبه الخلصه، ذى تیب ف،یثق كعبه غطفان، كعبه ادى،یاال  شداد نجران، كعبه الالت،

 اثر در هم آنها آوردند مى رو كعبه به كه لىیقبا عده آن. دیآ مى بحساب آن هاى نمونه از... و رئام كعبه ابرهه، كعبه

 كه بود لوىیقب( اجتهاد) نیهم. بود كرده جابجا كعبه در خود از مستقلى بت لهیقب هر لوى،یقب هاى چشمى هم

 :فرمودند وسلم هیعل الله صلى اكرم امبریپ كه بود شیتشو نیهم لحاظ از. دیكشان شرك به را كار

 انیم در را زىیچ من كه رایز د؛یبزن را گرید برخى گردنهاى شما از برخى آن پى در كه دینگرد باز كفر به من از پس»

. اوست امبریپ سنت و خدا كتاب آن: شد دینخواه گمراه چگاهیه د،یباش آن همراى اگر كه ام نهاده برجاى شما

 «.باش گواه تو ایخدا بار بگذاردم؟ حق امیپ ایآ! هان

 تنها نه اختالف نیا است، شده گذاشته اختالف و افتراق بر لوىیقب اتیح ادیبن میشد آور ادی قبال   كه همانطورى

 را خود ونخ گرانید با برخورد در لهیقب افراد. كندیم عمل زین لهیقب داخل در كه شودیم دهید لهیقب از رونیب در كه

 اخهش داخل در و كندیم فكر برتر ها شاخه گرید از را خودش شاخه هر شیخو داخل در و كنندیم تصور آنها از صافتر
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 نیپائ به باال سطح از نىیب بزرگ خود جرثومهء لهینوسیبد و داند،یم گرانید از لتریاص و برتر را خود خانواده هر هاهم

 پر و االب بلند هاى پسوند و نازند مى شیخو نسب بر مردم لوىیقب جامعه در. است تناسل و تكاثر و حركت حالت در

 گرید فرد بر فردى چیه. خاك از آدم و اند آدم از همه قبله نظام در ولى چسپانند مى شان اسماى بر را طمطراقى

 اول زهاىرو همان از رسالت لواى هیسا در كه كسانى نینخست. است دانش و تقوى برترى زانیم گانهی و ندارد برترى

 كه كسانى نیاول و بودند گانهیب بازى لهیقب و لهیقب با و ناساز آن هاى سمبول و لهیقب با كه بودند كسانى گرفتند جا

 :فرمودند لوىیقب هاى نىیب بزرگ خود رد در امبریپ. بودند لیقبا وخیش و زعما دندیكش ریشمش امبریپ برابر در

 هست خاك از آدم و دیهست آدم فرزندان وهمگان است كىی زین شما پدر و كىی شما دگاریآفر گمان بى! مردم اى»

 ریغ رب زگارىیپره رهگذر از جز عربى چیه. شماست نیتر زگاریپره شما، از كس نیتر گرامى خداوند، شگاهیپ در و

 دیبا نیربناب( فرمود سپس. )آرى: گفتند مردم. باش گواه تو ایخدا بار بگذاردم؟ قح امیپ ایآ! هان .ندارد برترى عرب

  «.برساند ستین نجایا در كه كسى به مرا امیپ دارد حضور نجایدر كه كسى

 ممكن كه معنى نیا به 1«منه افقه هو من الى فقه حامل رب»: گفتند اكرم امبریپ كه است آمده گرىید جاى در

  بوده، كمتر نششیب شنود مى من از كه آن است
 
 كس آن و نش،یب صاحب كی به باشد كننده منتقل و رابطه صرفا

. است ریگ حجرت ریزنج در لهیقب فقهى شهیاند. باشد داشته تر قیعم و شتریب نشیب شود مى تیروا و نقل او براى كه

 حنفى آنكه و شناسد نمى اسیق و رأى بنام را متودى و دارد سروكار اسالمى متون و نصوص ظاهر با است سلفى آنكه

 روح شیدایپ و فكرى ركود و جمود و تحجر. ندیب نمى او فقهى مكتب مقاصد و اصول دگاهید از را امام آراء است

 قرار هم كنار در را شیگرا هردو كه است مشتركى وجه زمان روح با مواجهه از زیپره و گذشته، به نگرش و لیتما

 آنرا مزهء افغانها ما و است گذاشته آن بر را( بدوى فقه) اسم غزالى محمد مرحوم كه است زىیچ همان نیا و دهدیم

 .میدیچش طالبان( اسالمى امارت) در

 هانج جسم در هنوز تا آن هاى شهیر ولى زد نشتر وحى غیت با را لوىیقب تیجاهل سرطانى دانهء ما امبریپ گرچه

. میهست اسالم جهان مختلف جاهاى در خورده زخم دانهء نیا روگرفتنین و شدن زنده شاهد ما كه بوده باقى اسالم

 و شده قیفتل" كرام" "طلبه" اى لهیقب ساختار با كه بود الدن بن بدوى رفتارى الگوى دهیپد نیا نمونهء نیتر تازه

 به را خود اى لهیقب تفكر الگوهاى ابند،یدر را وحى روح آنكه بدون آنها. نمود دیتشد را گذشته منفى فرهنگى عناصر

 رتیح در را خدا هم اقبال بقول كه آوردند بوجود را مركبى معجون جهینت در و گذاشته وحى امیپ هاى مقوله تن

 .را مصطفى و لیجبرئ هم و افگند

 دهیافت هم جان در آنها هردوى امروز گرفت، صورت استعمار وید و ترور اختاپوس انیم مونىینام ازدواج كی روزید اگر

 امارت" از كىی. ندینمایم استفاده سؤ رىیدرگ نیا در انسانى بلند هاى شعار و نىید هاى مقوله نیمقدستر از و اند
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 حقوق" و" آزادى" ،"دموكراسى" ،"زمیترور با مبارزه" از گرشید و زندیم حرف... و ،"جهاد" ،"عتیشر" ،"اسالمى

 هماند رانیح ما دفاع بى و مظلوم ملت بافد، مى طامات دگر و الفد مى زور از كىی كه احوال و اوضاع نیا در". انسان

 ما هك است طیشرا نیا در. كند قیتصد بودند گذاشته هم دست در دست روزید تا كه را آنها از كىی كدام كه است

 خوت،ا انسان، حقوق مساوات، عدالت، بزرگ میمفاه رایز م،یازمندین حج بزرگ مرام و امیپ به گرید وقت هر از شتریب

 لمس آنرا شیخو حواس با و دهید آن باىیز تابلوى در تنها را ثاریا و عتیشر جهاد، نظم، ت،یمعنو صلح، آزادى،

 از. دیریبرگ را" صالح" و دیگذار كنار را" سالح! "مردم اى كه زند مى ندا ما بر خود كیسمبول زبان با حج. میكنیم

 گردن منى دانیم در را نفس سركش وانیح و ساخته دور خود از را منىیاهر خصلت و دیزیه بپر گریهمد كشتن

 .دیزن

 گرگوند  تانرا جوهر و دیآور شیخو روح در جنبشى بلكه دینكن اتكا مرده و روح بى اركان و اعمال به: دیگویم بما حج

 و منى به آنجا از و مشعر به عرفات از كه حالى در. دیكن ریس متمدن جامعهء كی بسوى تكامل مدارج در و ساخته

 انت درون در را نیلع طانیش. دیبردار قدمى زین شیخو درون بسمت شعور و فكر و روح عالم در د،یكنیم ریس حرم

 اىج در تا دیكش غیت تان درون در جاهلى هاى" من" بر. دیساز حاكم خود بر را خود الهى فطرت و دیكن سنگباران

 انرات وجدان و روح و قلب. دیبنوش آن اسرار زمزم از و دیشو ور غوطه حج كرانیب بحر در. كند شگوفه تمدنى" من" آن

 احرام. دینك برون سر از زین تانرا آلودهء و تراش نا افكار تان سر موهاى دنیتراش با و دیبخش صفائى من نور اشعهء با

 لوىیبق تیجاهل متعفن و كیتار سوراخ از. دیساز شیخو تن بیز را لتیفض نامرئى احرام د،یكرد رونیب كه را تان

 .دیكن مشاهده شیخو سر چشم به را طهارت و نور میعظ انفجار تا دیشو رونیب

 . دیكن ریس قبله تمدن به لهیقب تخلف از د،یآر بدست را نیدار سعادت دیخواهیم اگر! مردم اى! هان

 .باطل را لباط و نندیب حق را حق تا كن لطفى. شوندیم محتاجتر تو لطف به صبحى هر طلوع با تو بندگان! الها بار

 و امن جستجوى در آن رهبران و زندیم پا و دست نینخست تیجاهل آتش در گرید بار تو امت! بزرگ امبریپ اى تو و

. سازدیم زنده خیتار خاطرهء در را حجراألسود نصب سر بر عرب، لیقبا رهبران دعواى كه اند دهیافت باهم چنان نشان

 زین امروز بردارند، نیزم از را سنگ و رندیبگ تو مبارگ جامهء اطراف از تا نمودند اتفاق همه روز آن در كه همانطورى

 زتع و مجد گرفته، ترا مطهر سنت جامهء هم با همه كه كند پاك چنان شانرا دلهاى تا میخواهیم العزت رب بارگاه از

 .میباش آن درخشان تمدن اگریاح و دهیگردان باز را اسالم نهءیرید

 مزىر حج نكهیا سخن خالصهء. گنجد نمى خامه وزبان لفظ قالب در كه دارد تمدن پهناى و نیتد بعمق امىیپ حج

 :دیگو باره نیا در اقبال. او خاص بندگان و خدا انیم است

 ستین در و بــام طواف او طواف    ستین نظـر و قلب قبلهء جز حـرم

 ستین خبر هـم را نیام لیجـبر كه    اســت رمـزى الله تیب  و ما انیم
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 خالصه

 هاى رهدو به كه بوده اجتماعى میتنظ شكل نیتر مانده عقب لهیقب كه مینما دیتأك خواهمیم بحث نیا انیپا در

 وى،لیقب جوامع ژگىیو نیبارزتر. دارد رواج بدوى شبه و بدوى جوامع انیم در هنوز تا و دهیگرد بر بشر تیطفول

 .است باطل و حق در گریهمد از تیحما هءیروح و تعصب

 فقدان و اسىیس نظام و حكومتدارى ستمیس ماندگى عقب كه گذاردیم بجا را مهلكى و انباریز آثار لوىیقب تیذهن

 درست اختشن از گانگىیب و داخلى صفوف فیتضع و رونىیب و درونى كشمكشهاى شدن ور شعله و استقرار و تیامن

 .است آن شوم سوغاتهاى از زىیست منطق و زورگوئى و انتقام و نهیك احساس و تمدن از دورى و نید

 ندگىز  چلنجهاى پاسخگوى تواندینم لهذا است ارتجاعى و منحط و مانده عقب دهءیا كی ساالرى لهیقب دهءیا چون

 راه دخواهیم كه لوىیقب استیس. است عاجز عصر انسانى فرهنگ و معاصر تمدن روح با ستىیهمز از و بوده معاصر

 ودخ كیوریت و علمى معنوى، فقر علت به د،ینما لیتحم زادگانیآدم بر را شتر و گوسفند و بز با برخورد روش و

 با امهمگ و داده پاسخ كشور دهءیچیپ معضالت و قومى چند جوامع دهءیچیپ معضالت به تا ستین قادر چگاهىیه

. ردیگیم گرن است، آن بارز تیخصوص شبانى كه تیبدو از لوىیقب اسىیس فرهنگ. دینما ریس بشرى تقدم كاروان

 قدرت، میتنظ و جامعه ادارهء دانش بر بود واناتیح چراندن بمعنى اصل در كه( استیس) اصطالح نیهم حتى

 سىایس میاقل اتباع و شهروندان بر باشد،یم رمه واناتیح بمعنى اصل در كه هم( تیرع) اصطالح. دیگرد اطالق

 . دیگرد اطالق

 شیخو دعوت بربرا در اسالم امبریپ كه را مقاومتى نیدتریشد كه میابی مى در میندازیب مسلمانان خیتار به نگاهى اگر

 رةیجز راگندهءپ لیقبا و ابانگردیب اعراب ش،یقر لهءیقب سران مخالفت. شدیم هیتغذ لهیقب فرهنگ باتالق از افتی

 ریمشش با همه... و عثمانى عباسى، اموى، حكومتهاى. داشتند لهیقب شهءیب در شهیر همه اسالم امبریپ با العرب

 ستانبولا و اندلس در اسالمى خالفت تنومند درخت. شدند دهیكوب ریشمش همان با و دندیرس قدرت به لهیقب آبدار

 ىم عقب اندازه همان به شودیم تر لوىیقب كه اى اندازهء هر به اسالمى جامعهء. شد كنده خیب از تبر نیهم با هم

 ریمس رد زین ما كشور .رود مى شیپ به اندازه همان به ردیگیم مسافه لوىیقب تیذهن و فرهنگ از كه قدرى هر و ماند

 .است دهیند گرىید دشمن چیه از دهید بیآس لوىیقب فرهنگ و تیذهن از كه قدرى همان اش، طوالنى خیتار

 دتىیوعق ىاسیس رابطهء تنها بلكه نداشته وجود لهیقب و نژاد و خون روابط براى ىیجا اسالم اسىیس نظام قاموس در

 امبریپ ولتد شهروند هم مسلمانان ریغ نهیمد ثاقیم در كه منظور نیا به اسىیس رابطه. است شده شناخته تیبرسم

 ریز اجتماعى داد قرار و مانیپ نهیمد دولت در. بودند برخوردار تهائىیمسئول و حقوق از جهینت در و شده محسوب

 .دادیم لیتشك را مسلمانان اسىیس جامعهء بناى
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 كه سىیانگل افسر كی تنها كه ساخت ریپذ بیآس چنان امروز تا ابتدا از را اسالمى جوامع له،یقب فرهنگ جرثومهء

 نیندچ به را عثمانى خالفت هم و عرب جهان هم ده،یشوران خالفت دستگاه هیعل را لیقبا همه توانست بود، الرنس

  .دینما میتقس پارچه

 خان و كند تن بر نید عباى لهیقب طانیش كه است وضعى حالت نیخطرناكتر كه دهدیم گواهى مسلمانان خیتار

 ارزشها ،سنتها با خدا نید جهینت در و شود مخلوط لهیقب آب چرك با وحى زمزم و زند هیتك تیروحان مسند بر لهیقب

 . دینما لیتبد عقبگرا و رىیتخد عاملى به را آن و ختهیآم در لهیقب منحط پندارهاى و

 آنها ارزب تیخصوص فرهنگى و نژادى تعدد كه شوندیم دهید تىیگ نقشه روى بر ادىیز جوامع و كشورها ما عصر در

 یتقر جملهء از امروز. دیآ مى بحساب
 
 كه اند مختلفى قومى هاى گروه داراى آن 125 حدود در جهان كشور 155 با

 در قومى تكثر و تنوع ما معاصر جهان در. كنندیم ستیز واحدى اسىیس اىیجغراف محدوهء در و گریهمد كنار در

 حد در قومى تنوع هر كه معنى نیا به. سازدیم برخوردار قوتى و ضعف نقاط از را كشورها ملى، بزرگ تجمع درون

 نه و تاس دهیپسند نه شهیهم هم كرنگىی هر چنانچه شود،یم بحران و ماندگى عقب باعث نه و است بد نه خود ذات

 ثرتك نیاز درست شناخت با كه شوندیم دهید كنونى جهان در ادىیز هاى كشور. گرددیم جامعه اعتالى سبب هم

 جامعه انكشاف و توسعه ،رشد راه در را آنان هاى استعداد و تهایظرف اجتماعى، روهاىین و قومى هاى گروه تعدد و

 .اند برده بكار

 كه ستین نیا به دعوت بمعنى آن منحط فرهنگ و تیبدو و ساالرى لهیقب بر ورشی كه نمود دینبا فراموش نجایا در

 دهیپوس سنتهاى از دورى آن هدف بلكه ،آرند هجوم ها شهر به نموده رها را شیخو هیقر و ده ما كشور ساكنان همه

 اه شهر به هجرت. است تضاد در اسالمى و انسانى عام رییمعا با و داشته باز ریس از را جامعه كاروان كه است اى

 ،وفقم جوامع. ندینما عالج آنرا چگونه دانندینم سوم جهان هاى كشور شتریب امروز كه است ىیبتهایمص از كىی

 .اورندیب اطراف به را آن مثبت فرهنگ و امكانات و شهر ها، شهر بصوب هجوم عوض به كه اند جوامعى

 از كىی .است نموده اشاره آن به قرآن كه باشدیم اى منفى تهاىیخصوص داراى هم نىینش شهر نكهیا گرید نكته

 . است اشىیع و ترف بسوى شیگرا منفى تهاىیخصوص نیا

 هشت آن مختلف ىها شكل در" مترف" اصطالح. است شده برده سختى ورشهاىی مترف و ترف بر میكر قرآن در

 و مغرور و غافل را صاحبش كه است نعمت ىفزون ىمعن به( لقمه وزن بر) ترفه ماده از مترف .است آمده قرآن در بار

 هانگنا ساز نهیزم و شود غرور و ىمست موجب كه تمدن گونه نیا قرآن در. دینما انیطغ كه ىا گونه به كند، مست

 یشد آن صاحبان و شده شمرده زشت گردد
 
 و»:  میخوان ىم چنانكه اند گرفته قرار خداوند اخطار و هشدار مورد دا

 نیا ،بودند گذرانده غرور و ىسرمست با را ىزندگ كه میرساند هالكت به را یىها ىآباد و شهرها( مردم) از اریبس چه

 ما و»: دیفرما مى نكهیا ای و «.نكرد سكونت آن در ىكس ىاندك جز آنها از بعد و( شده رانیو) كه است آنها ىها خانه
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 ما: گفتند (بودند نعمت و ناز مست كه) آنها نیمترف نكهیا مگر مینفرستاد دهندهمیب امبرىیپ ارىید و شهر چیه در

  .1«!میكافر است شده فرستاده آنچه به

 ندارد ىیجا شهرى متكبرانه ترف و اشىیع و ریتبذ و اسراف هم قىیحق تمدن اریمع در و نیتد میالمستق صراط در

 زىیست تمدن و درشتى و بوده راست سمت به انحراف ،اشىیع و ترف و اسراف .بدوى تخلف و غلظت و خشونت هم و

 روى بحث و بود جامعه لوىیقب انیبن در كاوش ما كنونى رساله هدف هرحال به. باشد مى چپ جهت در سقوط

  .مینمائ مى موكول گرىید فرصت به را شهر شناسى بیآس

 اكردهءن تكامل شعور لوىیقب تیذهن .دارند مىیدا و میمستق ارتباط جوامع ذهنى نظامهاى با اجتماعى تهاىیواقع

 بوجود را لوىیبق اسىیس نظام لوىیقب فرهنگ و است لوىیقب فرهنگ جادگریا لوىیقب تیذهن. است لوىیقب انسان

 و متضرر ار  لوىیقب جامعهء خود برساند، بىیآس گانهیب جامعهء به آنكه از قبل تیذهن نیا نكهیا شگفت. آورد مى

 سى،ایس هاى نهاد شدن لوىیقب. است لوىیقب جامعهء خود لوىیقب جامعهء قربانى نینخست. سازدیم متوقف

 هم لوىیقب تفكر. است جامعه درون در تكامل عنصر دنیخشكان براى بارزى علت فرهنگ و اقتصادى اجتماعى،

 را بشرى تمدنهاى اساس ذهنى نظامهاى كه برد ادی از دینبا را مهم نكته كی. تمدن دشمن هم و است نیتد دشمن

 شهیاند و فكر دگرگونى راه از بلكه دهینگرد جادیا نظامى طرهیس و غارت و ورشی راه از تمدنى چیه. دهندیم لتشكی

 از را دنتم اما بوده زیست و جنگ حال در تمدن كی با ابانىیب گروهى كه افتاده اتفاق اریبس. است كرده وجود عرض

 شان انیم در هم گرفت و داد و آمد و رفت و تاختند مى فارس تمدن از مناطقى بر شهیهم عرب لیقبا. اند نگرفته آن

 آماده شانرا وانر  و شهیاند و فكر و مغز و آمد اسالم نكهیا تا كنند اقتباس آنها از را رانىیا تمدن نتوانستند ولى بود جیرا

 . نمود وجود عرض اسالمى تمدن بنام زىیچ آنكه تا نمود تمدن بذر رشیپذ و بزرگ تحول

 تیثیح و كرامت به اگر. میدار انسانى بزرگ هاى مقوله به اعتقاد اگر. میباش داشته شگوفان اى جامعه میخواهیم اگر

 خود هك انسانى. ندارد وجود لوىیقب مناسبات فیتضع جز اى چاره نیبر آرمانهاى نیا تحقق براى. میدار باور انسان

 وا اریاخت و انسان آزادى. جامعه گرید هاى شماره كنار در است اى شماره ابدی مى آزاد لوىیقب تیذهن ریزنج از را

 هءیسا در تواندینم هم او مستقل تیشخص و انسان تیانسان. ستین ممكن تیذهن نیا نیآهن قالب شكستن با جز

 روح هم نه و نید نه ،ردیپذ مى جهان شرفتهءیپ اسىیس فرهنگهاى نه را لوىیقب ظالمانهء تیحاكم. ابدی تحقق لهیقب

 .ما جمعى

 ناختش بدون هم بزرگ مأمول نیا م،یازمندین ملى همبستگى و وحدت و تفاهم به گرید وقت هر از شتریب امروز كه ما

 .ستین ریپذ امكان آن طلسم شكستن سپس و جامعه لوىیقب مناسبات
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 مطلس نیهم شكستن جهت در متواضع قدمى( تمدن و نیتد راه فرا اى وارهید لوى؛یقب تیذهن) كنونى رسالهء

 .است طانىیش

 چنین باد!
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