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 اسالم و پان اسالميزم
لمان      مبارزه ای که برای آزادی ملی در     ران مس رای رهب د، ب تمام کشورهای تحت سلطه در حال وقوع است و روز به روز ابعاد گسترده تری می ياب

 اسالمی افتاده اند، و بدين لحاظ  برخی از کانون های اسالمی به فکر ايجاد دولت يک پارچه و يکتای.  اسالم عليه اقتدار کفار بدل شده است  ی به مبارزه 
 نتيجه اين جنبش عليه حاکميت جهانی در. تنفر عميق خود را از سرمايه داری اروپا، که مخالف جدی تشکيل دولتی با قوانين الهی است پنهان نمی دارند     

اند،                     اری می رس ًا ارتجاعی          سرمايه داری سمت يافته، از اين بابت به جنبش رهايی بخش ملی کشورهای تحت سلطه ي ه اهداف آن عميق ن ک ا وجود اي  ب
ا    ٣٧فقط   ميليون مسلمان، ٣٦٠ تا ٢٥٠قبل از جنگ از ميان   . است ون در کشورهايی ب ی حدود        " استقالل " ميلي اقی يعن د، و ب دگی می کردن سياسی زن
تند            % ٩٠ رار داش ا ق تقيم دول سرمايه داری اروپ وذ مس ه تحت نف د ک زايش است، و        ا. مسلمانان ساکن کشورهايی بودن ه اف رو رو ب ن ني ون درصد اي      کن
 ميليون نفر از مسلمانان را تحت کنترل خود داشت که ٩٥قبل از جنگ، انگلستان به تنهايی .  تواند به مثابه محرک انقالبی مهمی در نظر گرفته شود     یم

تعمره های     ٢٥٠ ميليون و ٢٤بود، که بعد از انگلستان، نوبت دولت هلند    .  نفر آن ها در هند زندگی می کردند        ٥٩٨/٤٦٨/٦٢ لمان در مس ر مس  هزار نف
ز   .  ميليون نفر جمعيت وجود دارد ٢٠در ترکيب اتحاد شوروی سوسياليستی، چندين جمهوری خودمختار مسلمان با حدود . ١شرقی آن می زيستند   ه ني بقي

  .نديدر کشورهای تحت انقياد فرانسه و ايتاليا می زي
ين        یامپراتوری چين، که کشور     لمان است، ب ا    ٥غيرمس لمان را در        ١٠ ت ر مس ون نف ان اسالميز     . ٢خود جای داده است        ميلي ان تجمع     متفکر پ      خواه

ته                       ی کليه  مسلمانان به زير پرچم واحد خليفه به مثابه جانشين پيامبر است، که بايد زندگی معنوی و مادی کشورهای اسالمی را تحت حکومت خود داش
  .باشد

د                  . تم ميالدی در عربستان متولد شد     اسالم قرن هف   دل گردي وام مختلف آن ب ه مرکز فتوحات سرزمين های وسيع و اق . از اين تاريخ به بعد عربستان ب
زد اعراب بت پرست مذهب               . تفکر مذهبی، محوری برای اتحاد قبايل چادرنشين اين منطقه شد          را ن در عين حال، اين اتحاد تازه و ناپايدار می نمود، زي

  .انوی ايفا می کردنقش ث
ن هدف يک              . انکشاف روابط اقتصادی، ايجاد يک قدرت متمرکز دولتی را می طلبيد           زندگی روزمره اثبات می کرد که می بايست برای رسيدن به اي

ه بسيج   گ  جديد مذهبی طرح شود، برنامه ای که خطوط زندگی اجتماعی افرادی را، که اين مذهب برای آنان ترويج می شد، دربر      ی برنامه رفته، قادر ب
ی در سر       .  نيروهای اجتماعی در حال انکشاف باشد         ی کليه ين دين اد چن د «فکر ايج م  ١٢او از سن  . جای گرفت  » محم الگی ه راه عمومی خود در     س

وی     با آدم های جديد آشنا، زندگی نوی را تجربه می کرد،          . کاروان های تجاری بازارهای يمن و سوريه و بين النهرين سفر می کرد             ذهبی ن د م ا عقاي و ب
ه در اوضاع و                 اجی کشور خود، ک ه ن دها می بايست ب ز نمی دانست، بع آشنا می شد اين جوان حساس که هرگز به مدرسه نرفت، و احتماًال خواندن ني

انون  پا بت دراصل اخالقی که به مثابه پايه های دين جديد توسط محمد مطرح شد، در مقايسه ب        . احوال بسيار دشواری بود، بدل گردد      رستی خشن و بی ق
  .اعراب، قدم بزرگی به جلو بود

زه  ايگزينی غري رای ج د یب ام و ج اگون از يک ا انتق ف گون رار داد   يی طواي انی را ق کيبايی و مهرب ری، ش تگی، براب الم همبس ر، اس ه. ديگ      یجنب
ود   اوضاع مادی، که موجب پيدايش مذهب جد . مترقی اسالم نيز در همين نکته نهفته است        ی آن ب د انتزاعی   . يد شد، خود عامل مهمی در انکشاف آت عقاي

وی شوند              ای خطوط                  . نمی توانست موجب ايجاد و حمايت از يک دولت متمرکز ق ه، از طرفی راهنم دوين شوند ک انون های مشخصی ت ه ق ود ک الزم ب
ردم ن             وده های م اهی ت دگی و آگ ا سطح زن ته باشد    اساسی زندگی اجتماعی باشد، و از طرف ديگر، ب ايی داش ز خوان د،     . ي ب، در حکومت جدي دين ترتي ب

 اجبار به قانون های زندگی می داد، که   ی نظرهای انتزاعی جنبه  :  نزديکی بين نظرهای انتزاعی و قانون های مادی زندگی مردم به وجود آمد              ی رابطه
و                     ی به نوبه  ا ب ا عادات آن ه دا       بلکه موجب   . د خود نه تنها برای مردم بسيار قابل فهم و متناسب ب ه روحانيت و مب اد ب ين     تقويت اعتق ه چن اورا الطبيع  م

  .افکاری نيز می شد
  .شمولی نازل آورد خدای يکتا و توانا با بهشت و جهنم خود به اين خاطر وجود داشت که توانسته بود پيامبری منادی چنين قانون های خوب و جهان

ود، او می بايست    . ر محمد ظهور کرد اواخر عم   عملی در اين زمينه خصوصًا در       ی مسئله زمانی که او به رهبر سياسی توده های عرب تبديل شده ب
د      چه بيشتر دست به سازش به       هر   رای . زند و اصول مذهب انتزاعی را با وضع موجود وفق ده تقل عرب را          ب ه قصد جلب طوايف مس انی ک ال زم مث

ا        ال. بسياری از روش های آن ها را به رسميت شناخت         . داشت د          بته او نتوانست کامًال با روابط اجتماعی م ل خود قطع رابطه کن و فقط آن بخشی از    . قب
ان                وده ای و جه ق مضمون های ت ود از طري شمول در   سلوک و عادت ها را، که مانعی بر سر راه حاکميت قانون های الهی و اتحاد طوايف گوناگون ب

ری و سازمان                      تواند به هدف خود يع     به   جايگزين کرد تا      قرآن کتاب روی درايت رهب ام ني ا تم د؛ او ب دا کن دهی خود    نی يک حکومت متمرکز دست پي
د    . مبارزه پيروز می شد    مبارزه می کرد و غالبًا در      ان مکه،      . برای رسيدن به هدف از کاربرد شمشير نيز دريغ نمی ورزي ی بازرگان ان او، يعن م وطن ه
، محمد ) ميالدی٦٢٢(ده، از محبوبيت او در بين مردم به هراس افتاده بودند، بر عليه او برخاستند  گسترش روابط تجاری نش یمتوجه اهدافش در زمينه

ه در    . به مدينه گريخت، و با کمک طوايف ديگر عرب، مکيان را سرکوب کرده، به اطاعت واداشت   ر، ک ات فقي ان     آنمحمد برای جلب طبق ه آن ان ب  زم
رای ج  راد می داشت، و آن ها را گناه     متکی بود، سخنانش را بر ضد ثروتمندان اي        انون  ،وگيری از اصراف ل کار می خواند، و ب را      ق ع فق ه نف زکات را ب

ان اسالم               . اجباری کرد  ذهبی جه ه مرکز تجاری و م بعدها زمانی که طبقه تجار به رهبری او گردن نهادند، در جهت حفظ منافع آن ها کعبه و مکه را ب
 ريخت و فقط سنگ ابراهيم حجر االسواد را محفوظ داشت، و زيارت مکه را حداقل يک بار برای هر مؤمنی اجباری ها را از مکه بيرون بت. بدل کرد
  .اين عمل منافع تجار عرب را تأمين می کرد، و موجبی برای اتحاد فرهنگی و مذهبی مسلمانان شد. دانست

به :  او می گفت،واحد گرد آورد) کذا( مدنی  یبه نام مذهب در يک جامعه     م را با ايجاد يک مرکز يکتای اسالمی محمد اميدوار بود که تمام امت اسال            
  ٣.رحمت خداوندی همگی برادر خواهيم شد و يک جامعه واحد به وجود خواهيم آورد

اپيروس و                 ر روی پوست، پ ات او ب ان حي ه در زم د، ک ا، افکار و تصميمات محم ازبينی و نگارش وحی ه ان جمع آوری، ب   سنگ  در حکومت عثم
ی شد   ینوشته شده بود، و هم چنين در بيشتر اوقات در حافظه  ابود شدند       .  افراد نقش بسته بود، عمل ط ن ا غل ه     . نسخه های مخدوش و ي ود ک ين ب ن چن اي

  .استظهور کرد، و امروز بدون تغيير در دسترس م)  ميالدی٦٥٠ هجری قمری، ٣٠سال ( قرآن، که اساس دين اسالم است  عنوانمجموعه ای تحت
ررات       .  مربوط می شود، در خود دارد         ان شئون زندگی مسلمان    ی ون های پايه ای را، که به کليه       نقرآن تمام قا   ی، مق دنی، جزاي ذهبی، م انون های م ق

ردم در ت    ناسياسی، اداری، اقتصادی و هم چنين قانون های زندگی خصوصی و اجتماعی، و در يک کالم، آن چه که به سازم           ر م ام  دهی و حکومت ب م
تا             ورد عربس ا در م انون ه ن ق ام اي ا چون تم انی خاص وضع شده      ی در يک محدوده  نحطيه های قانون گذاری بر می گردد، را شامل می شود ام  زم

                                                 
  .٤١٧ -٣٧٦، ص ١٩٢١ آرشيو علوم اجتماعی و سياسی، به زبان آلمانی، - ١
  ٣٤٧ -٣٣٣، دفتر سوم، ص ١٦، جلد ١٩٢ آرشيو اقتصاد جهانی، به زبان آلمانی، - ٢
  ٥٧ -٥٦ گولوبورودکو، ترکيه کهن و جديد، سال ؟، ص - ٣
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کتاب  کيی  فهرست آن ها خود به اندازه ٤»ويل « یتعداد اين تفسيرها آن چنان زياد است، که طبق گفته  . بودند، بعدها موجب تفسيرهای گوناگون شدند     
  .٥ تفسير وجود دارد٢٠٠٠٠ال لبنان است بيش از مش ی طرابلس که در سوريه امروز و در خانه تنها کتاب در. است

رده است  ان سلب ک ه را از انس ًال آزادی انديش دا، عم ی امت توسط خ يش بين ه پ ا ب ا اتک رآن ب افران در نظر . ٦ق ر ضد ک ازات شديدی ب د مج         خدوان
  !می گيرد

رای جاهالن دوران خود نقطه نظر              ". ه شما آتش خواهد بود و برای هميشه در آن جا خواهيد ماند            گا منزل" در اين جا پيامبر به صورت قابل فهمی ب
يچ   . لکن محمد اساسًا به توضيح و تشريح زندگی در جهان ديگر پرداخته است           . مجازات گناهان و قضاوت آخرين را طرح می کند         در مورد بهشت او ه

د  يتخيل عنان گس. قلم نيانداخته استرا از   در بهشت  . خته ی او آن چنان بهشت را جذاب و قابل فهم توصيف کرد که موفقيت دين جديد را تضمين می کن
مند فرد ثروت. فرد مؤمن تمام آن چيزهايی را می يابد که در صحرای وحشی، در فقر و کمبودهای آن هرگز نداشته است و فقط در روياهای خود می بيند

  .هم چند برابر آن چه در روی زمين صاحب است در بهشت خواهد يافت
. بهشت به مثابه يک باغ بزرگ توصيف می شود که بسيار مجلل است. رزوی يک باغ مشجر را به صورت رويا در می آوردآگرمای طاقت فرسای 

  . تحقق می يابدآرزوی آذوقه ی کافی و مستمر به صورت غذاهای لذيذ و بهترين شراب ها در بهشت
در بهشت لباس های براق از ابريشم نازک و مملو از سنگ گران قيمت، مرواريد و الماس           . اعراب رنگ های تند و لباس های براق را دوست دارند          

ند                  ی انتظارشان را می کش ه سنگ های قيمت زين ب ا ب     . و تاج های زرين م ار طاقت فرس ه خر      زاری اعراب از ک ار خود ب رای ک د، و ب ار    ان ه ک د و ب ي
ان                 . دن گماردگان می پرداز   د، بردگ رده و مستخدم می ده ان صد ب ه آن ام  بهشت ب د؛ غذای       تم ر می آورن ان را ب ال آن اس       امي ان را لب د و آن         شان می دهن

د     ظانند، غذا را در     شمی پو  ده   . روف طاليی و آشاميدنی را در تنگ هايی زرين به پيششان می آورن اميدنی در مع ذا و آش ق     یغ اکنان بهشت از طري  س
ان   . اما بزرگ ترين خوشبختی فرد مؤمن در آغوش زنان بهشتی تحقق می يابد            . عرق نامرئی هضم می شود     ا را    فرد مؤمن می تواند زن ن دني  خود در اي

ند                    . وردايراه خود ب   هم يچ       . ليکن عالوه بر آنان، فرد مؤمن را هفتاد و دو حوری زيبا با چشمان درخشان انتظار می کش ه ه ا و جوان ب ان زيب ن حوري اي
ه ی  د  ضعفروی نقط ود دارن ان را در خ نات آن ام محس ه تم ته، بلک ی را نداش ان زمين ا    .  زن ين، ب ای گالب ينه ه ا س ياه ب م س ان چش ا روي ان، زيب          حوري

  . داده استلت بکارت ابدیيخدا به آنان فض. انی مرواريد گونه که با زنان زمينی قابل مقايسه نيستنددسپيد بن
ان                             اله در زم روی جوانی سی س ا ني د، ب برای اين که از لذايذ خود بهره مند شوند، مؤمنان با تمام نيروی جسمانی خود به زندگی بهشتی باز می گردن

ه                   . حيات زمينی و هرگز پير نمی شوند       د و ن ه می گرين ه ن د شد ک انی خواهن د    آنانی که خواهان تشکيل خانواده هستند صاحبان کودک ر می آورن اد ب . فري
خ سرد است          زندگی مؤمنان در بهشت خالی از هرگونه نگرانی است و در ميان جويبارهای شير   م چون ي ه ه و عسل چشمه های شراب و آب زالل، ک

  .سياحت خواهند پرداختآنان به روی جاده هائی مملو از مرواريد، در باغ هائی با درختان سبز که از فرط بار سر خميده کرده اند، به . خواهند زيست
ود، و در بسترهای لطيف ابريشمين و                                د ب وار خواهن ر دي ين و ب ر روی زم ران قيمت ب ا فرش های گ  برای استراحت و خواب، صاحب قصرهائی ب

ه ی    . پريان با اوراد الهی گوش های آنان را نوازش خواهند داد       . لحاف های نو خواهند خوابيد     ان، اغذي ؤمن را    خوب تمام اين تجمالت، زن رد م  هرگز ف
  ٧. ديگران را نيز به اسالم نزديک تر می کند،شت که به غير از چادرنشينانهاين است تصوير خوشبختی در ب. کرد خسته نخواهد

ه گرايشی         د، و هرگون ه اعتالی   اعتقاد به تقدير در اسالم مهر طبقه ی حاکم را به اين دين می زند، اسالم بردگی، استبداد و جهل را امری می نمايان  ب
ا           . کند فکری و معنوی را در نطفه خفه می        ه چه درد                ب  اگر خدا از همان ابتدا انسان را خوب ي ده باشد، آخر ب ل آفري ا تنب ا احمق، زرنگ ي اهوش ي     د، ب

ا         کخش. بيند و خود را اعتال بخشد     به  می خورد که انسان آموزش       رای تقويت شجاعت مؤمن ين و ب رای يک هدف مع ه ب     ن در جنگ عمل   مغزی ای ک
رد           می کند، به مثابه      رار می گي تفاده ق ورد اس د، م رار می گيرن ن  . دريچه ی اطمينان در زمان هائی که پيامبر و خلفای جانشين او در معرض خطر ق اي

  . شيوه ی تفکر با گذشت زمان آرام آرام به يک رکود اجتماعی و تقدير گرائی محض می انجامد
ت تحت فشار ضرورت های انکشاف روابط اقتصادی، به صورت يک برنامه ی نو توسط محمد و جانشينانش طرح شد،                  بدين ترتيب، اسالم که نخس    

ر                                  افع و حاکميت ايشان ب رای حفظ من ات حاکم ب ی سالحی شد در دست طبق عاقبت به سرنوشتی گرفتار آمد که مذاهب ديگر بدان دچار شده بودند؛ يعن
وری روم     . رداری می کردند  ُب کسانی که هيچ نداشته و تنها فرمان       ات حاکم در دوران امپرات اعراب دوران اسالم امکاناتی در اختيار داشتند که حتی طبق

فقط .  قسمت جهان، فرهنگ بيزانس، ايرانی و ويزيگوت را داشتند، و خيلی زور به زندگی جديد خود عادت کردند     ٣آنان اختيار گنج های     . فاقد آن بودند  
  )نظير عمر. (با حالتی از وحشت در مقابل ثروت های جهان، که خداوند برای مؤمنان فرستاده بود، مقاومت کردند حاکمان نسلاولين 

ز آغاز شد             اخ های اعجاب انگي ول کرمر   . در شهرهای اصلی ساختمان ک ه ق رق می زد، کاشی های         : "٨ب ا در دمشق از طال و مرمر ب     قصر خلف
راه  پذيری را به وجود آورده بودند، که هم چشمه های دائمی و گياهان مصنوعی سايه های دل. ا را پوشانده بودشگفت انگيز تمام کف و ديوارهای آن ه     

د       . با نجوای آب، منادی خواب شيرين می شدند        ا از طال و نقوش مختلف      . پيچ های مجلل و درختان سايه دار مأمن پرندگان خوش صدا شده بودن اخ ه ک
  ".اترين زنان دنيا می زيستندبکوه مملو از بردگان خوش لباس بود و در اندرون هم زيبرق می زد، و اتاق های با ش

اه       . ق نداشت غال می کرد، و دست کمی از قصر دمش        قصر خلفا در بغداد يک چهارم شهر را اش         صاحب منصبان و تجار در ساختن قصر و اقامت گ
اند              در اسپانيا عبدالرحمن سو   . تابستانی با خليفه در رقابت بودند      ا سويل  «در . م، دو سوم درآمد حکومت را به صرف ساختمان قصرها می رس » کرددوي

  .کيلومترها باغ وجود داشت که در ميان آن ها ويال و قصر بنا شده بود» ريگوآدلکو«در طول سواحل 
لمانان  .  و قصرهای قرناطه حاکی از تجمل فرهنگ عرب و اسپانيولی است اهخرابه های الحمر  دگی دل  در قصرهای مس ان زن ده     آن چن ذيری گذارن پ

  .می شد که تقريبًا در تاريخ سابقه نداشته است

                                                 
ر  از خانواده ی اجرام سماوی است که ابع) حجر اسود( سنگ کعبه - ٤ اد آن از هر سنگ ديگری از اين نوع که دانشمندان تا حال شناخته اند بزرگ ت
  .است
ال     : ["١٠٠ -٩٨، آيه های ٣ قرآن، سوره - ٥ واه اعم دا گ ه خ بگو ای اهل کتاب، چرا به آيات خدا کافر شده و به اعمال زشت می گرائيد؟ به ترسيد ک

ه        ) رسالت پيامبر را انکار می کنيد  (د؟  بگو ای اهل کتاب، چرا راه خدا راه می بندي         . شماست ه ب د؟ در صورتی ک ه راه باطل می خواني و اهل ايمان را ب
اب را    . به ترسيد که خدا بی خبر از کردار شما نخواهد بود          . زشتی اين عمل آگاهيد    ای کسانی که به دين اسالم گرويده ايد، اگر پيروی بسياری از اهل کت

  ".]فر بر می گردانندکنيد، شما را بعد از ايمان به ک
  .٦٨ وايل، مقدمه ی انتقادی بر قرآن، به آلمانی، سال؟، ص - ٦
با کفار و مشرکان کارزار [" و غيره ٢٠، آيه ٧٣، سوره ٦٢، سوره ی ١٠٣، ١٠٢ آيات ٤، سوره ی ٢٤٠، ٢٣٩، ١٩١، آيات ٢ قرآن، سوره ی - ٧

و فتنه گری که آنان کنند، سخت تر از . شهرهای به رانيد، هم چنان که شما را از وطن آواره کردندکنيد و آنان را به قتل رسانيد هر کجا آنان را بيابيد از 
ه        . با آن ها به جنگ برنخيزيد، مگر آن که آنان پيش دستی کنند            ) خانه کعبه (جنگ است و در مسجد الحرام        ل ب ه قت ان را ب ه آن در اين صورت رواست ک
  ]خوال.. رسانيد و اين است کيفر کافران

ات     ٢، سوره ی  ٧٦، ٧٢، ٥٨، ٥٦، آيات ٥٥ بهشت و لذايذ آن نگاه کنيد به قرآن سوره ی - ٨ نم و عذاب های آن، آي ، و ١٠١، ٥٤، ٢٥، ١٧، ٤ جه
يده است  ) از جن و انسان  (در آن بهشت ها زنانی زيبای با حيائی هستند که دست هيچ کسی              . ["٢٢، آيه ی    ٢٢سوره ی    آن " )...٥٦ / ٥٥" (به آنان نرس

  )]٥٨/ ٥٥". (حوريان گوئی چون ياقوت و مرجانند
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ان قصر   . داری قصر مأمون عباسی هفتاد هزار فرانک در سال خرج بر می داشت           نگه ه    ١٣٠٠٠خادم د ک ن بودن رده و    ٣٧٠٠ ت ان ب ر آن  ٦٣٠٠ نف
 قطعه پارچه ١٢٠٠٠زمانی که مقتدر امپراتور بيزانس را به حضور پذيرفت از .  هزار خواجه وجود داشت١١در قصر مقتدر عباسی . زنان حرم بودند

ز خرج می شد      . ابريشمی مزين به طال استفاده شد      ا حالت           . برای ساختمان مسجدها ني ی آن ب ه ی تجمل ه زمين ام شهرها مسجدهائی می ساختند ک در تم
  . گنبد اسالم نام گرفته بودمذهبی کليسای مسيحی برابری می کرد، شهر بصره به خاطر مسجدهايش

سخاوت خلفا .  هزار مسجد و سی صد حمام عمومی بهره مند شدند٣از » عبدالرحمن سوم«در زمان خالفت » کردويا«پانصد هزار نفر جمعيت شهر 
د  آا و سر زادگان و صاحب منصبان بلند پايه بود، که به حفر چاه آب، کاروان    موجبی برای رقابت اطرافيان ايشان، يعنی شاه       ی . براه می پرداختن ه  بن  امي

. ق بر پا داشتند؛ در زمان خالفت مقتدر، تمام بيمارستان های شهر بغداد تحت نظارت يک پزشک مسيحی اداره می شد             بيمارستان های عظيمی در دمش    
ه نگه  در دوران طالئی اسالم تحت فشار طبقه ی . مقتدر شخصًا هزينه احداث بيمارستان جديد را به عهده گرفت  راه  آداری و احداث راه و   بازرگان، ب ب

  .اين عمل خود زمينه ی رونق کشاورزی و تجارب را فراهم آورد. توجه بسياری شد
ه و نيشکر می شد                .زمين های لم يزرع توسط کانال های آب و آبادهای کشت شده بدل شدند              ون، پنب ه کشت زيت ادی ب پانيا . در سيسل توجه زي  در اس

   .چيا و والنسيا آن چنان از امکانات برخوردار بودند که انواع و اقسام فرآورده ها به دست می آمددشت های قرنطه مو
راهم آورد              ا را ف يش      . تجمالتی که در قصرها رواج داشته زمينه ی انکشاف انواع حرف و هنره يار پ ران بس  از دوران ساسانی صنعت ابريشم در اي

مناطق شرقی قلمرو خلفا به غير از . بغداد اولين شهر دنيا، در بافندگی پارچه های ابريشمين شد    . گيری يافت  رفته بود، در دوران خلفا نيز انکشاف چشم       
  .پارچه های ابريشمين، پارچه های پشمين و نخی نيز می بافتند

رن  . راوان داشت در سوريه صنعت شيشه، در مصر صنعت کاغذ رواج ف     . آسيای غربی در زمينه ی فرآوردهای چرمی و کتانی شهرت داشت      از ق
در اين دوران تجارت کاغذ بسيار . سوم هجری به بعد، کاغذهائی که در شرق از پنبه درست می شد، رقابت با کاغذهای گران قيمت مصر را آغاز کرد                  

رد  . رواج داشت  ه   . قرن ها غرب از کاغذهائی که در شرق مسلمان ساخته می شد استفاده می ک ران خصوصًا در زمين رآو  یاي زی   ف زار  ،رده های فل  اب
  .جنگی، و تزيينی شهرت به سزائی داشت

رين    -گمرک ورودی. در اسپانيا تحت حکومت بنی اميه، تجارت ابعاد گسترده تری از شرق گرفته بود    م ت  خروجی کاال در دوران شکوفائی اسالم مه
  .مد دولتی را تشکيل می دادآبخش در

اده راه نمی رفت          در زمان عبدالرحمن سوم، ثروت آن چنان گسترش        لمان پي يچ مس ائوری ه ه ی گ ه گفت ه ب ان در حاکميت خداست و   .  يافته بود ک      جه
ته است            ی داش د                   . او آن را به خادمان خود ارزان اب های مقدس بودن دا اشرافيت عرب و مفسران کت ان خ وم خادم رار معل ن   . از ق ار اي    صرهای  قدر کن

تقريبًا تمام صنعت اين زمان در جهت ارضای خواست های . ين بود که فقر گرسنگی در آن ها فرمان می راندهخيره کننده، تعداد بی شماری کلبه های گل
  .بوالهوسانه ی طبقات حاکم به کار افتاده بود و هرگز به برآوردن نيازهای توده ی وسيع مردم در نظر گرفته نمی شد

اد گسترده داشت              ناک جنگ های     در کنار اين تجمالت بی حد و حصر و فقر دهشت           ه ابع اج و تخت خليف رای ت ه    . داخلی ب ل خونين خليف د از قت   یبع
د      ٩، سلطنت به خلفای بنی اميه رسيد) ميالدی٦٨٠(چهارم علی و جانشيانش     ردان نبودن اری روگ يچ ک تار   . ، که برای انشعاب در اسالم از ه پس از کش

د،           ه طی آن              کربال، شهرهای مذهبی عليه سياست خشن بنی اميه قيام کردن ه ای ک ه گون يانه و غارت ارتش سوريه مواجه شدند، ب ا سرکوب وحش ه ب  ک
رده                     . ١٠مسجد پيامبر در مدينه به اصطبل تبديل شد        امبر را ممنوعه ک ر پي ارت قب ان زي خلفای بنی اميه مذهب را به مسخره می گرفتند و حتی يکی از آن

ر         ی دوم کار را به آن جا رساند که يکی از معشوقه           آلو. بود تاد، او از ق از جماعت فرس ه نم دازی     آ های خود را به جای خويش ب وان هدف تيران ه عن ن ب
  ١١.استفاده می کرد

رای تصاحب           ه صاحب منصبان اسالم ب ود ک ه         در چنين اوضاع و احوالی طبيعی ب اری دست ب ه هر ک ه ب اج و تخت خليف د ت ن    . زنن اق های اي در ات
اد             ل و دسيسه امری ع ز قت ود    قصرهای حيرت انگي ای صدر اسالم          . ی شده ب د از خلف تقيم وجود داشت و از          ) در سنت  ( بع ار جانشين مس     ٢٦فقط چه

د ه انداختن سيل خون ب خليفه ی عباسی، تنها شش نفر جانشين مستقيم بودند، بقيه اين مقام را از طريق به راه         رای از     . دست آوردن ه ب راد سدو در ترکي م
ا داشت             ددستور داد سه برا   ميان برداشتن مدعيان تاج و تخت،        . ر خود را خفه کنند و سپس برای آمرزش روح آنان زکات داد و جلسات قرائت قرآن به پ

ری و       در اين . ١٢ر خود را خفه کردد برا١٧پس از دفن سليم دوم، جانشين او، محمد سوم،     اره ی براب رای هميشه اصول اسالم درب دوران ها يک بار ب
ردم،             . فراموشی سپرده شد  تقسيم ثروت بين مؤمنان به       وده های م د و ت خلفا و سپس سالطين، امرا، خان ها، و شيوخ به ابعاد بی شرمانه ای می اندوختن

 از روح شريعت به دور افتاده بود، اما طبقات حاکم تمام اين احکام را به نفع خود تغيير اين اوضاع کامًال. خود عاجز بودندبالعکس، از سير کردن شکم  
ه          آ. دادند د و کلي رار دادن تفاده ق ورد اس ود م رار         ینان دستور قرآن و شريعت را که در جهت تقويت منافع خود ب ان در تضاد ق افع آن ا من ه ب     نکاتی را ک

  . ١٣می گرفت نفی کردند
ه روی آي                  رآن  خان های ترک در مواردی با استفاده از مذهب و پان اسالميزم مرزهای خود را گسترش داده، به دين منظور ب د  ات ق ه کردن ه  ١٤تکي  ک

د » دارالحرب«و بخش کفار به نام » داراالسالم«به دو بخش، اسالم به نام  دنيا را  ؤمن        . تقسيم می کن دان م اه فرزن لمانان و جايگ ه مس ق ب بخش اول متعل
انون        فرق خليفه و انواع و اقسام سلطنت اين است که خالفت ت        . بايد در دست خلفا باشد    » داراالسالم«رهبری  . است ه توسط ق ا شکل حکومتی است ک نه

ی محکوم     الهی به رسميت شناخته شده، يکتا و جهان شمول است، در حالی که اشکال ديگر حکومت اسالمی توسط شريعت به رسميت شناخته نشده، حت
  .شده است نيز

اد  زرگ در راه اتح انع ب د ب٣٥٠دو م رک بودن ای ت لطان ه ه تحت حکومت س لمان ک ون مس دوجوده  ميلي ده ی .  آم ای فزاين ته ه از يک طرف کش
ه در                ورژوازی جوان، ک ری ب ی تحت رهب بش مل امپرياليزم جهانی، که خواهان تسلط بر تمام کشورهای اسالمی آزاد بود و از طرف ديگر، تقويت جن

م را در مقابل پان اسالميزم مطرح  زرکيدر ترکيه حتی جوانان ترک فکر پان ت.  خاور زمين بزرگ شده، و در زمان جنگ بسيار تقويت شده بود           ی پهنه
ذهبی رابطه ی ن                  . می کردند  ه جای رابطه ی م د، ب ادی ژآنان می کوشيدند تمام عوامل اساسی متحدکننده ی عنصر ترک را مستقل از اسالم مطرح کنن

تان، چين                يه، ترکس ه شامل       ... و ترک ها را عنوان می کردند، و خواهان اتحاد ترک های آناتولی، ايران، قفقاز، روس د، ک ه بودن وری ترکي تحت امپرات
  ١٥.هفتاد ميليون می شد

ه        قيام اعراب در جنگ جهانی اول تحت رهبری شريف مکه، که با شرکت انگلستان هم               ه از ترکي راه بود، موجب جدائی شهرهای مذهبی مکه و مدين
ان اسالمي                  . شد ده ی پ ری از اي اطع ت ه صورت ق ان ترک ب داد جوان ردان شدند  پس از اين روي ذهبی      . زم روی گ ن، جنگ م ر اي زون ب اد (اف ر   ) جه ه ب ک

                                                 
  . ازين برهه به بعد اسالم به دو فرقه ی شيعه و سنی تقسيم شد- ٩
  .٦٢، ص ٤، فصل ١٩١٤ تسوتکف، اسالميزم، به روسی، - ١٠
  .٢١ -٢٠، ص ١٨٩٩کريمسکی، دين اسالم و آينده ی آن، به روسی، مسکو، .  آ- ١١
  .٣٨٩ و ٣٩٠آن برمؤمنان، محل و سال انتشار؟، ص  گائوری، اسالم و نفوذ - ١٢
  .٢٢٨، آيه )البقره (٢سوره ) تئوکراسی( قرآن، در مورد استبداد و دولت روحانی - ١٣
ات  ٢ قرآن، سوره  - ١٤ ان               ["، ٤٧، ١٦، ١٤، ٩، ٨، آي ه ايم دا و روز قيامت و حال آن ک ه خ م ب ان آورده اي ا ايم ه م د ک افق گوين ردم من گروهی از م
  "].و حال آن که خودشان را فريب می دهند، ولی نمی فهمند. ه اند و می خواهند که خدا و مؤمنان را فريب دهندنياورد
  . درباره ی پان اسالميزم و پان تورانيزم٩ و ٨، فصول ١٩١٣ جهان اسالم، به روسی، - ١٥
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ه         ت به دنيای اسالم الهام الزم را به          اعالم شد، نتوانس   ١٩١٤ نوامبر   ٢١ضدامپرياليست های متفق در      ار را ب ين کف ن چن ه اي امبر ک رچم سبز پي دهد، و پ
ذهبی            امپرياليست های انگل  . لرزه در می آورد هيچ گونه تأثيری باقی نگذاشت         ا يک محاسبه ی        يسی که از همه بيشتر از خطر جنگ م يدند، ب می هراس

  . بود، تحت حمايت خود به شورش وا داشتندانرا که خليفه ی همه ی مسلمان» شريف مکه«درست از اين موضوع کامًال بهره گرفته، 
ًا      يک دولت اسالمی يکتا و جهان یه نمی کرد، زيرا نظريء هيچ کس را ارضا    ،البته روشن است که خالفت به اين شکل مضحکه         ه تقريب شمول را ک

رد   ه توسط سلطان سليم و جانشيان او ب  ين می ب ونس، مصر، سودان،             . وجود آمده بود، از ب ر، ت دا شدن الجزاي ا ج ائی، خالفت ب ل از جنگ يکت ی قب حت
ه استقالل حجاز را اعالم داش                  . خدشه دار شد  ... ليبی، ده ی     وضعيت پس از جدائی شريف مکه ک دتر شد، و معاه جنگ صليبی طوالنی    » سور «ت، ب

ائی اشغال           . سرمايه داری جهانی عليه اسالم را به اوج خود رساند          امروز تکه های سرزمين های اسالمی در مقياس وسيع توسط امپرياليست های اروپ
  .وباره به دست کفار افتاده استد» داراالسالم«. شمول خالفت بار ديگر به پنداری بدل شده است شده اند، و جنبه ی جهان

اگر يک بورژوازی مسلمان، خواه در هند، خواه در مصر يا ترکيه، با وجود اين که گاهی اوقات چون ناسيوناليست های ترک از سالح برای مبارزه                       
ورد اشرا   . سردی می نگرد آزادی بخش ملی بر ضد سرمايه داری غرب سود می جويد، به آن با خون      ه     همين امر در م ا رتب لمان و روحانيت ب فيت مس

  .صادق نيست
ه سبک سنتی از خود نشان می                        آ» نوزیزشيخ  « راری خالفت ب رای برق انی، تحرک بسياری ب د  فريقائی، امير امان اهللا خان افغ ان   . دهن  در نظر آن

و  بيش ازين، در فص   . جنبش ملی در آناتولی به مثابه مبارزه ی اسالم بر ضد يوغ سرمايه داری اروپاست               ه زن  ی درزل های پيشين از اين کتاب، گفتيم ک
لما              ورکنگره ی ميهن پرستان ترک در ارز       ق دعوت مس بش از طري ن جن لمانان از آن    نانم شرکت جسته، همبستگی کامل خود را با اي رای حمايت مس  ب

  .در اين مورد نامه ای امير افغان به مصطفی کمال پاشا بسيار گوياست. نشان داده بود
  ١٦".ه ی شجاع و با ارزش اسالم مصطفی کمال پاشا، اميدوارم که ازين پس نيز پيروزی های فراوانی بر دشمنان اسالم به ارمغان بياوريدبه رزمند"

نس ااين نکته خصوصًا در کنفر. فيت بزرگ مسلمان و روحانيت چيزی جز مبارزه بر ضد دشمنان اسالم نيست        ابدين ترتيب، اين مبارزه در نظر اشر      
  :نامه ی زير را به تصويب رساند تأکيد شد، که قطع) ١٩٢٠ ژوئن ٢(صاحب منصبان در کابل اسالمی 

ردود     هر مسلمانی بايد هم. که خصوصًا توسط انگلستان تحميل شد، يک دست اندازی به دين ماست        شرايط صلح ترکيه    " ا را م ا دولت بريتاني اری ب    ک
د                     داند، هرگونه منصب افتخاری را که توسط انگليس       به   اع از اسالم باي ايل و راه های مختلف دف ی ها تفويض می شود، به دور افکند، برای بررسی وس

ان اهللا خان      «کنگره ای در افغاستان متشکل از علما و روحانيون تحت رياست             ر ام لمان       . تشکيل شود   » امي ه ی اصلی مس د خليف د   « را انباي سلطان محم
چون گسترش اسالميت در کمال استقالل منوط به تعهد قدرت سياسی بدان و . ا بی اعتبار اعالم داشتر» شريف مکه«داشت و پيمان وفاداری به    » ششم

  ١٧".دفاع از آن است، تمام مسلمانان بايد خواهان استقالل و آزادی قدرت سياسی باشد
ر       ام. نظريه ی خالفت با سلسله مراتب روحانيت و هم چنين پان اسالميزم مطمئنًا عميقًا ارتجاعی است          لمان را ب انی مس ات فوق ه طبق ا در اوضاعی ک

 اول سلطه ی بريتانيا بسيج می کند، تا حدی نقش انقالبی ايفا می کند، زيرا از هم گسيختگی سرمايه داری جهانی را       ی ضد سرمايه داری غرب و درجه     
  . لندن را سست می کند یتسريع، پايه های سلطه

رای          سلطه ی غارت  ارزه ی خود را بر ضد  زمانی که ناسيوناليست های ترک مرحله ی مب        يدند ب اندند، کوش ام رس ه اتم ه ب ايی پيروزمندان ران اروپ گ
د                            ارزه بسيج کنن ز در مب رک، کشورهای ديگر اسالمی را ني ام از روحانيت ت ا اله دين منظور،   . آزادی کامل خود ب ی   "ب ارا  " مجمع عمومی مل در آنک

رای دعوت         ) ١٩٢١( اند                به اتفاق آرا طرح دولت را ب ه تصويب رس ارا ب ان اسالميزم در آنک ام           .  کنگره ی پ ه از تم ه شد ک ن کنگره تصميم گرفت در اي
د          ه عمل آي تان، دعوت ب ر و هندوس ه الجزاي رد         . نمايندگان جهان اسالم، از جمل ابه در مکه دعوت ک تان کنگره ای مش ن، انگلس وازات اي ه م ام   . ب ا تم  ام

رد             گرايش های پان اسالميست با تمام کوشش         د ک دا خواهن تان سمت و سو پي ر ضد انگلس . خود در جهت برقراری خالفت منتج از روح اسالم، طبيعتًا ب
  ".من سه دوست دارم، دوست خودم، دوست دوستم، و دشمن دشمنم: "گفت بايد نقطه نظر آن فيلسوف هندی را پذيرفت که می

ه  انگلستان امروز بزرگ ترين دشمن انقالب جهانی است و تمام کسا   نی که بر ضد بختک سرمايه داری می رزمند، صرف نظر از هدف نهائی آنان ب
  . پرولتاريای بين المللی برای اتمام کار سلطه بورژوازی ياری می رسانند یوظيفه
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