
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical  تاريخی

  
  روشنک: فرستنده

  ٢٠١۶ می ٢١

 تاريخ اسالم
 تکامل نقش دولت

  و برخورداری اشرافيت از مزايای نظام جديد

ِحات خارجی آن، ثروت حاصل از غارت سرزمين ھا و با افزايش خصلت تجاوزگرانه و امپرياليستی نظام جديد و فتو
اين امر از يک طرف بر قدرت اقتصادی ملت غالب يعنی ملت عرب در برابر . ملل مغلوب، به سرعت افزايش می يابد

ِجمله غيرمسلمان  ملل مغلوب و از طرف ديگر بر قدرت اقتصادی بخش حاکمۀ آن در برابر  بخش ھای محروم و من
  . عرب می افزايد

جنگاوران اسالمی، يعنی کسانی که به برپائی نظام جديد کمک کرده، در راه آن جان فشانی نموده و جنگيده بودند، از 

ن و انصار گرفته تا سپاھيان جنگ قادسيه، بالطبع، ھمگی از اين خوان يغما بھره برده، با ثروتی که از اين امھاجر

  . يدی که اشرافيت سابق عرب را نيز در خود دارد، ارتقاء می يابندطريق می اندوزند، به تدريج به طبقۀ حاکمۀ جد

 که ھرچند به زور مسلمان شده بودند ولی ھرگز حاضر به -در برابر اين اشرافيت جديد، بخش ھای فقير جامعۀ عربی

مسلمان که  و بخشھای غير -شرکت در جھاد و جنگھای غارتگرانۀ اسالمی و انباشتن جيب خود از اموال غارتی نشدند

  . تن به اسالم نداده و ناچار به پرداخت جزيه شده بودند، قرار داشتند

واضح است در حالی که پرداخت انواع و اقسام ماليات ھا به دولت اسالمی توسط اين اقشار و طبقات محروم عرب، از 

، جريان رو به افزايش غنائم ماليات زکات گرفته تا جزيه و غيره، روز به روز آن ھا را ضعيف تر می نمود، بالعکس

ًجنگی و ماليات ھای دريافتی و ھمچنين ثروت حاصل از استثمار بردگان و مردم عادی، دائما بر قدرت و شوکت 

  .  عربی و تمايزات طبقاتی آن کمک می نمودۀاشرافيت جديد می افزود و بيش از پيش به قطبی شدن جامع

و ) لو طاليبرابر با چھار صد ك(نار ي سوم بود، از خود صد ھزار دۀفي و خلغمبريابن خلدون می گويد عثمان که داماد پ

ست ي به تنھائى به دو شين ھاي زم  گذاشت و ارزشیارى گله ھاى اسب و شتر به جايون درھم پول نقد و بسيليك مي

      i. شدیبالغ م) لو طالي ك٨٠٠برابر با (نار يھزار د

كى از پسر ياو ھم . وستيلى زود به اسالم پيكى از كسانى بود كه خياو . ى بودار ثروتمندي فرد بسءر از ابتدايُزب 

ادی ين ھاى زينه و خانه ھا و زميازده خانه در مدي زن، ۀ مرد، ھزار بردۀزبير صاحب ھزار برد. عموھاى محمد بود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ٢ عبدالرحمن بن عوف iii. گذاردیون درھم به جايلي م٣۵او از خود تا  . iiه بوديَدر بصره، كوفه، فستاد، و اسكندر

  iv. گذاشتیون درھم از خود به جايليم

نه و در قصر خود به نام قصر ي سالگى در مد۵۵ن افراد به محمد، در سن يك تريكى از نزديسعد بن ابی وقاص 

     v. نھادیست ھزار درھم به جايدر گذشت و از خود دو "قيعق"

آن چنان ثروتى   اسالم،ۀفين خليومد  و سرانجام، عمر، vi.م باقى ماندون درھيلي از مرگ، بالغ بر سى م ز پسياز طلحه ن

ه به يعنوان  مھره نار بيازدواج كند فقط ده ھزار د" ام كلثوم"خواست با دختر على  یكه می به ھم زده بود كه ھنگام

 با اين . پيوسته بودندبايد توجه داشت که اين افراد ھمگی از مقربان و اولين کسانی بودند که به محمد. على پرداخت

 . حال، ھمين عمر برای فريب ديگران، تظاھر به زندگی ساده و فاصله گرفتن از ثروت می کند

 اين اشرافيت جديد، بنا بر ماھيت نابرابر واستثمارگرانۀ نظام اسالمی، در درون خود نيز دچار نابرابری و تمايز می

 و تقسيم نابرابر خمس ميان آنان،  افت وجوه خمس به وجود می آيندطبقات مختلفی که طبق تصميم عمر برای دري. شود

  : که بنا به قول ابويوسف انصاری چنان. باشد خود نمونه ای از اين نابرابری اسالمی حتی در ميان خود طبقۀ حاکمه می

د و زر و سيمی افتاد وقتی غنائم ايران را نزد عمر آوردند، بارھا را گشود و چشمانش به آن ھمه گوھر و مرواري"... 

آری ولی : کنی؟ گفت  که ھرگز نديده بود، به گريه افتاد؛ عبدالرحمن بن عوف به او گفت جای شکر است چرا گريه می

  vii."که دشمنی و کينه را ميان شان افکنده باشد خداوند اين ھمه ثروت را به مردمی نداد مگر آن

سلمانان بود که عمر بنا به نقل ابو يوسف، از آن تحت عنوان دشمنی اين ھمان نابرابری و نتايج حاصل از آن درميان م

گويد اين نابرابری اقتصادی در پی فتوحات بعدی  ابو يوسف می. شود و کينه ميان مردم ياد کرده، دچار وحشت می

 تجمع چنان نيروھای اسالمی و غارتی که از ملل ديگر به عمل می آورند، ھمچنان ادامه می يابد و سرانجام منجر به

  . شود که تا کنون نظير آن در تاريخ بشری ديده نشده بود ی در دست اشرافيت جديد عرب میئثروت افسانه 

ّ ھزار خادم خصی ١١ عباسی ۀتنھا در دربار مقتدر ھيجدھمين خليف  ۀدر خزانۀ ھارون خليف. viiiوجود داشت) اخته شده(َ

 خراج نقدی بعضی از xبنا به گزارش ابن خلدون. ixود بود ميليون درھم نقد موج٩٠٠ديگر عباسی، پس از مرگ، 

  : مون از اين قرار بودأسرزمين ھای قلمرو خالفت در زمان م

         درھم٠٠٠/٨٠٠/٢٧)   ناحيه سفالی عراق و نزديک بصره( سواد 

         درھم٠٠٠/٠٠٠/٢٨خراسان                                                 

           دينار٠٠٠/٩٢٠/١                                            مصر        

              دينار٠٠٠/٣١٠فلسطين                                                  

      دينار ٠٠٨/٩٢٩/٣٣١واليات و سرزمين ھای ديگر                       

                                                     -------------------------------  

      درھم۵٨٠/٣٠٩/ ٠٠٠جمع کل ماليات نقدی                                  

م اسالم، درعصر عثمان طبقۀ يِر شدن ثروت حاصل از فتوحات عظيكنند كه سرازی ن ھاى اسالمی استدالل ميسيتئور

ده، نظام ساده و برابری طلب زمان يود آورد كه نظام خالفت را به فساد كشدى از ثروتمندان و اشراف را به وجيجد

دھد كه چگونه در  ین شرح ميدكتر طه حس. ل كردير عادالنه تبديك و غيرارشيك نظام ھيمحمد، ابوبكر و عمر را به 

دند و از حاصل كار كری ن داران ثروتمند پا به عرصه وجود گذاشتند كه كار نمينه طبقه اى از زميمكه، طائف و مد

ادى داشتند و آن را صرف انواع و اقسام لذت يآنھا اوقات فراغت ز. بردگان و كارگران زندگى خود را مى گذراندند
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انه  قرار ير خود نماي زندگى ساده و غۀيات اسالمى كه بر پايمى اخالقي قدۀيگويد پا وی می. نمودندی وى ميطلبى ھاى دن

قى و شعر كه به دست يرقص، موس. ان به دست آمده، جاى خود را به شكوه و تجمل دادر فشار ثروتھاى آسيداشت، ز

  :دھد یاو ادامه م. كه اسالم متولد شده بود معمول گشته بودی اسالم محو شده بود، اكنون درست در جائ

ن به ي گذارى كنند و اهيت ھا سرمايه ھاى خود را در بعضى فعالي فرصت داد تا سرماءايانقالب اقتصادى عثمان به اغن "

و به زودى در . مى را براى آنان فراھم آورديل نموده و ثروت ھاى عظيسسات بزرگ تبدؤزودى آن ھا را به صاحبان م

و فساد ( ق فراوانى و وفور ين طري وجود گذاشته و به اۀت ھاى ارضى بزرگ پا به عرصيك چشم به ھم زدن مالكي

  xi"...ان كار يورى روم را در پاتز كار به ھمان آفتى گرفتار كرد كه امپرااسالم را درست در آغا)  ناشى از آن

ورى ھاى روم و اسالم را نه ترا علت فساد و تباھى امپرايز. ز استيف آمي غلط و تحرًه كامالين نظريطبيعی است که ا

ز يھمانطورکه ديديم اسالم ن. ددان یاده روى ھاى آنھا ميشۀ آنان، بلكه در زيعت استثمارگرانه و غارت پيان و طبيدر بن

ۀ دفاع از مالکيت خصوصی، برده داری و استثمار توده ھاى خودی يران، از ھمان آغاز بر پايورى روم و اتمانند امپرا

ه وتباھى از ھمان آغاز و در ين عنصر فساد و تجزيبنابرا.  به وجود آمد ن پايهي بر اًو غارت ملل مغلوبه بنا شد و اساسا

ِما ديديم که چگونه اسالم از ھمان آغاز . از به زمان داشتيثمارگرانۀ آن موجود بود و براى رشد خود تنھا نت استيماھ
برده کردن زنان و ر مسلمان و منكر خدا و يل غيان و قبايھوديکار خود در مدينه كه با غارت كاروان ھا، کشتار 

ديديم که . کودکان قبايل شکست خورده و حرمسرا سازى از آنان شروع به ظھور نمود، در ماھيت خود فاسد و تباه بود

ًچگونه درزمان خود محمد پس از تسليم يھوديان خيبر، زمين ھای آنھا توسط خود وی تماما غصب و به مالکيت فئودالی  ِ
که ثروت  رخ معروف اسالمی نيز با اعتراف به اينؤابن خلدون، م.  بر آنھا تحميل شداو در آمد و بھرۀ ارضی فئودالی

 ھای قرآن بوده و انباشت آن تًھای سرسام آور اشرافيت عرب، از ديد اسالم، کامال شرعی و قانونی، يعنی مبتنی بر آي

  : می گويدوی. مبين ھيچ گونه انحرافی از اسالم نبوده است، بر اين واقعيت صحه می گذارد

 دين شان آنھا را به خاطر چنين انباشت ثروتی مورد سرزنش قرار نمی. کردند ی که آنھا کسب میئبود درآمدھاچنين "

وھمانطورکه گفتيم، آنھا از . داد، زيرا اين ثروتھا، مثل غنائم جنگی، دارائی ھای قانونی و شرعی به حساب می آمدند

روی ھم انباشتن  دنياپرستانۀ ثروت . کردند الف، بلکه از روی نقشه مصرف میھر لحاظ، دارائی خود را نه از روی ات

 تا زمانی. شد، زيرا ھمانطور که گفتيم سرزنش تنھا متوجه اتالف بدون نقشۀ ثروت بود گناه بود ولی اين شامل آنھا نمی

، صاحب آن را در ) ثروتاين ھمه(که مخارج از روی نقشه و در خدمت حقيقت و در راه آن بود، روی ھم انباشتن 

        xii."مسير حقيقت و دست يافتن به آخرت ياری می کرد

 فساد دستگاه خالفت را بايد در خود اسالم و در عصر خلفای اوليه و خود محمد و نه در یما اين حقيقت را که منشا

 و دشمنی ميان طبقۀ جو کرد، در گفتۀ خود عمر و گريه و وحشت وی از نفاق و زمان عثمان و خلفای بعدی جست

 . حاکمه به ھنگام مشاھدۀ غنايم ايران نيز ديديم

 که از درون ھمان زندگی ساده بدوی -که به نتايج تباه کنندۀ تقسيم اين ثروت ميان سران نظام اسالمی با اينحال او با آن

يد أئا وجود آيات صريح قرآن در تکه ب  واقف بود، ولی نه خود مايل به دست کشيدن از آن بود و نه آن-بيرون آمده بودند

، کاری از دستش )از راه استثمار وغارت و چپاول(مالکيت خصوصی، برده داری و تقديس کسب ثروت از راه حالل 

دانيم کل حرکت اسالمی درمدينه براساس و با انگيزۀ غنائم جنگی و دست اندازی به  خصوص که ما میه ب. ساخته بود

 در کنه نظام اسالمی وجود داشت و تنھا به ءراين می بينيم که نابرابری و استثمار از ھمان ابتدابناب. اموال مردم آغاز شد

زمان نياز داشت تا با افزايش ثروت ھای باد آورده از ملل مغلوبه اين نابرابری گسترش يافته، فساد درونی نظام را به 

  . سطح آورده، آن را ھويدا سازد
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زمان خود ابوبکر و عمر تقسيم اموال غارتی و مقرری ھای کالن دولتی ميان مسلمانان و به ًما قبال ديديم که چگونه در 

. خصوص رده ھای باالی آنان قشر ثروتمندی را به وجود آورد که در زمان عثمان تنھا بر ثروت شان افزوده گشت

ن و اان ھاشمی گرفته تا مھاجرھمين ثروت اندوزی ھا در زمان محمد و خلفای اوليه بود که اقوام پيغمبر، از خاند

چنان که پطروشفسکی . انصار و بعضی خاندان ھای مکی مانند بنی اميه را به فئودال ھا و ثروتمندان بزرگ تبديل کرد

  : گزارش می دھد

 ۀ ھزار برده بھره کشی می کرد و ساالنه در نتيج۴ بن ابوسفيان در مزارع و باغ ھای خويش تنھا در حجاز از همعاوي"

و يا در زمان عمر در آمد ارضى . xiii ھزار کيسه غله به دست می آورد١٠٠ ھزار بار شتر خرما و ١۵٠ر ايشان کا

ين ينار و از فلسطي ھزار درھم و از اردن يک ميليون و ھشتصد ھزار د٢٠ناشی از بھرۀ فئودالی از عراق ده كرور و 

    .xiv" بودناري ھزار د۴٠٠نار، از دمشق ي ھزار د٣۵٠

 . xvن داران كالن بودنديان از زميغمبر بودند در زمان اموي بن عبدالمطلب، عموى پ ز كه از اخالف عباسي نانيعباس

 ھزار درھم ٢۵عباس ھمان کسی بود که ھنگام تعيين مقرری دولتی توسط عمر برای او باالترين مقرری به مبلغ  

   .منظور شد

 .  ھزار برده داشت ٣٠ از  شي که بكى ديگر از اصحاب محمد بوديعبدالرحمن بن عوف نيز 

رحمانه از ي با وضعى ب مى و از اصحاب نزديک محمد بود که به خصوصي مھاجران قدۀرة بن شعبه نيز ازجملي مغ

روز يا ابولؤلؤ نيز يکی از ھمين بردگان بی نوا بود که يقاتل عمر، به نام ف. كردی بردگان صنعتكار خود بھره كشى م

 خود توسط وی بود که وقتی با بی اعتنائی عمر ۀاو در انتقام از استثمار وحشيان. کرد گتراشى میبرای او نجارى و سن

شود، پس از نماز جماعت، وی را با شش ضربت از  رو میه نسبت به شکايت خود مبنی بر سطح پائين مزدش روب

   .يک خنجر دو سر به قتل می رساند

 ناگزير تجمع ثروت در دست آنان بود، ۀای بعدی و اطرافيان شان نتيجاگر قبول کنيم که تجمالت و عياشی ھای خلف

شود که پديدۀ تجمالت و فساد در زمان عثمان و خلفای بعدی، نتيجۀ ناگزير نابرابری توزيع  آنگاه به روشنی معلوم می

 از لحاظ توليدی  آن را بايد در خود نظام اسالمی کهیجمله خود محمد بوده و منشا ثروت درزمان خلفای اوليه من

يد مالکيت خصوصی تمرکز ثروت در دست اقليت و تشديد آن را ممکن می أئجو کرد که با ت و استثمارگرانه بود جست

  .  ساخت

 خود ۀاز اين رو علت تجمل و فساد دربارھای خلفای اسالمی نه در زياده روی ھای آنھا، بلکه در ماھيت استثمارگران

عنوان علت تباھی و فساد، ه رخين بؤدن به روی زياده روی ھا از جانب اين نوع منظام اسالمی بود و دست گذار

اين نوع تاريخ نويسی، . ی است که در اين ميان داشته استاسالم از نقش اساسيپوشاندن علت واقعی و مبری داشتن خود 

ند ھمۀ نظامات طبقاتی و استثمارگر ھدفی جز اين ندارد که با فريب خواننده از وقوف وی به اين حقيقت که اسالم نيز مان

  . جلوگيری به عمل آورند،ديگر، از اساس نظامی فاسد، ضد انسانی و جنايتکار بوده است
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  درهم بود15هر دينار معادل . 
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 چرا اين .  هزار درهم كه پول بسيار باالئي است پرداخت گردد25چرا بايد به عموي محمد . همين يك نكته براي هر مسلماني كافي است كه به كنه مسأله پي ببرد

 .ه و شبه جزيره عربستان بسيار بوده اند برسدپول نبايد به مصرف بهبود زندگي افراد بينوا كه در مدين
  وقتي .  درهم بابت برده بودنش به مغيره مي داد2داستان از اين قرار بود كه ابولؤلؤ نجار، رنگرز و آهنگر بود و به عنوان غالم براي مغيره كار مي كرد و از اين رو ، روزي

ني كه روزانه به او مي داد نزد عمر شكايت كرده طلب دادرسي مي كند، عمر او را جواب كرده مي گويد كه دو ابولؤلؤ از استثماري كه توسط مغيره مي شد و خراج سنگي
    2026، ص 5طبري، جلد . او نيز چند روز بعد وي را به قتل مي رساند. درهم خراج سنگين نيست


