
 
 

(Felix Pareja         Islamologia) 
  
 

 زيرا که بيش از آن نه در قرآن اشاره ای ٬نهاد خالفت بدعتی بود که بی مقدمه توسط کسانی از صحابه دمحم در دين او گذاشته شد
چه از  ٬ع وظايف خود اين نهاد چه از نظر نو ٬حتی در هنگام تاسيس نيز. نه خود دمحم چيزی در اين باره گفته بود  ٬بدان شده بود

 .لحاظ اختيارات خود و چه در زمينه نوع انتخابات يا انتصاب خود وضعی کامال مبهم داشت
 

به .  توطئه ها و جنگهای داخلی باشد ٬بر چنين اساسی جای شگفتی نيست اگر تاريخ اين نهاد از آغاز تا پايان آن تاريخ اختالفها
حتی شايد از همان . نهادهای اسالمی اين همه خون و کشتار همراه نياورده استسخن معروف شهرستانی هيچ نهاد ديگری از 

و چيزی که مانع چنين وضعی شد دريافت   ٬کار در ميان انتخاب کنندگان ميتوانست به شمشير  بکشد ٬هنگام سقيفه بنی ساعده
ودشان از خطر آنان ناگريز به اتحادی اجباری خبرهای نگران کننده از جانب باديه نشينان نزديک و دور بود که آنرا برای حفظ خ

  .کرد
  

.  يا اينکه قبايل مختلف آن جملگی مطيع شده بود٬نبايد تصور کرد که هنگام مرگ دمحم همه جزيره العرب آيين تازه را پذيرفته بود
 که از اين دو شهر دور  ولی به همان نسبت٬اين امر تنها در مورد قبايلی که مجاور بيواسطه مکه و مدينه بودند صادق بود

 . ميشدند اينها جای خود را به قبايلی ميداند که مسلمان شدنشان جنبه ای کامال سطحی داشت
 

بدين جهت . زيرا که يا برای فرار از عواقبی بدتر قبول پرداخت ماليات خمس کرده بودند و يا اصوال همين تعهد را هم نکرده بودند
و بسياری از آنها نيز در مقابله با مرکزيت   ٬همه اينها با شنيدن خبر درگذشت دمحم در بازگرفتن آزادی پيشين خود درنگ نکردند

 و بعد از سرکوبيهای بسيار خشن دوران خالفت ابوبکر هم اسالم آوردن دوباره ٬ه هايي مشترک پديد آورندمدينه با يکديگر جبه
  و تازه گروهی از قبايل شمالی عربستان که  ٬ آنهم تنها از جانب رئيس هر قبيله محدود مانده ٬آنها به ادای لفظی جمله شهادت

  ..... اساسا مورد فشاری قرار نگرفتند ٬لمقدور خودداری کندخالفت نورسيده ميخواست از کشمکش با آنان حتی ا
  

بدين ترتيب بصورت تشريفاتی برقرار شد با همه آنکه بر سالحهای جنگی دستگاه خالفت متکی بود ه ک  Pax  islamica  آن 
 را امکان پذير نبود که شور  و فرونشاندن اين نارضايي در چنين شرايطی جز از اين٬نارضايي فراگير بدويان را فروننشانيده بود

جنگجويي و عشق فراوان غارتگری و غنيمت جويي اين باديه نشينان ناراضی در مسيری غير از عصيان عليه حکومت مرکزی 
  . يا تجديد جنگهايي سنتی قبيله ای هدايت شود

  
 نخست بصورت جنگهای غنيمت ٬ه مستلزم جنگهايي  در خارج از شبه جزير٬در داخل» صلح اسالمی « بدين ترتيب تضمين اين 

 سپس جنگهای کشورگشايي و پی افکندن يک امپراتوری بود که در دوران خود دمحم صحبتی از ٬گيری در مقياس هايي وسيع
  .هيچکدام آنها نبود

   
 :بن مايه 

  پس از هزاروچهارصد سال
  دکتر شجاالدين شفا

  
 
 
 

:گردآورنده  
 شاهين کاويانی
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