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"تیوکرتاسی در رویارویی اشکار با دموکراسی.٢٠

. رویکرد ھا٢١

بخش سیزدھم

  عرب راتوریپامفروپاشی . ١٣

  -فرسودگی تاریخی"، اوج فرقھ گرایی و  فساد گسترده- "

 "امپراتوری عرب بادیھ نشین, " کھ از بدو امر، بھ ویژه پس از ھجرت پیامبر از مکھ بھ مدینھ بنام   "آیین اسالم"  با

پایھ اسالم  یامبر   خود ـپ وسط  مدینھ" - ـت مان  بر "پـی استوار  مدینھ"  -  "دوـلت-شھر  جاد  با اـی بود،  مراه  شیر ـھ  ـخشونت شـم

 گذاری گردید. این امپراتوری  با حکم روایی خلفای راشدین – مطابق بھ آیات سیف و سنت پیامبر اسالم – از استحکام

 برخوردار گردید؛ در زمان اموی ھا، این قشر مرفھ قریش، گسترش چشمگیر پیدا کرده و در زمان عباسی ھا، قشر نیمھ

ھای راتوری  اھالی امـپ فوذ  ھای غـیر و ـن با فرھـنگ  گی  درھم آمیخـت ند  زمزم – در فراـی یان چـشمھ  ریش و متوـل  مـرفھ ـق

مضمحل شده -  بھ اوج عظمت سیاسی-نظامی رسیده و از شکوفایی ویژه فرھنگی برخوردار گردید.

 در نگاه نخست اگر ھم چشمی ھای گسترش سلطھ گرایی، فشار روز افزون بر بخش زراعت و کساد تجارت ترانزیت و

 در اخیر اختالفات درونی امپراتوری ھای ساسانی و بیزانس،  زمینھ ساز درھم ریزی این دو امپراتوری زمان گردیدند،

 جھش اعرابِ فاقد نعمات دنیوی ولی آراستھ با زور شمشیر توام با آرزوی مزد دنیوی (غنیمت مال و زن) و آرمان اجر

اخروی (بھشت و حور) باالخره جغرافیای زمان را  دوباره رقم زد. 

یثرب ( بھ  کھ  یامبر را از ـم جوالی ١۶اگر ـھجرت ـپ ثابھ  میالدی) ۶٢٢ام  بھ ـم مدینھ" را  "دوـلت-شھر  جاد  ستین و اـی  نـخ

  خارق العاده  در باختراسالم بپذیریم، این امپراتوری پس از شتاب زمانی و گسترشتحت لوای  امپراتوری عرب جھش

 مکھ و متولیان کعبھ و قشر مرفھ راتوری ھای ساسانی و بیزانس تحت حکمفرمایی قریش (تاجرانپ در قلمر ام،و خاور

زمزم) با ـھـجوم ـچـشمھ  کو  ھا ( در ھال پایتخت عـبـاسی  بر ـبـغداد،    میالدی)١٢۵٨ام ١٢، ـیـکی از رزم آوران ـمـغول 

ھا ھالکو در رود با و  .دیدگرـمضمحل  اسی  شکوه امـپراتوری عـب با  صد پایتخت  ھزار ـنفر (مورخین از ـھشت  ھا   صد 

 ]٩٢[ھزار نیز سخن گفتھ اند) بھ قتل رسیدند. 

 در این قطار ھزاران دانشور، شاعر و عالم نیز دخیل بودند. در این حمالت کتاب خانھ ھا برباد رفتھ و کتاب ھا طعمھ

آتش گردیده و ھمچنان نھاد ھای علمی تخریب گردیدند. 

 در امپراتوری اعراب – نظر بھ تلفیق فرھنگ ھای باستانی با حکمرانی الیگارشی قریش – ما شاھد بسط علوم، بروز

ماعی ھای اجـت وند  رونق اقـتصادی و پـی برای  یدی  ھای توـل استان و ـگسترش ـحرفھ  ونان ـب ظرات ـی تاثر از ـن قادی ـم  ـفکر انـت

گروه ھای نا متجانس قلمرو اسالم بودیم.



دولتی ناشی از  رونق اقتصادی سرتاسری برآورده شده تھ کھ ھزینھ ھای این ھمھ ـمشاغل بدون درآمد ھای سرشار   الـب

ست سو باـی یک  زانس از  ھای سـاسانی و بـی راتوری  جارب امـپ بر ـت استوار  ریش  ظام اداری الیگـارشی ـق ست. ـن می تواـن  ـن

 ھزینھ ھای جنگی و مخارج ھنگفت درباریان را  تکافو میکرد، از سوی دیگر می بایست از مازاد این درآمد ھا رو بنای

 خلیفھ عباسی  درآمد فرھنگی در خور نظام سیاسی-اجتماعی امپراتوری عرب شکل میگرفت. در زمان ھارون الرشید،

 ملیون درھم بوده است، در حالی کھ در این رقم مالیات جنسی شامل نمی باشد. نظر بھ ۵٣٠ساالنھ امپراتوری بیشتر از 

 البتھ] ٩٣[ملیون در ھم ثبت گردیده است.  بھ بیش از نھ صد ٧٨۶ھمین سطح بلند درآمد، دارایی دولت عباسی  در سال 

رقم یک  ھا   برده  جارت  دند، ـت اخذ میگردـی ھای مخـتلف  نام  کھ ـب جارت،  دستی و ـت یدات  زراعت، توـل بر  یات  نار ماـل  در ـک

 درشت امپراتوری تلقی میگردبد. چنانچھ مقتدر، خلیفھ عباسی یازده ھزار برده داشت. در ھمین زمان از فروش سھ صد

 ]٩۴[ھزار برده از افریقا و سی ھزار کنیز از اندلس  تذکر رفتھ است. 

 گرفتن اسیران غیر مسلمان بھ مثابھ برده و کنیز،  اصلِ بود مطابق بھ "آیین اسالم". جنگ آوران اسالم از سرزمین ھای

 مفتوحھ، از افریقا تا آسیای مرکزی غالم و کنیز را در بازار برای فروش عرضھ میکردند. طفل یک مرد و زن برده،

 برده شمرده میشد. ولی طفل یک مرد آزاد با یک کنیز برده آزاد بھ حساب میرفت.  از ھمین زناشویی ھای مردان آزاد،

 بھ ویژه شاھان و شاھزادگان با کنیزان، پسرانی بدنیا چشم باز کرده اند کھ حتی در مقابل "ولی نعمتان و پدران تجاوز

سلطان محـمود غـزنوی ( اند.  بزرگ را گـذاشتھ  ھای  اساس امپـراتوری  خود  کرده و  یام  شان" ـق تا ٩٧١گر   ١٠٣٠(، 

  با یک کنیز زر خرید بود، کھ با سھ صد  ھزار مرد)  مرد آزاد(پدرش  محصول ھمین نوع "ھم بستر شدن" سبکتکین،

بت اریخ ـث شکن" در ـت "بت  نام  سومنات، ـب بت  با تخـریب  برده و  لھ  ند حـم سرزمین ـھ بر  یر  تان و اجـم گی از راه موـل  جـن

 گردیده است. اینکھ  ابوالقاسم محمود سبکتکین  ملقب بھ سیفالدولھ و  یمینالدولھ پسر شاه بانو نبوده، ابوالقاسم فردوسی

اسی شاھکار حـم "شاھنامھ"،  سرودن  برای  پول  رداخت  بھ  ـپ سلطان  وفا داری  عدم  اسبت  بھ مـن کھ  نامھ" ای   در "ـھجو 

فارسی سروده است، افشا میگردد:

"اگر شاه را شاه بودی پدر

بھ سر برنھادی مرا تاج سر

و گر مادر شاه، بانو بودی 

مرا سیم و زر تا بھ زانو بودی

پرستار زاده نیاید بھ کار

و گر نھ چند دارد پدر شھریار"

غرض دل جویی ـفردوسی ـمعادل   ند کھ مـحمود  ولی زمانی کھ ۶٠میگوـی برای او بھ طابران ـفرستاد.  نار ھدیھ   ھزار دـی

داخل گـردید، پیـکر فـردوسی را از دروازه بار"  بھ "رود  شھر مـوسوم  ھای  سلطان از یـکی از دروازه  ھدیھ   کاروان 

]٩۵["رزان" بھ بیرون میبردند. دختر با شھامت فردوسی از گرفتن "ھدیھ" خودداری کرد. 

وجود با  اسالم  سر از ـغیر ـمسلمانان بود. حکـمرانان  یات  تن ـجزیھ، ماـل عرب گرـف راتوری  درآمد امـپ نابع   ـیکی دـیگر از ـم

 ادعای آیین اسالم آنقدر ھم آرزو نداشتند کھ "کفار" قلمرو ھای مفتوحھ بھ اسالم روی آورند؛ چون این امر از طریق عدم



  مصرلمانان بھ غیر مس٧۴۴پرداخت جزیھ منجر بھ کم شدن سطح درآمد دولتی میشد. چنانچھ وقتی والی مصر در سال 

ع امر ـم سلمااز  صورت ـم شدن فیت ـجزیھ در  یات –اطالع  ان  بار ماـل ساختن  کم  بھ  فر- ـنظر  ھزار ـن ھار   داد، بـیست و ـچ

 مسلمان شدند. در کنار این انگیزه اقتصادی، امنیت جانی و مصونیت از قید بردگی و اسیر شدن، عوامل دیگر محسوب

یتی صادی و امـن بھ مالحـظات اقـت ظر  کھ ـن نی بـل یده دـی نھ از روی عـق شان،  گر کـی توحھ دـی ھای مـف مرو  کھ در قـل ردند،   میـگ

مجبور بھ پذیرش دین اسالم میگردیدند. 

ارباب با آنھا بھ مثابھ حیوانات رفتار میکردند، فاقد ھمھ چیز، بھ جز نیروی کار بوده و دست خوش ستم و  بردگان کھ 

ما در جوش  خود  نده و  فرادی، پراـک ھای اـن قاومت  نار ـم تھ در ـک ودند. الـب اوستایی ـب قرون  قھ غالمی  اشی از حـل  اـجحاف ـن

 تاریخ امپراتوری عرب شاھد یک قیام منظم و ھدفمند بردگان در قرن نھم میالدی نیز می باشیم. در حومھ شھر بصره

طاقت شرایط  یترات  - ـتحت  دیم ـن سو  شوره" –  ھای "ـجمع آوری  ارگاه  یان) در ـک وست (زنـگ سیاه ـپ ردگان  زیاد ـب عداد   ـت

 فرسای بردگی کار میکردند. شخصی بنام علی، کھ خود را بھ خانواده علی ابن ابو طالب منسوب میدانست،  بردگان را

سال  اسخ داده، در  این ـخواست ـپ بھ  کارگر  ھای  برده  ثروت داد.  وید آزادی و  وانده و ـن یام فراـخ ند میالدی ٨۶٩بھ ـق  ھدفـم

 دست بھ قیام زدند، مواد غذایی انباشت کردند، بھ ساختن خانھ و کاشانھ پرداختند. کارفرمایان حوزه بھ کمک حکمرانان

بھ برده  ھر  برای برـگشت  کھ  ردند،  ھاد ـک یش ـن یام ـپ رھبر ـق لی،  بھ ـع ند.  یع اقـتصادی کـن یام را تطـم رھبری ـق تا  واستند   ـخ

نار میدھند. رھبری قیام بھ رد این ـپیش نھاد برآمده، و بھ اضافھ آن دامن قیام را گسترش داد.  شرایط قبل از قیام ـپنج دـی

 یک سال بعد گستره قیام زنگیان بھ شھرک "او باال" رسیده و بھ اندک زمان دیگر این قیام تا دروازه ھای بغداد گسترش

 پیدا کرد. قیام بردگان منجر بھ مسدود کردن راه ھای تجاری و بلند رفتن قیمت مواد ارتزاقی گردید. این قیام کھ از سال

 شمشیر زنان "خلیفھ موّفق" سرکوب گردیده، علی را کشتند باآلخره توسط ، چھارده سال دوام کرد میالدی،٧٨٣ تا ٧۶٩

سجده  داوند"  اریانش از "مرـحمت ـخ فھ و درـب ردند.  خلـی فھ ـب نزد خلـی سرش را  ھر دوای و  یام در  این ـق آوردند.  جا   شکر ـب

مران ولون، حـک ابن ـت یام،  ین ـق گذاری ھـم تاثیر  بھ  ردید.  ـنظر  ھای وـحشتناک ـگ خونریزی  زیاد و  فات  بھ تـل جر   طرف مـن

بدنھ یات از  درآمد تـرین وال پر  بھ مـثابھ یـکی از  کرده و مـصر را  کھ علـیھ خلیـفھ در بـغداد "تـمرّد"   مـصر توانـست 

] ٩۶ [امپراتوری اسالم جدا نماید.

بخوبی روشن میگردد: نیز بار  کمر شکن مالیات امپراتوری اعراب با مثال سرزمین ھندو کش 

 گرچھ کھ اموی ھا باجگیر و ظالم بودند، ولی در زمان عباسی ھا مالیھ بر سرزمین ھندو کش از چھل ملیون درھم بھ 

  در صد افزایش نمود. طبق آماری کھ عبدالحی حبیبی، مورخ شھیر کشور جمع آوری کرده٧۵ھفتاد ملیون درھم، یعنی 

حدود  ساالنھ در  ھا از ـخراسان زـمین  اسی  ھزار٣٨است، ـعواید عـب قره، ـچھار  من قـطعات ـن دوھزار  قد،  درھم ـن یون    مـل

]٩٧[ ھزار جامھ لباس و سی ھزار رطل ھلیلھ بالغ می گردید.٢٧ستور، یکھزار غالم، 

 ظھور و سقوط امپراتوری اسالم، کھ در آن "الیگارشی قریش" حاکم بود، مانند ھر امپراتوری دیگر بھ صورت ناگھانی

 و یکبارگی بوقوع نھ پیوستھ، بلکھ ناشی از یک سری از تعامالت پیچیده سیاسی، نظامی و اقتصادی تلقی میگردد. ھمان

 طور کھ در بطن امپراتوری اموی ھا و در "تباین و تبانی" بین قبایل  قریش، برای ھستھ گذاری امپراتوری عباسی ھا

 زمینھ سازی گردید، در عین "خالفت" آخرین پادشاھان عباسی و نظر بھ خصلت حکم روایی نوع ھمین امپراتوری بذر

درھم کوبی فرھنگی و استبداد شرقی ناشی از شیوه تولیدی  اضمحالل آن از طریق تالش ھای جدا طلبی سیاسی، علیھ 



 استوار بر نظام مرکزی آب یاری و نقش پر ارج تجارت ترانزیتی کاشتھ شد؛ حمالت مغول ھا آخرین ضربت بود کھ بھ

بھ تاز ـمغوالن مـنجر  تاخت و  بود، مـنجر ـگردید.  ید  اسبات توـل مانع پـیشرفت مـن کھ  این "ـجھان ـکشایی"  اضمحالل  ند   فراـی

 آشفتگی تعامالت اقتصاد شھری، ویران کردن نظام آبیاری (کاریز و قنات)، کاھش عایدات مال التجاره، از دست دادن

ند تازه و ـچ ھای  مرو  بھ قـل عرب را  بزرگ  راتوری  نتیجھ امـپ کھ در  ردیده  لوم ـگ مدارس ـع می و تـخریب  ھای عـل نھ   گنجـی

 پارچھ تقسیم کرد؛ ظھور و سقوط این قلمرو ھا بھ مثابھ امپراتوری ھای دایم در جنگ و خصومت باھم، خود در اخیر

 گی تاریخی،  فرقھ گرایی ھای تنگ نظر تباری، تعصبات مذھبی،  فساد گسترد و از فرسودزمینھ ساز خستگی روانی،

ھم پاشیدگی سیاسی گردید. 


