
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

  
  سيامک ستوده

  ٢٠١۶ سپتمبر ٠٧

 تاريخ اسالم
  سرنگونی بزرگ ترين امپراتوری ھای جھان به دست اقوام بدوی

  عظيم ترين تحول زمان

رات عظيمی در ييی شروع و تا اواخر قرن ھفتم ادامه می يابد دورانی است که تغدوره ای که از اوائل قرن پنجم ميالد

 ھای جھان به دست اقوام امپراتوری از بزرگ ترين امپراتوریدر اين دوره دو . بخش بزرگی از جھان رخ می دھد

 ايران در پراتوریام روم در سواحل مديترانه و امپراتوریشوند؛  بدوی پيرامونی خويش مضمحل و از ھم پاشيده می

اين ھا نقاطی است که در آن ھا قديمی ترين تمدن ھای بشری شکل گرفته و در آن زمان تمرکز . سواحل دجله و فرات

  . ثروت و قدرت در آن ھا به اوج خود رسيده بود

 ترين نيروھا، جالب آن است که اين پيشرفته ترين و بزرگترين قدرتھای آن زمان، به دست عقب افتاده ترين و بی اھميت

  . شوند يعنی اقوام بدوی اروپا و عربستان سرنگون و غارت می

که مانند اعراب بدوی ھنوز در مراحل ....  مانند ساکسن ھا، ويزی گوتھا، فرانک ھا، ژرمن ھا و ئیاقوام بدوی اروپا

 امپراتوری ھای شمالی نھائی گذار به نظام تمدن به سر می بردند، پس از سيصد سال حمالت مداوم خود به دروازه

ويزيگوت ھا، روم را فتح و .  م۴١۵طوری که در سال ه ب. شوند روم، سرانجام در قرن پنجم ميالدی بر آن چيره می

  .  روم غربی را ساقط و مورد غارت قرار می دھندامپراتوری

 امپراتوریی و شکست  روم شرقامپراتوراعراب بدوی نيز ھمين کار را در قرن ھفتم ميالدی با شکست ھراکليوس 

  . ساسانی در جنگ قادسيه و سپس فتح و غارت مدائن پايتخت پرشکوه آن انجام می دھند

 حتی می. شوند به اين ترتيب پيشرفته ترين بخش ھای تمدن به دست عقب افتاده ترين بخش ھای آن مضمحل و نابود می

ميالدی و سرنگونی نھائی آن به دست اقوام بدوی  چينگ در چين در قرن دھم امپراتوریتوان باز شدن خطوط دفاعی 

 روند سرنگونی بزرگ ترين و ثروتمندترين ۀمغول تحت رھبری چنگيزخان را نيز ھمچون واقعه ای در ادام

  .  ھای جھان در اين دورۀ تاريخی به دست اقوام بدوی و عقب افتادۀ آن  به حساب آوردامپراتوری

  

  ی ھای جھان امری اتفاقی بود؟آيا پيروزی مسلمانان بر امپراتور

ًطبيعی است که اين وقايع مھم تاريخی بدون علت و صرفا بر حسب اتفاق رخ نمی دھند، ھرچند سرنگونی اين بزرگ 

 ھای جھان به دست اقوام بی اھميت بدوی در آن زمان، بسی اعجاب انگيز بود و در تصور کمتر کسی امپراتوریترين 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اريم که ھنگامی که محمد در جمع سران قريش از ھدف خود مبنی بر تابع کردن عجم به جمله به ياد د من. می گنجيد

  . دست عرب سخن می گويد، سران قريش با ناباوری او را مورد تمسخر قرار می دھند

 ھای قدرتمند روم شرقی و امپراتوریدر واقع نيز در آن زمان حتی تصور و فکر پيروزی يک مشت عرب بدوی بر 

 کسی ھم راه نمی يافت و در نظر انسان آن زمان، اين وقايع، شوکه آور و چيزی در حد معجزه ۀی به مخيلساسانی حت

حتی جدی نگرفتن اعراب مھاجم و حمالت آن ھا توسط فرماندھان ارتش ھای رومی و به خصوص ايرانی و . بوده است

 شان بود، بی علت نبوده و انعکاس واقعی القيدی آن ھا در تدارک جدی جنگ عليه آن ھا که خود يکی از علل شکست

  . عدم تعادل وحشتناکی بوده است که ميان اين دو نيروی متخاصم وجود داشته است

از يک طرف ارتش ھای مجرب و تعليم ديدۀ ايرانی و رومی با تجھيزات و قدرت تدارکاتی عظيم اقتصادی در صحنه 

يان که از لحاظ آموزش جنگی، تجھيزات و تاکتيک ھای نظامی بودند و از طرف ديگر گروه ھای جنگی بدون نظم بدو

از اين رو، دست کم گرفتن يکی توسط ديگری ونتايج حاصل از آن تا حدود زيادی قابل . بسی عقب افتاده و ابتدائی بودند

 در مورد ھمين امر نيز. رسد و از منظر واقعيات عينی نيز چيزی خارج ازانتظار نبوده است درک وطبيعی به نظر می

  . ارتش قدرتمند و بی نظير روم غربی در برابر اقوام مھاجم شمال و مرکز اروپا صادق بوده است

به ھرحال و تحت چنين شرايطی بوده است که طی يک دوردۀ دويست ساله، اين دسته ھای نا منظم بدوی موفق به در 

ود شده، با پيروزی ھای خيره کنندۀ ھم شکستن قدرت نظامی بزرگ ترين قدرت ھای اقتصادی و نظامی عصر خ

  . خويش چھرۀ ژئوپوليتيک جھان را دگرگون می کنند

له نگريسته شود، اين پيروزی ھا علی رغم ظاھر اعجاب انگيز و غير قابل تصورشان، از أاما اگر خوب به عمق مس

پذير تکامل ناھماھنگ وعدم تعادل ديد يک ناظر آگاه، چندان ھم غير منتظره و خارج از انتظار نبوده، نتيجۀ اجتناب نا

در نتيجه، آنھا .  انسانی بوده اندۀميان ثروت و فقر درسطح جھان و ناشی از ضرورت برقراری نوعی تعادل در جامع

  . ضرورتھای اجتناب ناپذير تاريخی در زمان خود بوده اند که دير يا زود گريزی از وقوع آن ھا نبوده است

ِ تحوالت اجتناب ناپذير تا حدودی رنگ اتفاق و حادثه به خود گرفته باشد، نه خود اين آنچه می تواند در خالل اين
ًمثال . تحوالت، بلکه ھمزمانی اين ضرورت ھا با حوادث و افرادی بوده است که وسيلۀ تحقق اين تحوالت قرار گرفتند

 قريظه بر مال می شد و آن ھا فريب اگر در جنگ خندق در اثر يک حادثۀ غير قابل پيش بينی، حيلۀ محمد در نزد بنی

ِمحمد را نمی خوردند و يا اگر در ھمين جنگ حادثۀ باد و طوفان و در ھم ريختن بساط ديگ و آشپزی سپاه قريش، عدم 
پيگيری و سست عنصری آن ھا در يکسره کردن کار محمد را تشديد نمی کرد و بازگشت آن ھا را به مکه تسريع نمی 

د و اسالم در ھمان مقطع، برای ھميشه خاتمه می يافت و تاريخ مسير ديگری را برای به انجام نمود، شايد کار محم

  . رساندن ضرورت ھای خود پيش می گرفت

ًولی ھمانطور که قبال نيز گفته شد، اوال ِ خود ساده لوحی و سست عنصری بنی قريظه يا قريش، امری اتفاقی نبوده، بلکه ً
ًجمله ضعف کمی نيروی مسلمانان در برابر قدرت کامال برتر دشمنان شان بوده است  انعکاس واقعيت ھای موجود من

و در ثانی، به فرض اين ھم که آن ھا را اموری اتفاقی در نظر بگيريم، ھمانطور که گفتيم، در صورت عدم وقوع آن ھا 

 خالل وقايع و افراد ديگری، و نابودی محمد، تاريخ راه خود را از مسيری ديگر ولی در ھمان جھت پيش گرفته، از

  .ساخت ضرورت ھای خود را محقق می

لۀ اصلی در درک علت پيروزی اسالم و محمد و اقوام بدوی اروپا بر بزرگ ترين قدرت ھای زمانۀ خود، أبنابراين مس

  .ی تری بود که اين پيروزی را ضروری می ساختئی و پايه ئدرک ضرورت ھای تاريخی و الزامات ريشه 
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ب درک چنين ضرورت ھای تاريخی است که تحريف گران اسالمی، می توانند با جايگزين کردن خواست در غيا

ثير قرار داه، وجود ارادۀ الھی را پشت اين پيروزی ھا تلقين أموھوم الھی، به جای آن ھا، اذھان ناآگاه و ساده را تحت ت

  .نمايند

  

  رتکامل نا ھماھنگ و ضرورت تعديل شکاف ميان ثروت و فق

ھمانطور که گفته شد، سرنگونی اين قدرت ھا به دست اقوام بدوی حاصل يک ضرورت تاريخی بود که از اجتناب 

ناپذيری تعديل ثروت ميان پيشرفته ترين بخش ھای جھان و عقب افتاده ترين آن ھا ناشی می شد و خود اين ضرورت 

 بردن نسبی اين تفاوت ھا، از طريق سرنگونی اين تاريخی نيز منتج از ھمين شکاف و نابرابری بود که با از ميان

 . قدرت ھا، تکامل تاريخ را به مرحلۀ بعد، ميسر می ساخت

تکامل مناطقی که در مراحل بدوی و ماقبل تاريخ به سر می بردند مانند مناطق مرکزی و غربی شبه جزيرۀ عربستان و 

، و ورود آنان به عصر تمدن، نتيجۀ منطقی ... ھا و محل سکونت ساکسن ھا، ژرمن ھا، فرانک ئیبعضی مناطق اروپا

اين امر تنھا از طريق سرنگونی قدرت ھای بزرگ به دست اقوام . ِو از نظر تاريخی ضروری حرکت تاريخ به جلو بود

  . جائی ثروت آنان امکان پذير بوده بدوی و انتقال و جاب

ت ملل ديگر و استثمار روز افزون توده ھای خودی و در خود اين قدرت ھا که پيدايش شان در اصل، نتيجۀ مستقيم غار

 نتيجه يکی از عوامل مھم عقب نگه داشته شدن مناطق عقب افتادۀ جھان بود، نه تنھا کمکی به تعديل اين نابرابری نمی

 بر - که با افزايش ثروت و قدرت شان روز به روز فزونی می يافت-کردند، بلکه با حرص و طمع روز افزون شان

امنه و عمق اين شکاف می افزودند و ھر روز بيش از گذشته مناطق و مردم فقير را تحت استثمار و فشار خود قرار د

ما اين اشتياق را به . زدند داده، به اشتياق آنان برای دست يابی به ثروت ھای باد آوردۀ سرزمين ھای ھمسايه دامن می

رب، بلکه در ميان اقوام بدوی اروپائی و ھمۀ اقوام قديمی و فقير عنوان يک آرزوی ديرينه، نه تنھا در ميان مردم ع

  . ديگر مشاھده می کنيم

۟طبيعی است که تمرکز ھر چه بيشتر ثروت در دست يک اقليت آريستوکرات و افزايش شکاف ميان ثروت و فقر در 

ر، علل واقعی شکست و ھمان نتايجی که خالف ظاھر ام. سطح جھان، نتايج خاص خود را نيز به ھمراه می آورد

ِسرنگونی قدرت ھای چندين و چند برابر بزرگ تر را به دست اقوام بدوی بی نھايت غير مجھز و ضعيف تر تشکيل 
بدوی عرب مورد عللی که ما در تجزيه و تحليل شکست رومی ھا از اقوام بربر شمال و ايرانيان از اقوام . داد می

 ھا توسط صاحبان قدرت و در نتيجه عدم امپراتوریِتشديد استثمار و فشار بر روی مردم قلمرو اين : بررسی قرار داديم

، کشمکش ھای سلطنتی و تفرقه در ) روم غربیۀنمون(اشتياق مردم به دفاع از حکومت خودی در برابر اقوام مھاجم 

 و جانشينی، فساد دستگاه ھای دولتی و در نتيجه بی لياقتی فرماندھان نظامی به ميان فرماندھان و رھبران بر سر قدرت

، علت اساسی ضعف و شکست نظامی آن ھا را ) ايرانۀنمون(ثر مردم و نيروھای نظامی در امر جنگ ؤسازماندھی م

  .تشکيل می داد

 برابری طلبانه، ضد ۀ روحيبالعکس، اشتياق اقوام بدوی به کسب غنائم جنگی و غارت سرزمين ھای ثروتمند،

بوروکراتيک و جسورانۀ باقی مانده از نظام بدوی در ميان آن ھا، فقدان تضادھای شديد طبقاتی و اختالفات داخلی، 

اتحاد و تمرکز فرماندھی و از خود گذشتگی در ميدان جنگ برای به دست آوردن غنائم جنگی و يا به ھر دليل ديگر، 

  . لت بدوی و فقر و عقب افتادگی تاريخی آنان ناشی می شدھمگی عللی بودند که از خص
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 از اين رو می بينيم که چگونه تکامل ناموزون نيروھای مولده و در نتيجه شکاف ميان ثروت و فقر و ضرورت تعديل 

ِآن، چه در مقياس جھانی و چه در درون خود ممالک پيشرفته، نه تنھا علت اصلی اين تحوالت، بلکه عامل واقعی ِ 

  .  ھای بزرگ بودامپراتوریپيروزی اقوام بدوی بر 

له نگريسته شود، آن وقايع به ظاھر اعجاب انگيز و غير قابل انتظاری که در خالل سقوط أدر نتيجه اگر به عمق مس

 ھای جھان به دست اقوام بدوی، در طی دو قرن مزبور رخ داد نه تنھا دور از انتظار نبود، امپراتوریبزرگ ترين 

 نتيجه منطقی و اجتناب ناپذير وضع موجود و مبين ديناميرم تاريخ برای تعديل نا ھماھنگی ھای خود برای به بلکه

  .   تاريخ در ھر مقطع تامل می کند تا کمی از نا ھماھنگی ھای رشدش بکاھدئیگو. جلوتر رفتن بود

 ھا به وجود نيامده بود امپراتوری اين ًواضح است که اين تکامل ناھماھنگِ ثروت و فقر، يک شبه و صرفا با پيدايش

  . بلکه نتيجۀ تاريخی دورانی بس طوالنی تر از آن بود

 و عامل  ًدر دوران ماقبل تاريخ ناموزونی رشد نيروھای مولده در نقاط مختلف جھان صرفا نتيجۀ رشد تکنولوژيک

مريکا، اقوام سرخ پوست ھيچ گاه به ااگر در قارۀ . ًاساسی تفاوت رشد تکنولوژی، عمدتا تفاوت شرايط طبيعی بود

 دامداری که نقشی انقالبی در تکامل نيروھای مولده و افزايش ثروت جوامع انسانی داشت نرسيدند به خاطر آن ۀمرحل

در نتيجه، .  تا قبل از رسيدن اروپائيان، اثری از گوسفند و گاو و بز و اسب وجود نداشتبود که در اين بخش از جھان

در اين مورد، مانع از رشد تکنولوژی و شکل گيری مالکيت خصوصی و نظام مردساالری ھمزمان با خست طبيعت 

  . قاره ھای ديگر در اين قاره شد

ِبايد توجه داشت که در نقاط ديگر، پيدايش  دامداری  نه  تنھا موجب افزايش منابع غذائی گوشتی با دوام، فرآورده ھای  ِ
 البسه گرفته تا چادر پشمی و تور ماھيگيری نخی و ريسمان و طناب برای کشيدن لبنی، محصوالت پوستی و پشمی از

جائی مواد از ه  که ھمراه با اھلی کردن اسب، انقالبی در تکامل حمل و نقل و جاب-جائی اشياء و اجسام سنگينه و جاب

نی برای شخم زدن و حاصلخيزی  گرديد بلکه استفاده از نيروی گاو و کود حيوا- ديگر به وجود آوردۀيک نقطه به نقط

  . خاک نيز نقش بسيار مھمی در تقويت و تکامل کشاورزی و افزايش باروری آن داشت

شوند که بوميان  گذارند، متوجه می  ميالدی، اروپائيان برای اولين بار قدم در آن می١۶ نو نيز وقتی در قرن ۀدر گين

  . سال پيش، يعنی در جنگل ھا و از طريق شکار، زندگی می کنند ھزار ١٣ ۀاين منطقه ھنوز با ابزار سنگی و به شيو

يکی از داليل اين امر آن بود که اين اقوام ھنوز به کشت گندم و جو که منبع بزرگی از پروتئين برای اقوام اوليه بوده و 

پی نبرده بودند و در رشد مغزی، افزايش ذخاير غذائی، و افزايش جمعيت و نيروی کار آنان نقش شايانی داشته است، 

 را که فاقد مواد پروتئينی کافی بود و قابل ذخيره کردن نيز نبود، کشت می" ارو"به جای آن محصول ديگری به نام 

ً که بعدا مھد اولين تمدن ھای بشری و -که جو و گندم و کشت آن برای اولين بار در خاورميانه درحالی. کرده اند

 .  و سپس در چين کشف می گردد-ان می شودپيشرفته ترين نيروھای مولده در جھ

 ۀ توليد، و در نتيجه نياز به ابزار کار بھتر از يک طرف و تغذيۀکشف مواد غذائی جديد باعث افزايش جمعيت و توسع

بھتر و وقت اضافی برای پرداختن به اختراعات و ساخت ابزار بھتر و افزايش بازدھی کار و رشد بيشتر نيروھای 

  .  ديگر بوده استمولده از طرف 

 گينه نو، و منطقه زيرين مريکا، استراليا،ا اگر توجه داشته باشيم که انسان ھای ساکن در مناطقی مانند قارۀ

(Subsaharan)  نوع از مھمترين حيوان ١٣فريقا، تا زمان کشف اين مناطق، گندم و جو را نمی شناختند و از ادر 

 ھالل حاصلخيز ۀ بوده و ده نوع از مھمترين آن ھا در خاورميانه و منطقاھلی شده، فقط سه نوع آن در اين مناطق
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)Fertile Crescent(   وجود داشته است، آن گاه به علت عقب افتادگی اقوام ساکن در اين مناطق نسبت به سرزمين

  . ھای ديگر، و ھمچنين نقش شرايط طبيعی در تکامل ناموزون در جوامع ماقبل تاريخ پی می بريم

قدرت ھای سرکوبگر  پيدايش طبقات و ھمين مناطق پيشرفته، با پيدايش مالکيت خصوصی وامکان انباشت ثروت ودر

 ۀ ھا و قدرتھای غارتگر جديد که برای اولين بار درتاريخ بشری پا به عرصامپراتوریدولتی و سلطنتی در آن ھا، 

ای سلطنتی در چين و ھند، دولت شھرھای يونانی،  مصر، خاندان ھۀ فراعنۀ مانند سومريان، سلسل-گذاردند حيات می

آن ھا .  که عامل جديدی در تکامل تاريخ بشری محسوب می شدند-)ھخامنشی و ساسانی( ھای روم و ايران امپراتوری

با غارت ملل ضعيف تر و چپاول اموال آن ھا به نفع خود و ھمچنين از طريق استثمار بخش ھای وسيع تودۀ اھالی 

گرفتند، به عامل جديدی در تشديد ناھماھنگی رشد نيروھای   ھائی که از مناطق تحت سلطۀ خود میخودی و خراج

اکنون نه تنھا تفاوت رشد . مولده در ميان جوامع گوناگون، و تشديد شکاف ميان ثروت و فقر ميان آنھا تبديل شدند

گرانه و بی وقفۀ قدرتھای  نگ ھای غارت ارض، بلکه استثمار انسان از انسان و جۀتکنولوژيک در مناطق مختلف کر

ِ ھای سلطه طلب باستانی ناشی از آن تبديل شده بود، بر دامنه امپراتوری نظام تمدن و ۀ روزمرۀبزرگ نيز که به مشغل ِ

   .وعمق اين شکاف می افزود

رخ داد، نتيجۀ چنين  اقوام بدوی بر دو قدرت بزرگ جھانی در اروپا و خاورميانه ۀبنابراين، تحوالتی که از پی سلط

ھرچند در طی اين دورۀ . روند طوالنی رشد ناھماھنگ نيروھای مولده و شکاف ميان ثروت و فقر در سطح جھان بود

طوالنی، جنگ ھا و شورش ھای کوچک و بزرگ ديگری نيز، چه ميان قدرت ھای رقيب و چه ميان اقوام بدوی و 

 ھای امپراتوریکز ثروت يا تعديل آن انجام می گرفت، ولی سقوط جائی و تمره دولت ھای متمدن کوچک تر برای جاب

  . جائی قدرت و تعديل ثروت بوده  مھم ترين آن ھا و اوج اين جابۀروم و ساسانی به دست اقوام بدوی، بی شک از جمل

روم منجر  ھای ايران و امپراتوریيکی ديگر از مشخصه ھای اين تحول ھم اين بود که در ھر دو مورد مزبور، سقوط 

سلطۀ مسيحيت و اسالم، چه در . به سلطۀ چنان نيروھای سياه مذھبی به جای آن ھا شد که در تاريخ بشری بی سابقه بود

ّ اسالم، مبين ۀ اسالمی با غلبۀ و چه در شبه جزيرۀ عربستان و ممالک مفتوح اروپا با آغاز قرون وسطی و سلطۀ کليسا َ ُ
. عقب افتاده ترين و کھنه ترين جزم ھای فکری بر انديشه و جامعۀ بشری بوديک عقب گرد سياسی و فکری و چيرگی 

  نوشته سيامک ستوده              پايان. از کتاب تاريخ گفته نشده اسالم

  

 
                                                 

   مناطقي مانند گينة نو، استراليا، منطقه جنوب صحراي افريقا )Subsaharan (نيز همين وضع را داشتند و در آن ها حيوانات مزبور وجود نداشتند. 
 ة افريقا يعني مناطق واقع در جنوب صحراي آفريقا منهاي آفريقاي جنوبي را مي پوشاند منطقه اي كه سراسر جنوب، مركز و كمي باالتر در قار .  
  مناطق اطراف رود نيل، اردن، دجله و فرات كه شامل كشورهاي كنوني مصر، بخش هائي از اردن، ساحل غربي، نوار غزه، اسرائيل و لبنان كه مهد اولين تمدن ها در

  .تاريخ بوده اند، مي شود
 ه نظر مي رسد در عصر كنوني نيز، شكاف بي اندازه ميان ثروت و فقر در ميان كشورهاي پيشرفته و عقب افتاده، ناگزير جامعة جهاني را در آستانة تحوالت مشابه و  ب

. ح جهان نيز خبر از چنين ضرورتي مي دهدچنان كه شايد تشنجات بي سابقة موجود درسط. اجتناب ناپذير ديگري قرارداده است كه فرار از آن اجتناب ناپذير مي باشد
بي شك اين كه چنين تحولي مانند تحول قبلي منجر به سلطة بربريت و يا بالعكس آزادي بشر گردد، بيش از هر چيز به عملكرد نيروهاي فعاله در آن، به خصوص تالش 

را بايد انقالب صنعتي اروپا و دور جديد تحوالت تكنولوژيك و انباشت سرمايه ناشي از منشاء اين روند جديد .  و آمادگي نيروهاي انسان دوست و ترقيخواه بستگي دارد
  .   آن دانست


