
  
  

 تعريف بی نظيری است که ابن خلدون از قوم عرب و خصوصيات اخالقی ٬آنچه از نوشته های ابن خلدون ميتوان برداشت کرد
 همخوانیآنها ميکند و اين خصوصيات بدون اشتباه با خصوصيات اخالقی  آخوندهای حاکم بر ايران و سبک حکمرانی آنها 

.  بلکه به آن افتخار هم ميکنند٬ده در عرب بودن خود نيز هيچ شکی که ندارندکامل را دارد و در اينکه آخوندها و آخوندزا
  .گويي ابن خلدون درباره آخوندها و دار و دسته تازی و نيمه تازی آنها سخن ميگويد

  
  
   ) ابن خلدون مقدمه(
  
  

توحات صدر اسالمی عرب  از روز اول تاکنون هرگونه ترديدی را در اين باره که ف٬با آنکه تاريخ نگاران جهان اسالم
 صادقانه يا مصلحت انديشانه نشان کفر و ارتداد دانسته اند و ٬ميتوانسته است انگيزه ای جز شور و تعصب مذهبی داشته باشد

اتفاقا صريح ترين و بی مجامله ترين ارزيابی ها را از روحيه واقعی همين اعراب . به همين جهت شديدا از آن احتراز جسته اند
 استاد الهيات جامع ٬ فقيه و محقق تونسی قرن هشتم هجری٬ متفکر٬ابن خلدونه مورخی از خود جهان عرب يعنی در نوشت

 ٬آرنولد توين بیجهان دانش غرب از زبان   قاضی القضات قاهره و بزرگترين تاريخ نگار عرب ميتوان يافت که ٬االزهر
تذکر اين نکته نيز جالب .  تب فلسفه تحليلی تاريخ دانسته است او را بنيانگذار واقعی مک٬سرشناس ترين مورخ قرن بيستم

 نقل پروين گنابادی که در اينجا از ترجمه فارسی اثر او توسط   ٬  معروف اين مورخ»مقدمه«است که بخشهای کوتاهی از 
 فتحعلی آخوندزادهان  صد و پنجاه سال پيش از اين همراه با اصل عربی آنها توسط روشنگر پيشگام قرن نوزدهم اير ٬ميشود

  : عنيا در کتاب او نقل شده اند
  
روزی اينان در پرتو نيزه .  بربايد و تاراج کند٬ که هر چه را در دست آنان بيابد٬ گرايش طبيعی عرب غارت ديگران است«

ه ثروت يا کاال يا ابزار  بلکه چشمشان به هرگون٬ و در ربودن اموال ديگران اندازه و حد معينی قائل نيستند٬هايشان فراهم ميايد
هرگاه از راه غلبه جويي به کشوری دست يابند و فرمانروايي و قدرتشان در آن سرزمين مسلم . زندگی بيفتد آنرا غارت ميکنند

در نتيجه حقوق و اموال همگان پايمال دستبرد زورمندان ميشود و از ميان   ٬به سياست حفظ اموال مردم توجهی ندارند  ٬گردد
همچنين اينان از اين رو مايه تباهی عمران و اجتماع ميشوند که کار هنرمندان و . و عمران و تمدن به ويرانی ميگرايدميرود 

در صورتيکه هرگاه اينگونه کارها تباهی پذيرد عمران ..... پيشه وران را به هيچ ميشمرند و برای آن ارزشی قائل نيستند
 ٬کام و قوانين و منع مردم از تباهکاريها و تجاوز به يکديگر توجهی مبذول نميدارندو نيز قوم عرب به اح. اجتماع تباه ميشود

 و هرگاه بدين مقصود برسند به ديگر ٬بلکه تمام هم ايشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری يا باج ستانی است
ايشان احترام نميکنند و مفسد جويان را از فساد کارهای مردم عنايتی ندارند و در راهنمايي آنان به راه راست و اصالح امور 

ولی مقصود آنان در اين موارد   ٬چه بسا که آزمندی و سودپرستی آنانرا وادار ميکند که کيفرهای مالی مجری دارند. بازنميدارند
و بر ميزان باج و  بلکه چنانکه عادت ايشان است ميخواهند از اين راه سود بيشتری بدست آورند ٬نيز اصالح حال عموم نيست

بهمين سبب چنين کيفرهايي برای سرکوب کردن مفسده جويان و تبهکاران و آنانی که به حقوق و اموال . خراج بيفزايند
 زيرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسيدن ٬ بلکه اين روش ايشان بر تجاوز و تبهکاری مي افزايد٬ديگران تجاوز ميکنند

در نتيجه رعايا در کشور ايشان به حالت هرج ومرج و بی سر و سامانی بسر . ه مقاصد پليد خويش آسان ميشمرندب
هرج ومرج و بی سر و سامانی مايه هالکت بشر و تباهی عمران و . چنانکه گويي هيچگونه حاکميت قانونی وجود ندارد ٬ميبرند

  .تمدن است
  

و .... ی و خرابکاری خو گرفته اند و به آنچه دسترسی پيدا کنند آنرا به غارت ميبرند اين قوم بر حسب طبيعت خود به تاراجگر
بخاطر همين خوی توحش چون انقياد گروهی از آنان در برابر گروهی ديگر با درشتخويي و افزون طلبی و همچشمی آنان در 

 ليکن هنگاميکه پای دين يا واليتی تازه ٬ شوند کمتر اتفاق ميافتد که پيرامون امری با يکديگر هماهنگ٬رياست منافات دارد
بميان آيد حاکم و رداع آنان از نفوس خودشان برميخيزد و کبر و همچشمی از ميانشان رخت برمي بندد و اجتماع ايشان آسان 

  .تر ميشود و آنگاه بجانب غلبه کشورگشايي ميروند
  

هز افتخار ميکردند و وضع قريش نيز در خوارک و مسکن چندان و چنين شد که همين عربها کژدم خوار که به خوردن عل..... 
وقتيکه عصبيت آنان با پيامبری دمحم صلی اله و عليه وسلم در زير لوای دين متحد شد بسوی کشورهای   ٬بهتر از ايشان نبود

رانی از رفاه و نعمت فارس و روم لشکر کشيدند و آنها را تصرف کردند و به سراغ امور دنيوی خود رفتند و به دريای بيک
دست يافتند تا بدان حد که در بعضی از جنگها  به هر سوار عرب سی هزار سکه طال يا قريب بدان تقسيم شد و از اين راه بر 

  .اموالی دست يافتند که حد و حصری بر آن نبود
  



های آباد از ساکنان خود تهی شده  زيرا شهر٬الزم به تذکر است که فتوحات عرب همواره سقوط  تمدنها را بدنبال آورده است
تمدن ايرانی در عراق . يمن بجز در چند شهر خود به ويرانی گراييده است. اند و زمينها بصورتی جز آن در آمده اند که بوده اند

هاللی ها و بنوسليم ها که تا تونس و مراکش پيش رفتند و .  و همين وضع را در شام ميتوان يافت٬بکلی  ويران شده است
.  سال در آنجا برای استيالی خود جنگيدند و سرانجام در انها مستقر شدند همه جلگه هايشان را به ويرانی کشاندند٣۵٠بمدت 

و سودان چنانکه بقايای آثار تمدن آن از قبيل ابنيه و حجاری های عظيم و روستاهای نشان ) مديترانه(ناحيه ميان بحرالروم
  .٢١ ٢٨٬ ٢٧٬ بترتيب فصول ٬مقدمه ابن خلدون   ».ود و امروز صحرايي بيش نيستميدهند منطقه ای مسکونی و آباد ب

  
 ولی شايد تذکر اين نکته ٬تنها نمونه هايي از ارزيابيهای متعدد او در همين زمينه است  ٬  ابن خلدون نقل شد»مقدمه«آنچه از 

 خطاب به پيامبر و ٬ در خود قرآن بر اين واقعيت٬جالب باشد که بسيار پيش از آنکه مورخ بزرگ جهان عرب چنين نوشته باشد
 بيدرنگ به دنبال آن ميروند و ترا تنها ٬اينان چون سودی يا تنعمی بينند« :  گفته شده بود که ٬در اشاره به همين عربان

  ) ١١ آيه ٬سوره جمعه( » ميگذارند
  
  

  : بن مايه 
  پس از هزار و چهارصد سال

  دکتر شجاالدين شفا
 
  
  
 

  :هگردآورند
  شاهين کاويانی
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