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 تبديل به ٬اعرابی که تازه از دشتهای خشک خود به فرمانروايي سرزمينهايي بسيار پهناور و آباد از عربستان رسيده بودند
 باوجود گرايش ٬از تمدن حتی در شرايط بسيار باالتری ٬ و در عوض مردم ملتهای مغلوب٬شدند» آريستوکراسی جهان اسالم«

 . به اسالم مسلمانانی از درجه پايين تر بشمر آمدند
 

. در سراسر سرزمينها تسخير شده تازيان تنها طبقه اشرافی و حاکم بودند و فقط آنان حق تصميم گيری و بهره برداری داشتند
د ميتوانستند به اصطالح رايج آنزمان از يعنی وابستگان به اربابان عرب خو» موالی«مردم خود ممالک متصرفی تنها بصورت 
 .ته مانده های سفره بزرگترها نان بخورند

 
زيرا هنوز هم عربهای بسياری بصورت بازماندگان   ٬ در عين حال در خود جامعه عرب نيز از اين حيث مساواتی وجود نداشت

 و فقط عمر بن خطاب در دوران خالفت ٬يبردندجنگهای رده يا جنگهای گذشته بين قبايل عرب همچنان در اسارت فاتحان بسر م
 دستور آزادی همه آنها را ٬خود با اعالم اينکه در شان هيچ عرب نيست که بنده ديگری باشد و بندگی مال نژاد های پايين است

 :داد و در اعالميه خود متذکر شد که
 و شايسته نيست که هيچ فرد عرب که در ٬ت خداوند متعال به هر کس که خون عرب دارد سروری و پيروزی عطا فرموده اس

و بندگی نيز که از تبار عرب بودن با  عصر جاهليت يا در جنگهای بعد از آن به اسارت گرفته شده است در اسارت باقی بماند
  .پرداختن غرامتی محدود حق آزادی گرفتند

  
 ولی بعدا بطور تدريجی آنرا در ٬ نظامی و سياسی را اعراب تا مدت دو قرن برای خود حفظ کردند٬اين آريستوکراسی اجتماعی

کسانی از آنان که با مردم محلی در آميخته و تشکيل خانواده هايي مشترک داده . برابر ايرانی ها و سپس ترک ها از دست دادند
 و شکوه خالفت ٬اقی ماندند و بقيه به دشتهای پهناور و خشک عربستان خويش بازگشتندبودند در سرزمينهايي که بودند ب
 . حيثيت عربی مدتی بيشتر برقرار ماند٬ با اين استثنا که در اسپانيا و شمال غربی افريقا٬عرب را نيز با خود همراه بردند

 
 عربها ثروتمند خواهند شد و در نتيجه ٬م جنگیاشراف عرب حساب ميکردند در پی تصرف زمينهای تازه و بچنگ آوردن غنائ

در اين راستا از اسالم به عنوان ابزاری ايدئولوژيکی برای توجيه به اين  . تضادهای اجتماعی شان از ميان خواهد رفت
  . و اين تجاوز به حساب گسترش دين اسالم در سرزمينهای ديگر ميگذاشتند ٬سرزمينها بهره برداری ميشد

  
  
  

  :بن مايه 
 پس از هزار و چهارصد سال

  دکتر شجاالدين شفا
 
 
 

 
  :گردآورنده

  شاهين کاويانی
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