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انگيزه های واقعی جهش مقاومت ناپذيری که اعراب را از درون بيابانهای بی آب و علفشان به شرق و غرب جهان سرازير 
ارزيابی . کرد انگيزهای مادی و روزمره بود که عمدتا از نابسامانی وضع اقتصادی فاجعه انگيز عربستان سرچشمه ميگرفت

های پيشين احتماال روشن کرده است که محرک اولويت دار اين اعراب در حمالتشان به ايران و بيزانس چه ميتوانسته است 
اينان در أن هنگام بر اثر شرايط  دشوار خشکسالی و ضرورت نجات خويش از زندان پهناور صحرايي خشک و سوزان . باشد

تناب ناپذيری به بيرون رفتن از اين وادی بيحاصل و روی آوردن به سرزمينهای که ديگر توانايي تغذيه آنها را نداشت نياز اج
  .بارور آنسوی مرزها احساس ميکردند که تدريجا بصورت ضرورتی حياتی درآمده بود

   
 همچنانکه در مورد هجومهای مشابه قبايل ژرمن که در ٬در بررسی اين واقيعت نميبايد به جستجوی هيج انگيزه مذهبی رفت

ان زمان از شمال اروپا به امپراتوری رم سرازير شده بودند يا در مورد مغولها و تاتارهايي که در قرن دوازدهم و چهاردهم هم
از دشتهای درودست خود بصورت طوفانی ويرانگر قسمت اعظم آسيا و بخشی از اروپا را درنورديدند و به خاک و خون 

جنگجويان عرب پيروزيهای بزرگ خود را با اتکا به خصايص سنتی . رفتکشيدند نميتوان سراغ از انگيزه های مذهبی گ
  ولی اين خصايص که اهم آنها شجاعت و استقامت و بی اعتنايي  ٬بارزی بدست آوردند که از ديرباز در نهاد انان سرشته بود

 .به مرگ بود مطلقا با اسالم نورسيده ارتباطی نداشت
 

نقش اسالم فقط اين بود که بر اثر مجموعی از شرايط  و مقتضياتی که پيش از اين ارزيابی شد قوه محرکه ای را وارد ميدان 
 يعنی در مدت  ٬کند که بتواند برای مدت زمانی نيروهای پراکنده جامعه عرب را در يک ارگانيسم واحد با يکديگر در آميزد

ند که آجرها و سنگهای يک ساختمان بزرگ را به يکديگر متصل ميکند و امکان برپا نسبتا کوتاهی نقش سيمانی را ايفا ک
 بی آنکه در ماهيت خود اين اجزا تغييری داده باشد و اين بدان معنی است ٬کردن ديوارها و سقفها را بر پايه آنها بدان ميدهد

سنگها و آجرها نيز به وضع پيشين خود باز  ٬هدکه اگر اين سيمان به دليلی تجزيه شود و قدرت سريشمی خود را از دست بد
 عربستان به صورت ٬درست هم به همين جهت بود که تنها چند دهه بعد از فتوحات بزرگ.  ميگردند و همه بنا فرو ميريزيد

  . نخستين خود بازگشت و ساکنان آن همان زندگی عادی دوران جاهليت را از سر گرفتند
  
  
  

   دکتر شجاالدين شفا–صد سال پس از هزاروچهار: بن مايه 
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