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 و فقط  ٬ميتوان گفت که در نخستين هجومهای تازيان بر بين النهرين نقشه ای برای کشورگشايي و حکومت در ميان نبود
 زيرا  ٬ بپيوندندغنائمی که بدست ميامد اعراب بيشتری را چه در عربستان و چه در خود عراق برانگيخت تا به لشکريان اسالم

  .بلکه بيشتر در انديشه غنيمت گيری بودند  ٬عربهای مسلمان نخست چندان در پی رواج آيين نو نبودند
  

حتی گويا عمر خليفه . هيچ شاهدی در دست نيست که نشان دهد لشکريان اسالم در دعوت مغلوبان به دين خود کوشيده باشند
 حاکی است که وی پس از ٬ زيرا روايتی که توسط طبری نقل شده٬را خاص اعراب کنداسالم بر سر آن بود تا گرويدن به اسالم 

  .چون مايل نبود فارسيان به اسالم بگروند  ٬جنگ جلوال از پيشروی لشکريان اسالم در نجد جلوگيری کرد
  

ان اسالم انگيزه ای شده تا برای پيشواي  ٬رسم تقسيم غنائم در ميان جنگاوران اسالم پس از هر جنگ يا بعد از گرفتن هر شهر
 زيرا اگرچه در مراحل نخست لشکريان اسالم پشتيبانی بيشتری را از نظر افزايش شمار نفرات ٬به جنگهای تازه روی آورند

دشوار ميتوان باور کرد که پس از جنگ نهاوند اينان از وجود انبوه ياوران و دستياران چندان دلخوش   ٬خود الزم داشتند
ينجهت که با افزايش نومسلمانان بر ميزان سهميه ای هم که از محل غنائم بدين دسته از مسلمين تعلق ميگرفت  از ا٬باشند

  .افزوده ميشد
  

بخاطر حفظ ميزان ماليتها و .  به مسلمان ساختن غير عربان ابراز نميشد٬ ولو ناچيز٬در آسيای ميانه هيچگونه گرايشی
دستگاه خالفت اموی يک سازمان اخوت .  ممنوع نميکرد بدان بال و پری هم نميداددرآمدهای خزانه اگر گرايش به اسالم را

  . بلکه بيشتر يک شرکت انتفاعی بود٬اسالمی نبود
  

از بررسی همه منابع مختل چنين برميآيد که نخستين پيشرفتهای جنگی اعراب در بيرون از مرزهای عربستان تنها با هدف 
دو خليفه نخستين دريافته .  قرون خوی سنتی باديه نشينان عرب بوده صورت گرفته استغارتگری و غنيمت گيری که در طول

به عبارت ديگر . بودند که نميتوانند از بدويان نومسلمان انتظار تغيير سرشت خويش را بخاطر پذيرش اسالم داشته باشند
  .ت به گسترش اسالم دوش بدوش ميرفتخواست غريزی باديه نشينان عرب به تاخت و تاز با عالقه رهبران دستگاه خالف

  
 پس از جا افتادن اسالم در شبه جزيره خودشان متوجه ٬عربها که ميدانستند سرزمين های شام و عراق پر نعمت و حاصلخيزند

به همين جهت بود که بسياری از قبايل عرب .  بخصوص که سرزمين خود آنها خشک و بی آب و علف بود٬آن کشورها شدند
گرويده بودند بيش از هر چيز با نظر غارت و غنيمت و با هدف نيل به روزی بيشتر و زندگانی بهتر به جنگ روی که اسالم 

  .مياورند
  
  

  :بن مايه 
   پس از هزار و چهارصد سال

  دکتر شجاالدين شفا
 
  

  :گردآورنده
  شاهين کاويانی
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