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 آنطور که آنها را در تواريخ و منابع عربی منعکس ميتوان ٬برداشتهای مذهب گرايانه مورخان مسلمان از جهانگشايي اسالمی
به انگيزه های  ميکوشند تا فتوحات مسلمانان صدر اسالم را کامال يا عمدتا مبتنی بر انگيزه های مذهبی وانمود کنند و ٬ديد

بسياری از مسيحيان نيز در طول قرون جنگجويان عرب صدر اسالمی را مسلمانانی توصيف . اقتصادی در آنها جايي ندهند
» اهل کتاب« از همان آغاز درک مشترک همه ٬با اينهمه . کرده اند که در يکدست قرآن و در دستی ديگر شمشير داشته اند

 اين بود که برای اين رزمندگان عرب ميان قرآن و ٬ بيرون از شبه جزيره عربستان ميزيستنديعنی مسيحيان و يهوديانی که در
 بخصوص وقتيکه اين تحصيل غنيمت ٬بوده است» غنيمت«شمشير انتخاب ثالث بسيار مطلوبتری نيز وجود داشته و آن جاذبه 

  .شد بلکه بصورت حقی مشروع برای آنان منظور شده با٬نه تنها بصورت اجازه ای
  

 از باديه های بی آب و – که اکثريت سلحشوران عرب از ميان آنها دستچين شدند –واقيعت اين است که آنچه اعراب بدوی را 
دورنمای . علفشان به اراضی سرسبز و حاصلخيز بيرون عربستان کشانيد بسيار بيشتر از تعصب مذهبی انگيزه های مادی بود

 ولی برای بسياری ديگر برخورداری از ٬ برای کسانی از آنان درونمايي پرجاذبه بودزندگی بهتری در دنيايي ديگر بيگمان
اين عامل اقتصادی . در همين دنيا جاذبه خيلی بيشتری داشت» هالل خضيب«تنعمات و تجمالت سرزمينهای متمدن و ثروتمند 

 از جانب محققانی بسيار سرشناس چون که در دروان معاصر  ٬در ارزيابی های مربوط به عوامل مختلف جهانگشايي اسالمی
 برای خود تاريخ نويسان مسلمان نيز در قرون اوليه اسالمی ٬کائتانی و بکر بصورت گسترده ای مورد تحليل قرار گرفته است

  در فتوح البلدان خود تصريح ميکند که٬ دقيقترين وقايع نگار فتوحات عرب٬ چنانکه فی المثل بالذری٬امری نا شناخته نبود
ابوبکر در مورد گردآوری قوا برای حمله به شام به مردم مکه و طائف و يمن و نيز اعراب نجد و حجاز نوشت که در امر 

شاعر معروف دوران » ابوتمام« شعری از .  زيرا غنائم فراوانی در انتظار آنها است٬آمادگی برای جهاد اسالمی شتاب کنند
  :فکری آن زمان را بخوبی منعکس ميکند جو   ٬ خطاب به يک رزمنده عرب٬صدر اسالم

  
 بخاطر اين بود که اين ٬نه تنها به خاطر بهشت نبود که تو زندگی باديه نشينی را کنار گذاشتی و بسراغ شمشير زنی رفتی.... «

  )١(. »شمشيرزنی نان و خرمای فراوانتری را نصيبت ميکرد
  

     
 
 سراينده ٬لقب داده اند» نبی هللا فی الشعر«که او را  ) ٢٢٨ – ١٩٠(  هجری  ابو تمام الطائی شاعر نامی آغاز قرن سوم–) ١(

  همراه با ترجمه آلمانی Ruckert توسط    ١٨۴۶که چندين بار در لکهنو و قاهره و بيروت و در سال » حماسه ابی تمام« 
  .   در مسکو بچاپ رسيده استA. Krimsky توسط   ١٩١٢آن در اشتوتگارت و در سال 

 
  

 :بن مايه 
 پس از هزاروچهارصد سال 

  دکتر شجاالدين شفا
  
  

 
  

 
:گردآورنده  

 شاهين کاويانی
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