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روسای قبايل عرب .   سرزمين بين النهرين بود که بخش اعظم آن جزيي از شاهنشاهی ساسانی بود٬يکی از مسيرهای شبيخون
 تا به سرزمينهای که در مرز ميان عربستان و ايران زندگی ميکردند بفکر افتادند که با قبول اسالم به نيروهای خالد بپيوندند

در رجب .  دستبردهای بزنند٬ در شرايطی که توجه اين دولت اختصاصا به بيزانس معطوف بود٬ثروتمند شاهنشاهی ساسانی
 هجری خالد بوسيله نيروی جنگی کوچکی که بخش اعظم آنرا در خود محل فراهم کرد بود به حيره شبيخون زد و با ١٢سال 

 شبيخون های متعدد ديگری را بدنبال آورد که تدريجا سلسله آنها به قادسيه در ٬اين شبيخونموفقيت . غنايم فراوان بازگشت
پيشروی کردند و اين بار به چنان غنائم بيحسابی ) مدائن(اعراب با پيروزی در اين جنگ تا تيسفون . هجری کشيد) ١۶(سال 

ن هنگام هم هنوز صحبتی از جهانگشايي اسالمی در ولی حتی در اي. دست يافتند که حتی تصور آن نيز برايشان ممکن نبود
بهمين جهت عمر که در آن هنگام جانشين ابوبکر شده بود دستور داد که چون . ميان نبود و مسئله محدود به غنيمت ميشد

 غنائم حاصله احتياجات اعراب را بحد وفور کفايت ميکند عملياتی بيشتر ضروری نيست و خواست او اين است که جنگ در
  .همينجا متوقف شود

  
 توسط عمروبن العاص فرمانده ٬ طبق نوشته های  مورخان عرب بر خالف خواست و دستور خالفت مدينه٬حمله به مصر نيز

که ) قاهره کنونی(ديگر قوای عرب صورت گرفت و در آن مورد هم دستيابی به شهر های ثروتمند العريش و فرامه و بابل
 ٬ چه مسلمان و چه مسيحی٬نويسندگان قرون نخستين اسالم. ی بود و نه جهانگشايي اسالمیمتعلق به بيزانس بود هدف اصل

 ولی طبق ارزيابی کارشناس برجسته اين تاريخ ٬همواره کوشش در تاکيد بر نقش بنيادی عامل مذهب در اين فتوحات داشته اند
انی زودگذری بود که در جامعه عمدتا بدوی اعراب  نقش اساسی اسالم در اين ماجرا تحول رو٬ لئونه کائتانی ٬در دوران ما

 يعنی آنهايي را که هيچوقت حاضر به امر شنيدن و فرمان بردن نبودند به قبول نوعی انضباط برای ٬صدر اسالم پديد آورد
ی  مذهب بعنوان سمبول وحدت و پيروزی مورد بهره گير٬بدين ترتيب در جريان فتوحات. کسب موفقيتهای بزرگتر واداشت

 آنجا که بارها از سست اعتقادی خود ٬و بر اين واقعيت مورخان عرب نيز تکيه گذاشته اند  ٬قرار گرفت و نه بخاطر خود مذهب
بهمين دليل سازمان حکومتی که خلفا . خالد بن وليد و عمروبن عاص شخصيت های کليدی جهانگشايي اسالمی سخن گفته اند

و بيزانسيان برای  خالفت اسالمی ترتيب دادند صرفا در جهت منافع آريستوکراسی بر الگوی سازمانهای حکومتی ساسانيان 
 و جنبه های ٬نوخاسته عرب که بدنبال فتوحات اعراب به وجود آمده بود و بهمراه آن منافع سران بلند پايه نظامی شکل گرفت

  .  شايد هم اصوال جايي نداشت٬مذهبی و معنوی اسالم در آن جای زيادی نداشت
  
  

 : بن مايه 
 پس از هزار و چهارصد سال

  دکتر شجاالدين شفا
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  شاهين کاويانی
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