
  
  

)Histoire des Arabes   نوشته (   Clément Huart  
  

عرب باديه نشين زندگی خود را بيش از هر چيز در شتر و خيمه و شمشير جستجو ميکرد و به مسائل مذهبی توجه زيادی 
وردن باران البته هر قبيله يا طايفه ای بت خاص خودش را داشت که وظيفه عمده اش تامين برکت برای مردم قبيله  و آ. نداشت

 ولی هيچکدام از اينها ٬برای آنها و حفظ خودشان و شترانشان از بيماری و مخصوصا جلوگيری از پيروزی قبيله دشمن بود
 بهمين دليل وقتی که عرب از بيخاصيتی بت خودش ناراضی ميشد ٬پيروی بيقيد و شرط از بت بزرگ را ايجاب نميکرد

 نه اصوال به چنين دنيايي ٬برای اين باديه نشين نه دنيای ديگری وجود داشت. ندميتوانست او را با بت کارآراتری عوض ک
 و برای اينکار آسانترين و ٬ زيرا آنچه برايش واقعا مهم بود گذران زندگی روزمره اش در همين جهان بود٬اهميتی ميداد

بدين جهت وقتيکه به نام آيين تازه ای . بخصوص متلوبترين راهی که برايش وجود داشت کشتن همسايه و غارت اموال او بود
بدو امکان آن داده شد که بجای رفتن به جنگ با همسايه با اودست به يکی کند تا متفقا بسراغ کشتن و غارت شخص سومی 

 با اشتياق چماقش را بدست گرفت و ٬روند که از هر دوی آنها ثروتمند بود و غارت او غنائم خيلی بيشتری را نصيبشان ميکرد
اين مسئله که او با اينکار وظيفه ای مذهبی را نيز انجام ميداد يا نميداد مسئله ای بود که برايش فوريت نداشت و . ه راه افتادب

  .ميتوانست بعدا بدان پاسخ داده شود
  
  
  
)A Study on History   نوشته (   Arnold Toynbee  
  

 ٬ جانيشنان بالفاصل دمحم٬ ابوبکر و عمر٬دمختاری قبيله ای ميزددر شرايطی که اعراب پس از درگذشت پيامبر دوباره کوس خو
برای رفع تفرقه اعراب و در عين حال سامان بخشيدن به وضع نامطلوب اقتصادی آنان بهترين راه چاره را در چنگهای 

ساسی حمالت اعراب به  انگيزه ا٬ و شايد بسيار بيشتر از آن٬ به موازات ايمان مذهبی٬عشق به غارت و غنيمت. خارجی يافتند
  .سرزمينهای ديگر و پيروزی های پياپی آنان بود

  
  
  
  
)Fact and Ficition   نوشته (   Bertrand Russell  
  

 هدف واقعی آنها از اين فتوحات بسيار بيشتر کسب ٬اگرچه اعراب بخش مهمی از دنيای کهن را به نام مذهب تسخير کردند
دليل اينهم که شمار . جهت تا وقتيکه غارت جزو دين درنيامده بود اسالم پيشرفتی نداشتبهمين . غنيمت بود تا توسعه اسالم

معدودی جنگجوی عرب توانستند بر جوامع بسيار متمدن استيال يابند اين بود که آنان نيز مانند بربرهای ژرمنی و هون ها 
  .ايدئولژی خود را بر اصل غارتگری بنياد نهاده بودند ٬ومغول ها

  
  

 : ايه بن م
 پس از هزار و چهارصد سال 

  دکتر شجاالدين شفا
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