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 که ناشی از نتيجه گيريهای بعدی آنان از ٬خطای برداشتی ديگر از جانب وقايع نگاران جنگهای جهانگشايانه اعراب
 ابوبکر و عمر در اجرای ٬ اين تصور است که اين جنگها در دوران دو خليفه اول٬پيروزيهای جنگی سريع مسلمانان است

 در صورتيکه تمام مدارک موجود نشان ميدهند که اين جنگها بجای ٬خص و از پيش طرح شده ای صورت گرفت اندبرنامه مش
اينکه در اجرای طرحهای تعيين شده قبلی انجام گرفته باشند الاقل در مراحل اوليه صرفا بصورت دستبرد ها وشبيخون هايي 

قبيله ای را که اسالم در منع آن کوشيده بود از طريقی ديگر سنتی صورت گرفتند که از يکسو عطش زدوخوردهای ديرينه 
فرومينشانيد و از سوی ديگر اعراب را از غنائمی برخوردار ميساخت که بسيار بيشتر از طريق تاراج بدست ميامد تا از طريق 

 گردانندگان آن خارج شد ولی در عمل کنترل اين ماشين بر اثر پيروزيهای پياپی جنگی از دست. يک بهره گيری سازمان يافته
و حرکت از يک پيروزی به پيروزی ديگر با چنان شتابی ادامه يافت که اين بار بنيان گذاری يک امپراتپری عرب نتيجه اجتناب 

با اينهمه در اين مورد نيز الزم به تاکيد است که ايجاد اين امپراتوری بسيار کمتر حاصل يک طرح برنامه ريزی . ناپذير آن بود
  . قبلی بود تا پيامد منطقی رويدادهايي که پيش بينی آنها در آغاز به دشواری امکان پذير بودشده

  
 از نوع آنچه در تفسيرهای تاريخ يهود براساس عهد عتيق يا ٬برداشتهای مذهبی درباره جنبه آسمانی جهانگشايي اسالمی

 هيچکدام با مبانی خاص اسالمی تطبيق ٬ن يافتتفسيرهای تاريخ مسيحيت براساس تغييرهای فلسفی قرون وسطايي ميتوا
از ديدگاه واقع بينی عنوان اسالمی ميبايد بر حسب شرايط تاريخی در سه مفهوم جداگانه و در دنبال يکديگر بکار برده . نميکنند

سالم  و سرانجام ا٬ اسالم دومين يعنی اسالم در صورت يک حکومت٬اسالم نخستين يعنی اسالم بعنوان يک مذهب: شود
  .سومين يعنی اسالم بصورت يک فرهنگ

  
 اسالم حکومتی ٬آن اسالمی که سرزمينهای پهناور واقع در بيرون مرزهای شمالی عربستان  را فتح کرد اسالم مذهبی نبود

 شمار نومسلمانان شام و بين النهرين و ايران در.  بهمين جهت آنچه در اين فتوحات پيروز شد عربيت بود و نه اسالم٬بود
قرون دوم و سوم هجری چندان زياد نبود و در همه اين سالها فاصله بزرگی ميان تصرف نظامی اين سرزمينها توسط اعراب و 

 و تازه بيشتر موارد قبول آيين نو از جانب اين مردم بيشتر انگيزه فرار از پرداخت ٬گرايش مردم آنها به اسالم وجود داشت
 يعنی اسالم مذهبی و نه اسالم حکومتی  ٬اسالم سومين. های گوناگون اجتماعی را داشتجزيه يا خالصی از تحقيرها و تبعيض 

 ولی اين بار اين اسالم نه ٬شکل گيری ديگری از اسالم بود که به تدريج و در طول قرون تحقق يافت  ٬ بلکه اسالم فرهنگی ٬
  .ی و يونانی پايه ريزی شد ايران٬  آرامی ٬بصورت عربی بلکه بصورت ميراث مشترک فرهنگهای سريانی

  
  
  

   دکتر شجاالدين شفا–پس از هزاروچهارصد سال : بن مايه 
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