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ولی افراد اين قبايل همچنان ناراضی و خشمگين مانده   ٬ عصيان قبايل عرب در برابر خالفت فروکش کرده بود٬با سرکوبی رده
کر خود رفت و آمد کنند و انديشه بيابان نشينان بدوی ميخواستند مانند گذشته آزادانه در صحرای پهناور و بی در و پي. بودند

آنچه اينان را با خالفت مربوط  نگاه . اطاعت از حکومت مدينه و بخصوص پرداخت ماليات بدين حکومت مورد نفرتشان بود
پاسخ اين سوال که آيا ايمان اسالمی و ارزشهای آن ميتوانستند وزنه متقابلی در برابر . ميداشت ترس از قدرت نظامی آن بود

 زيرا مسلم بود که گرايش مذهبی سست اين باديه نشينان در کوتاه زمانی از ٬ارضايي ها بشمر آيند چندان اميد بخش نبوداين ن
ميان خواهد رفت و زور و ترس نيز مدت زيادی نخواهند توانست اين قبايل پراکنده شبه جزيره عربستان را که تا آن زمان 

  .پيوسته جدا از يکديگر پيوند دهند
  

هر قبيله ای با . بدويان بيابانگرد از شهرنشينان متنفر بودند. تان فقير جنوبی نسبت به شمال ثروتمند حسادت ميورزيدعربس
ديگر قبايل همسايه خود سابقه رقابت ها و دشمنی های ديرنيه ای را داشت که در گذشته همواره با قانون خون و قصاص حل 

ها و خصومتهای متقابل مکه با عربهای جنوبی ساکن آن و مدينه با عربهای شماليش گرفتن اسالم حسادت و با پا  ٬و فصل ميشد
.  حتی در خود دارااليمان مدينه قبيله اوس با قبيله خزرج و هر دوی آنها با انصار ناسازگاری داشتند.  بر اين همه افزوده بود

 وجود آنرا بر باالی سر خود بپذيرد قدرت رئيس –ودی   و آنهم تا حد محد-  تنها قدرتی که يک بدوی ميتوانست ٬در همه احوال
برای او آزادی مرادف با زندگی بود و در عوض هيچ چيز برايش تحمل ناپذير از فرمانبرداری از يک قدرت . قبيله خودش بود

سرکوب شده خيلی  اين بدويان ٬در چنين شرايطی مسلم بود که اگر هيچ عامل برونی تازه ای پا به ميدان نگذارد. مرکزی نبود
  .زود يوغ اسالم را بدور خواهند افکند و عربستان به وضع پيشين خود زود باز خواهد گشت

  
 کوتاه مدتی پس از پايان جنگهای رده اين عامل برونی بصورت درونمای فکری تازه ای سراسر عربستان ٬از خوشبتی اسالم

 زيرا نخست در کلده و سپس در سوريه برخورد قبايل برونمرزی ٬متحد شده را تکان داد و بدان نيروی ناشناخته ای بخشيد
 و مقدمه ای بر اين شد که سراسر ٬عرب با نيروهای مرزی ايران و بيزانس نخستين جرقه های يک جنگ را برافروخت

 ٬ بنام اسالم منتها اين بار٬ اعم از شهرنشينان و بدويان آن با حبشی يکپارچه و با انگيزه مشترک غارت و غنيمت٬عربستان
  .بجانب ثروتهای بيحساب دو امپراتوری بزرگ ايران و روم سرازير شوند

  
اين جنگهای برونمرزی در مراحل نخستين درست توسط همان بدويانی انجام گرفت که تا چندی پيش از آن جنگجويان .... 

 ولی بعدا همه رزمندگان ٬ست اول قائل شد دستگاه خالفت امتيازی برای مسلمانان د٬در آغاز. ضد اسالمی بودند» رده«اصلی 
  بدين ترتيب بود که - از لحاظ برخوداری از غنايم يکسان دانست – با آنکه هنوز کسانی از آنها اصوال مسلمان نبودند ٬را

 موجی از پس موجی ديگر از نفرات قبايل همراه با زنان و فرزندانشان سرزمين های آبا و اجدادی خود را برای شرکت در
  . جنگها ترک گفتند و در اشتياق غنيمت گيری به سوی شرق و غرب سرازير شدند

  
  
 :بن مايه  

 پس از هزاروچهارصد سال
  دکتر شجاالدين شفا
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