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مقدمه. 1
لهئمس. 1-1

حقانیـت و تـأثیر آن در میـان سـاکنان     اسـالم ، پندارند که عامل رواج و روایی میچنین عمدتاً 
فقـط هاي اسالم بود که باعث شد مردم به آن بگرونـد و  همین ویژگیالعرب بوده است؛جزیرة

که، بنا به هر یِ دیگري نیز وجود دارندتاریخروایات تسلیم خداي قادر متعال باشند. اما و فقط 
. نگارنده بر آن است که در این مقـال بـه   اندهرگز طرح نشده یا مجالی براي طرح نیافتهدلیلی، 

دلیـل غیرعقالنـی بـودن ایـن دسـته از      دازد و دریابد که آیا این واکنش بههمین وجوه تاریخ بپر
.وجوه و منقوالت تاریخ بوده یا دالیل دیگري داشته است

قِ  کند همانا این اسـت کـه  با این روایات خودنمایی میکه در مواجهه ائلیمسیکی از  متعلـَّ
قِ  ،تعبیـر دیگـر  بـه اسـت؛  هماورایی نبودموجودي متافیزیکی/،یازده هجريدین در سال متعلـَّ

علی دیـنِ الناس«جملۀ مشهور . بوده باشدارادة الهی باید چیزي جز مورد اشارهاسالم در سال
توان در همین راستا تبیین و تفسیر نمود.میرا » همملوک

شوند:هایی ایجاد میدر این راستا، پرسش
ده هجري چیست؟یازدر سالاسالم ) دین محوري و اصلیمتعلَّقِ (.1
طـرد  ،»دیـن «یعنـی  ،را از اسم داللـت مرکـزي  ییمعناچهبر آن است تاگفتمان حاکم .2
را براي آن تثبیت کند؟ییمعناچه کوشد تاو میسازد
در نظـر  بـراي سـوژه   ،از سوي گفتمان حاکم،هاییدر مسیر کسب هویت، چه موقعیت.3

؟گرفته شده بود
پیشینه. 1-2

بـر متـون منثـور و    ،گفتمـانی اسـت  رویکـردي  در این جستار، ،مااز آن جهت که رویکرد
. شـواهد متنـی مـا در خصـوص قـریش از      ایـم داشتهتکیه ،اعم از خطابه و نامه و شعر،منظوم
. أخوذ اسـت مـ اثیر و کتب معتبر حدیثکثیر، ابنابن،تاریخ طبريو نویسندگانی مانندهاکتاب

است. در ایـن زمینـه   مرتبط آثار منثور و منظوم کمیل ترین مشکارتداد بزرگ/هدر موضوع رد
تـألیف تماضـر   هشـعراء الـرد  دو کتـاب  زمینـه در ایـن  است.واقديهکتاب الردما تنها مرجع

در دسترس بودند کـه از  نیز اثر محمود عبداهللا أبوالخیر هدیوان حروب الردعبدالقادر الفیاض و 
تنهـا  واقدي در کنار اثرنگارنده. از همین روي،اشتندحیث محتوا تفاوت چندانی با یکدیگر ند
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.بهره بردعبدالقادر الفیاض کتاب از

بالنسبه مرتبط پیش از این تحقیق، دو پژوهشِ،کهگفتنی استدر خصوص سابقۀ ایدة کار 
البته، 1سید محمود القمنی.یگري از آنِخلیل عبدالکریم و دصورت گرفته است، یکی اثردیگر 
بـا شـیوه و رویکـرد    ، متفاوت در تحقیق حاضرشدهکارگرفتهداختن به ایده و رویکرد بهنوع پر

است.بوده نویسندگان مذکور
. روش1-3

هـاي  تـوان از روش هاي تاریخی مـی برد. در پژوهشاین پژوهش از روش تاریخی بهره می
2الکالئو و موفطور مشخص نظریۀ گفتمانهما از رویکرد گفتمانی و بگونی بهره جست. گونه

معروف است.3تئوري گفتمانکه به نظریه/ایمکردهاستفاده 
. نظریۀ گفتمان الکالئو و موف1-3-1

دهـد و از سـطح   سـت کـه مفهـوم گفتمـان را بسـط مـی      4گرااین رهیافت تماماً پساساخت
ستی و گرایی مارکسیرود. این دو، با درآمیختن دو سنت نظري ساختهاي زبانی فراتر میپدیده
موجب آن کـل حـوزة   اند که بهگرایانه دست یافتهاي پساساختشناسی سوسوري، به نظریهزبان

شـود کـه در کـار    هـاي متفـارق در نظـر گرفتـه مـی     اي از گفتمانحیات اجتماعی چونان شبکه
).26آفرینش و تولید معنا (= هویت) هستند (پردل، 

را بـه رابطـۀ دلبخـواهی میـان زبـان و      6لولو مد5ایشان همچنین رابطۀ دلبخواهی میان دال
بندي به این معناسـت کـه   منتهی شد. مفصل7»بنديمفصل«واقعیت بسط دادند. این کار به ایدة 

نظـر  معنا بـه هاي متفاوتی که در حالت جدایی و انفراد ممکن است نامفهوم و بیموارد و مؤلفه
ار هم در قالب یـک منظومـۀ گفتمـانی،    برسند، با گرد آمدن در یک مجموعه و قرارگیري در کن

هاي زیر در دسترس هستند:ها با نشانی. این کتاب1
لقاهرة: مؤسسۀ االنتشار العربی و سینا للنشر.ا-، بیروتقریش من القبیلۀ إلی الدولۀ المرکزیۀ). 1997عبدالکریم، خلیل (-
، القاهرة: مکتبۀ مدبولی الصغیر.الحزب الهاشمی و تأسیس الدولۀ االسالمیۀ). 1996القمنی، سید محمود (-

2. Laclau and Mouffe

3. discourse theory

4. poststructuralist

5. signifier

6. signified

7.articulation
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را، تا زمانی که حالت بالقوه دارنـد و هنـوز درون   8»مواضع متفاوت«کنند. هویتی نوین پیدا می
رسـند و در چـارچوب   و از زمانی که به فعلیت می9،»عنصر«اند، بندي نشدهیک گفتمان مفصل
در تعریـف الکالئـو و مـوف    خواننـد (گفتمـان  مـی 10»وقته«شوند، بندي مییک گفتمان مفصل

داللـت  «هـا حـول اسـم    هـا). تمـامی وقتـه   عبارت است از کوششی براي تبدیل عناصر به وقته
بایست توجه داشت کـه  یابند. البته می، یعنی نشانۀ ارشد و ممتاز، انتظام می11»گاهگره»/ «مرکزي

ئمـی تثبیـت   صـورت دا بنـدي گفتمـانی بـه   معناي حاصل براي یک نشانه در قالب هـر مفصـل  
شود، بلکه این یک انجماد و انسداد موقتی است؛ معنـاي حاصـل همـواره از سـوي دیگـر      نمی

شـود.  اند، تهدید مـی شده13»طرد«12،»میدان گفتمان«عنوان مازاد معنایی به معانی محتمل، که به
کـه  هـایی هسـتند  هاي سـیال، نشـانه  آید. دالالزم می14»هاي سیالدال«اینجا توضیحی پیرامون 

روش خـاص  کننـد بـه  هاي مختلـف تـالش مـی   روي انتساب معانی گوناگون بازند و گفتمانبه
).60خودشان به آنها معنا ببخشند (یورگنسن و فیلیپس، 

و 15»هژمـونی «شـوند  گفتمان الکالئـو و مـوف مطـرح مـی    دو مفهوم دیگري که در نظریه
انـد: هژمـونی باعـث    روي یک سـکه هستند. از نظر ایشان، این دو مفهوم دو 16»شکنیساخت«

شـود، حـال آنکـه    نزدیک شدن یک دال به مدلولی خاص و ثبات نسبی معناي یک نشـانه مـی  
شکنی، با انتساب مدلول و معنایی متفاوت به دال مزبور، مدلولی را کـه گفتمـان رقیـب    ساخت

مـونی  پـردازد و بـدین ترتیـب هژ   بدان چسبانده است دور ساخته و به تعریـف مجـدد آن مـی   
).95شکند (سلطانی، گفتمان موردنظر را در هم می

اسـت. نگـاه آلتوسـر بـه سـوژه در      17نگرش الکالئو و موف به سوژه همان نگرش آلتوسـر 
واسـطه شود. فراخوانی ناظر است به فرایندي که در آن افراد بهگر میجلوه18»فراخوانی«مفهوم 

8. differential positions

9. element

10. moment

11. nodal point

12. field of discursivity

13. exclusion

14. floating signifiers

15. hegemony

16. deconstruction

17. Althusser

18. interpellation
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شوند که مطابق با آن قالـب  داده میهاي مشخصی قراروگو در موقعیتهاي خاص گفتروش

).78آید (یورگنسن و فیلیپس، هویتی، انتظارات خاصی نسبت به فرد پدید می
. بازة زمانی موردمطالعه1-3-2

تحقیـق  بندي زمانی خاص الزم است ابتدا تقسیم،پیش از تعیین محدودة زمانی و دامنۀ کار
عصـر  ، »پیشاتأسـیس «شـود: عصـر   دوره مـی بندي شـامل سـه  را بیان نماییم. این تقسیمحاضر

قریش و اقتدار آن تا پیش از ظهورپیشاتأسیس مربوط به عصر»:پساتأسیس«و عصر »تأسیس«
و دورة گیـرد، در بـر مـی  را پیغمبـر عصر تأسیس از بعثت تا رحلـت  ،نبوت پیامبر (ص) است

. یابـد تجلی مییشی] خالفت [قرمقامپساتأسیس مربوط به تثبیت قدرت در قریش است که در 
که در عصـر پساتأسـیس قـرار دارد    میالدي) 632(یازده هجري تحقیق به سالاین بازة زمانی 
و شروع عصـر پساتأسـیس   خلفا شود. این محدودة زمانی که مقارن با آغاز خالفت محدود می

ویـژه ايهکه بسـتر و زمینـ  روي از آن،»هرد«. حادثۀ نیز هست» هرد«زمان وقوع ماجراي است
فـراهم  -اي قریشـی دارد عقبـه کـه صـبغه/  -از گفتمـان اسـالمی   دیگرگونهدرکی نیل به ي برا
.، اهمیتی بسزا داردآوردمی

گانههاي سه. دوره2
پیشاتأسیس. 2-1
منزل قدرت،قریش. 2-1-1

اشـت،  کالب، بزرگ قبیلـه، بـا سیاسـتی کـه د    بنتدریج در مکه نفوذ کرد و قُصیقبیلۀ قریش به
توانست کلیۀ امتیازات مربوط به کعبه را از چنگ قبیلۀ خُزاعـه درآورد و بـا تصـاحب آنهـا بـه      
ریاست مکه برسد. پس از مرگ وي، بنا به وصیتش، امتیازات اصلی و مهم به فرزند ارشـدش،  

اهمیـت عایـد فرزنـد دیگـرش،     ) و سهمی ناچیز و تقریبـاً کـم  32/ 1سعد، عبدالدار، رسید (ابن
ناف، شد. همین امر موجب نارضایتی وي شد و او را به منازعه و کشـمکش بـا عبدالـدار    عبدم

/ 1،واداشت؛ این غائله به نفع عبدمناف تمام شد و از آن پس او بزرگ قبیلۀ قریش گردید (همو
). وي رسماً با همسایگان خود رابطه برقرار کرد و، در راستاي ایجاد مناسبات حسنۀ سیاسی 33

هاي تجاري، فرزندان خویش را، در مقام سفیران صـلح  ردن زمینه براي رونق فعالیتو فراهم ک
جا). با مـرگ وي، عمـدة امتیـازات حسـاس و     هاي مجاور اعزام کرد (همانقریش، به سرزمین
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بـار بـه   مناصب مهم به فرزندانش رسید. این امتیازات، همچون گذشته، محل نزاع شـد و ایـن   
عبدشـمس، منجـر شـد    عبدمنافیِ قریش، یعنـی هاشـم و أمیـۀبن   بروز کشمکش میان دو قطبِ

).34/ 1(همو،
تأسیس. 2-2
مهبط رسالت،قریش. 2-2-1

انتخاب و برگزیدن (= اصطفاء) فرستادة الهی، در عین حال، یک انتساب نیـز هسـت. ایـن    
دنیـاي  سو، داللت بر عدم خالء و خنثی نبودن دارد که هبـوط ایـن فرسـتاده را در    خود، از یک

دهـد، و از  اش از قلمرو گفتمانی را نشـان مـی  کند و نیز گریزناپذیريتاریخ و فرهنگ اثبات می
اي مستقیم با قدرت دارد. قریش یکی از قدرتمندترین قبایـل در جزیرةالعـرب   دیگر سو، رابطه

ت و در وهلۀ بعد به یکی از دو قطب عبدمنافی که تجسـم قـدر  -بوده، و انتساب به این قبیله 
تردیـد دعـوت   بـود، بـی  چیزي نیست، جز منسوب بودن به قدرت. اگر غیر از این می-اندبوده

شود؛ رسالت، در عین حال که از این شد. اما این رابطه به اینجا ختم نمیداعی در نطفه خفه می
شود، از آن (نـاظر بـه بعـد گفتمـانی) تـأثیر     انتساب (ناظر به نسبت داشتن با قدرت) منتفع می

اي دوسویه میان رسالت و انتساب برقرار شده بود.عبارت دیگر، رابطهپذیرد؛ بهمی
رسول محاط در مهبط. 2-2-1-1

متأثر دربارة.گیردفُرم می20که رسالت نیز در محیطهمچنان،است19رسول محاط در مهبط
مقصـود از آن  هکـ اشـاره کـرد  21»مؤلفۀالقلوب«به قضیۀ ، مثالً،توانمی، شدن رسالت از محیط

المـال  اعطاي مـال بـه آنـان از بیـت    واسطۀبهجلب نظر و رضایت بزرگان قوم و رؤساي قبایل 
. در سال هر قبیله پیرو و فرمانبر بزرگ خود بودبود، زیرا طور ثابت و معین از محل زکات)ه(ب

» هعرانـ ج«پس از غزوة حنین و بازگشت از طائف، پیامبر (ص) در محلی به نـام  ،هشتم هجري
. ایـن موضـوع  توجهی از غنایم را به قریشیان دادبخش قابل،و در این میانرا تقسیم کردغنایم 

حصن الفزاري، نظیر عیینۀبن،باعث رنجش و اعتراض انصار گردید. البته بزرگانی از غیر قریش
ول نیـز مشـم  ،عـوف النصـري  بـن مـرداس السـلمی و مالـک   بـن حابس التمیمی، عبـاس بنأقرع

. تاریخ، فرهنگ.19
مکان (تاریخ و فرهنگ).و. اعم از زمان20
گرداند و دومی را سادات و بزرگان مسلمان اولی را به اسالم متمایل میواز سران مشرکان است اعم که»گانشددلجویی«مؤلفۀالقلوب یا «. 21

).196(خرمشاهی، »انگیزددارد و همراهی ایشان را در جهاد و مشکالت دیگر برمیپایدار می
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از آنجــا کــه تعــداد ،امــانــد،گرفتواقــع شــدند و صــدتا صــدتا شــترهــاي هنگفــت بخشــش

رسولُواهللاِیقلَ«چند برابر دیگران بود، انصار را برانگیخت تا بگویند: 22مندشدگان قریشیبهره
پس از آگاهی از این موضوع، انصـار را فراخوانـد و   ،). پیامبر (ص)3/93(طبري،23»!هقوماهللاِ

. شـاید  نمـود تفسـیر  » مؤلفـۀالقلوب «ز ایشان دلجویی کرد و این عمل را در چارچوب قاعـدة  ا
موجـب  »هستند؟» مؤلفۀالقلوب«بزرگ دارد که مصداق ندمگر قریش چ«که پاسخ این پرسش

،رسول خدا (ص) بودنـد ۀبا آنکه همگی صحاب،انصار،به هر صورتتشویش اذهان شده بود. 
چـه موضـعی   غیر انصـار  روشن است که دیدي داشتند. با این وضع،چنیننسبت به این قضیه 

،کثیـر ابـن ؛92و،(همـ در زمـرة معترضـان بـود    . ذوالخویصرة التمیمی توانستند داشته باشندمی
.بسته شدگونه بود که نطفۀ خوارج )؛ این102مسلم، ؛2/271أثیر،ابن؛4/416، 1993

. در سـال نهـم هجـري    پـردازیم مـی رسـول  به کنون ا؛مثالی که گذشت ناظر به رسالت بود
تمیم وارد مدینه شـد. آنـان از پیـامبر (ص) اجـازه     ت نمایندگیِ (وفد) قبیلۀ بنیئالوفود) هی(عام

قصـد  به،حاجببنعطارد،اي از سوي خطیبشانخواستند تا این دیدار و مالقات با ایراد خطبه
اش را به آنان رخصت داد. پس از آنکه عطارد خطبهپیامبر (ص) هم.اي آغاز گرددقبیلهتفاخر

برخیـز و  «فرمـود:  ،شـماس انصـاري  بـن قیسبنثابت،ایراد کرد، پیامبر (ص) به خطیب خویش
توجـه در  ثابت نیز برخاست و خطبۀ خود را ایـراد کـرد. نکتـۀ جالـب    »پاسخ خطبۀ وي را بده!

ـ ن خیـرِ ی مفَاصطَو«خطبۀ ثابت این بود که وي در بخشی از آن گفت:  ه رسـوالً أکـرَ  خلقهم م
ـ اهللا المهاجرونَرسولِبِنَهم حسباً؛ فآمنَسباً، ... و أفضلُ ـ م ويه و ذَن قومرـ ح م النـاسِِ ه، أکـرم
.)5/51، 1993کثیر، ؛ ابن3/116(طبري، 24»وجوهاًالناسِأنساباً و أحسنُ

امـا بـدان   ،ناظر بـه تقواسـت  25ه سورة حجراتسیزدۀبودنِ پیامبر (ص) مطابق با آی» أکرم«
لحـاظ  شود که آن اکـرم بـودن بـه   بلکه بعد دیگري را نیز شامل می،شودمنحصر و محدود نمی

در زمرة عقاید مسـلمانان  ست. بدین ترتیب این بعد هم که جنبۀ گفتمانی دارد احسب و نسب 

حـزام،  بـن سـفیان، حکـیم  أبـی بـن حـرب، معاویـۀ  بـن فیانأبوسـ عبارت بودند ازقریشیانی که صدتا صدتا شتر گرفتندیا » المئینأصحاب. «22
عمـرو،  بـن أمیـۀ، سـهیل  بنهشام، صفوانبنزهرة، الحارثجاریۀ الثقفی حلیف بنیعبدالدار، العالءبنعلقمۀ أخی بنیکلدةبنبنالحارثالنضیربن
وهب الجمحی، أهیب الزهري، عمیربنبننوفلمخرمۀبند از نیز عبارت بودنکسانی که کمتر از صد شتر گرفتند.قیسأبیبنعبدالعزيبنحویطب

).3/90لؤي (طبري، عامربنعمر أخی بنیبنهشام
.بیند)نمیۀ خود رابه خدا سوگند که چشم رسول خدا (ص) به قومش افتاده است (جز قوم و قبیل. 23
از قبیله که پس از آن مهاجران .... و حسب استآنها از حیث نسبرا برگزید که برترینیو پروردگار متعال از میان بهترین خلقش رسول. 24

اند.ایشانتریناند و سرشناسبرترینِ مردمان از حیث نسب و اصالت؛ ایشانبه او ایمان آوردندبودند و خویشاوندانش 
».اهللا أتقاکمکم عندمکرَاَإنّ«. 25
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.)4/129ریح کـرده اسـت (غزالـی،    بـدان تصـ  احیاء علوم الـدین که نویسندة همچناندرآمده،
هـا و قرائـات را هـم تحـت     تدریج بر وسعت و دامنۀ این بعد گفتمانی افزوده شد و خوانشهب

ـ کم رسـولٌ د جاءقَلَ«ۀ توان از آیدر این باره می.سیطره و هیمنۀ خویش درآورد ـ م 26»کمن أنفس

؛1،242، 2002(سـیوطی،  هه شـد به فتحِ فـاء خوانـد  » أنفسکم«) یاد کرد که در آن 128/ (توبه
بر ایـن اسـاس،  در تثبیت و بازتولید گفتمان نقشی مؤثرتر از قبل ایفا کرد. و)1/306جنی،ابن

یعنـی  ،و برتـرین شـما  ایـن پیـامبر از بهتـرین (= أنفَـس)    مفاد آیه به این نکته اشارت دارد که 
.)338. (عبدالکریم، است،قریش

آمـده و ظهـور   در کل، دیدي گفتمانی نسبت به شرایط پیش،هاي معاصر پیامبر (ص)عرب
اش ابتدا فضاي مقدس کالب و قبیلهبنقصی،اسالم و نبوت رسول قریشی داشتند. در نگاه آنان

عنوان نماد و سـمبلی از قـریش، از   هب،نوادة او،حرم را اشغال کرده بودند و اکنون پیامبر (ص)
شـهادت بـه   بـود. عقیدة آنها را به تسخیر خویش درآورده عین به ذهن ارتقاء یافته و ذهنیت و

شـدن نبـی   27گفتمانی داشت و این در نظر آنان مرحلۀ اُبـژه يکارکردکامالً نبوت پیامبر (ص) 
قریشی بود.

پساتأسیس. 2-3
رسولتخالف. 2-3-1

، نه رسالت. خالفـۀ الرسـول نهادینـه کـردن     استاي است که ناظر به رسول لهئخالفت مس
در ایـن  بـود. روابط خـونی  پایۀ بر حکومتیبنا نهادندرواقع کهساب یا همان گفتمان استانت

إسالماً، الناسِنحن المهاجرون، أولُ«چارچوب بود که ابوبکر در سقیفه خطاب به انصار گفت: 
29).1/63(زکی صفوت، 28»-(ص)-اهللا ماً برسولِحهم رسهم أحساباً، ... و أممو أکرَ

این ترجمه بر اساس قرائت به ضم فاء است..)207(خرمشاهی، »آمده استسوي شماراستی که پیامبري از میان خودتان بهبه«. 26
27. object

از حیـث اصـالت و نسـب هسـتیم، ... و     انو برتـرین مردمـ  یـم ی هستیم کـه اسـالم آورد  انن (ناظر به قریشیان) نخستین مردماما مهاجر. 28
ترین خویشاوندي را با رسول خدا (ص) داریم.نزدیک

أما االستبداد علینا بِهذا المقامِ، و نحن األعلَـون نَسـباً و األشُـدون برسـولِ اهللا     «بر این مبنا قابل تفسیر است: البالغه نهج) در جملۀ علی (ع. 29
آن ظلم و خودکامگی که نسبت به خالفت بر ما تحمیل شد، در حالی که ما را نسب برتر و پیوند خویشاوندي با رسول »: «(ص) نَوطا ... إلخ

).304(دشتی، » (ص) استوارتر بود ... إلخ.خدا 
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ر باب ارتدادد. 3

» هحـروب الـرد  «بر اساس گفتمان حاکم در جهان اسالم، ما در تاریخ با ماجرایی تحـت عنـوان   
خاتمـه یافـت. در   ة العـرب شویم. این پیکارها با سرکوب جریان ارتداد و فتح جزیـر مواجه می

ن و برگشـتگا دیـن : متنبیـان، از هسـتند شناسـایی  وضوح قابل، سه طیف مختلف به»هرد«جریان 
30کنندگان از پرداخت زکات.امتناع

هـاي دوم و سـوم   بـر روي دسـته  ،با تکیه بر روابط قدرتخود را،ما در این مجال، توجه 
بوده است،ها طلبیرغم اینکه طیف نخست هم محل ظهور و بروز قدرتایم، علیمتمرکز کرده

. )10آنان نیز طالبان زعامت و ریاست بودند (أبوخلیل، اینکه چه 
در این قسمت و در ارتباط با جریان ارتداد دو مسأله را مورد توجه قرار می دهیم: نخسـت  

)؛ و دوم اینکـه  233/ 5اینکه پدیده ارتداد محدود بـوده و و فراگیـر نبـوده اسـت (عـالم زاده،      
هاي) وارد شده به مدینـه  در عـام الوفـود مـاهیتی دینـی داشـته انـد، ماننـد         وفدهاي (= هیئت

کـه تحـت تعلـیم مبـانی و احکـام دینـی       82) و خوالن (همو، 76هاء (منتظرالقائم، وفدهاي ر (
قرارگرفتند.  

اکنون ماجراي ارتداد را که دو سال پس از عام الوفود رخ داد با تکیه بر اسـناد ومسـتندات   
مرور خواهیم نمود. اسناد و مستندات تـاریخی مـا شـامل مسـتند قرآنـی در بافـت تـاریخی و        

تاریخی غیر قرآنی می شود. ابتدا به بیان و ارائۀ مستند قرآنی در چـارچوب تـاریخی   مستندات 
آمدنـد  شـمار نمـی  کتاب بههاي امی که اهلپردازیم؛ اما پیشتر باید توجه داشت که عربآن می

، یعنـی  31راهی جز پذیرش اسالم نداشتند. حـال بـه بخـش پایـانی آیـۀ شـانزدهم سـورة فـتح        
است توجه کنیـد. در ایـن راسـتا و بـا     32مدنی-از لحاظ تاریخی-، که »نتقاتلونهم أو یسلمو«

؛ 158/ 26؛ ألوسی، 273/ 16توجه به دو گزینۀ موجود در آیه که منطق این یا آن دارد (قرطبی، 
ی   را باید عـرب » قومٍ اُولی بأسٍ شدید«)، مصداق 281/ 18؛ طباطبائی، 50/ 5شوکانی،  هـاي اُمـ

انـد  اي از مصداق آن یاد کردهعنوان جزء و جلوهدر جنگ حنین به» وازِنه«دانست. در منابع از 

نسبت ارتداد به این گروه محل مناقشات فراوان است.به همین دلیل ؛از دین برنگشتندولی زدند، از پرداخت زکات سر باز. دستۀ سوم30
31 .»سللونَهم أو یتُقات ونَ إلی قومٍ اولی بأسٍ شدیدتُدعن االَعرابِ سخَلَّفینَ ملمنشینجهادگریزان بادیه/ ماندگان اعرابى [به واپس»: «مونقُل ل [

).513(خرمشاهی، »جوى سهمگین خوانده شوید که با ایشان کارزار کنید، یا آنکه آنان مسلمان شوندسوى قومى ستیزهبگو زودا که به
اشاره داشته باشـد. بـر ایـن اسـاس،     دو مرحلۀ تاریخی به باید نباید صرفاً از لحاظ جغرافیایی باشد، بلکه می» مدنی«و » مکّی«اتصاف به . 32

مکّی آن است که قبل از هجرت، و مدنی آن است که پس از هجرت نازل شده است، خواه در مکه خـواه در  «تعریف موردقبول ما این است: 
.)26/ 1(سیوطی، »الوداع چه در دیگر سفرهامدینه، چه در سال فتح چه در سال حجۀ
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قوم أولی «). البته مورد دیگري نیز دربارة مصداق 434، 2006؛ واقدي، 203/ 6، 1993کثیر، (ابن
مـدد  در منابع مطرح شده و آن عجم (= فارس و روم) است؛ طرح ایـن مـورد بـه   » بأس شدید

د، زیرا عجـم از گزینـۀ سـومی کـه همانـا پرداخـت جزیـه اسـت         شوتأویل است که موجه می
هـاي  که پیامبر (ص) در نامه به اسقفکتاب، همچنانهاي اهلبرخوردار بود، درست مانند عرب

فإنّی أدعوکم إلی عبادةِ اهللاِ من عبادةِ العباد، ...، فـإن أبیـتُم فالجزیـۀ،    «نجران یادآور شده بودند: 
-68/  2، 2010؛ سیوطی، 404/ 1؛ یعقوبی، 64/ 5، 1993کثیر، (ابن33»بِحربوإن أبیتُم آذَنتُکم

).  682/ 3قیم الجوزیه، ؛ ابن67
ولید که از سـوي پیـامبر (ص) بـه فرمانـدهی سـپاه اسـالم       بنخالد،در سال دهم هجري

از بـود گسیل شـده  ،در حوالی نجران،کعببنحارثسوي اقامتگاه قبیلۀ بنیهمنصوب شده و ب
تأییـد  خطاب به این قبیله از شعار مرسـوم و متـداول و مـورد   در طریق فرستادگان و منادیانش 
؛114/ 19935کثیــر،ابــن؛3/126(طبــري،34»ســلَمواأســلموا تُ«پیــامبر (ص) اســتفاده کــرد: 

.)21/369مجلسی،؛7/418سهیلی،؛3/379الجوزي،ابن
مطـابق بـا آن   ،لعملی است که خالد دریافت داشتهیکی از دالیل موجود در متن آن دستورا

و أدعوهم إلـی  أیامٍهم ثالثۀَلُقاتاُنی أن ال رتَماَو «بدین قرار است: . آن دستورالعملکندعمل می
موا ه، و إن لم یسلَبینَۀَنّاهللا و سو کتاباالسالمِعالمهم ممتُلَّمنهم و علتبِموا قَاالسالم، فإن أسلَ

؛418/ 7سـهیلی، ؛3/379الجـوزي، ابـن ؛5/114، 1993کثیـر،  ابن؛3/126(طبري، 35»هملتُقاتَ
اي است که سرشت شعار موردنظر را آشکار ). عبارت مذکور در حکم قرینه21/370مجلسی،

. از قـرارِ  اسـت کاري که خالد به پیامبر (ص) ارائـه داده آمـده   عبارت در گزارشاین سازد. می
: انـد گفتـه از همین رو در جـواب بـه خالـد    ؛استبوده چیز موردتأیید پیامبر (ص) ههم،معلوم

؛5/114، 1993کثیـر،  ابن؛3/127طبري،(36»همل معک وفدقبِل و لیفبشِّرهم و أنذرهم، و أقبِ«
تـوان بـه گسـیل    می، دیگراز دالیل).370/ 21مجلسی،؛7/419سهیلی،؛3/380الجوزي،ابن

بعـد  باید دانست کـه ، اشاره کرد.ولیدبنیعنی خالد،شمشیر اسالمآنسپاه و در رأسداشتن

جاي پرستش بندگان به پرستش پروردگار می خوانم ... . پس چنانچه سر باز زنید، بایستی جزیه بدهید، و در صورتی که [از به. من شما را33
دهم.پرداخت جزیه] امتناع بورزید، به شما اعالن جنگ می

اسالم بیاورید/ تسلیم شوید تا در امان بمانید.. 34
ایشاناگر اسالم آوردند/ تسلیم شدند، از ،پس؛ن را به اسالم دعوت کنمآناوارد جنگ نشوم، و ایشانو مرا امر فرمودي که تا سه روز با .35

.کارزار کنماسالم نیاوردند/ تسلیم نشدند، با آنان ها بیاموزم، و اگربپذیرم و ارکان اسالم و کتاب خدا و سنت پیامبرش (ص) را بدان
نزد من آر.بهدتی از آنان را نیز همراه خوئهیسوي من آي وو به،آنان را بیم و امید ده.36
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رده کـ مدینه، احتمال هرگونه تهدید نظامی از سـوي آنـان را منتفـی مـی    نسبت بهمکانی نجران 

بوده است.اوج قدرت در سال دهم هجري نیز شایان ذکر است که اسالم در. است
حتـی  : «گفتـه اسـت  ن ااي خطاب به مرتدابوبکر در نامهاتفاقاً،کهمورد دیگر عبارتی است 

اي بـه ایـن   حضرت علی (ع) نیز ضمن نامـه .)339حمیداهللا،(1»رهاًوعاً و کَطَصار إلی االسالمِ
).496(دشتی، 2»طوعاً و کرهاًۀُت له هذه األممأسلَ: «کرده استموضوع اشاره 

رد و رویـدادهایی کـه در پیـدایش چهـرة اسـالمی      تـرین مـوا  کننـده ترین و تعیینمهم
جزیرةالعرب مؤثر بودند

ــال  ســ
فتح مکههشتم

ــان و    ــر زب ــانی) ب ــایع زم ــان (وق ــأثیر زم ت
»أسلموا تسلموا«ها: داللت

)5/(توبه3آیۀالسیف
)29/ (توبه4آیۀالجزیۀ

5سیف اهللا المسلول

ــال  ســ
نهم

الوفودعام
ــور  ــزول س ــتةن برائ

(توبه)
ــال  ســ

افول کعبۀ نجرانمده

نظام معنایی گفتمان اسالمی قریش. 4
کـه  چنانشود،طرف است که بستر براي ظهور گفتمان فراهم میتنها در صورت وجود دو نفر/

و زمینـه را بـراي بررسـی و مطالعـۀ     شـود مـی 2بـدل بـه دیـالوگ   1با ورود نفر دوم، مونولوگ

به اسالم گرویدند.جبراً اختیار یا اینکه بهتا. 1
.)497و این امت برابر دین اسالم یا از روي اختیار یا اجبار تسلیم شد (دشتی، . 2
(و چون ماه هاي حرام به ...» حصروهم و اقعدوا لهم کلَّ مرصد فإذا انسلَخَ األشهرُ الحرُم فاقتُلوا المشرکینَ حیثُ وجدتُموهم و خُذوهم و ا«. 3

، سرآمد، آنگاه مشرکان را هر جا که یافتید بکشید و به اسارت بگیریدشان و محاصره شان کنید و همه جا در کمین شان بنشینید...) (خرمشاهی
187.(

4» .الیومِو ال بِباهللاِالیؤمنونَلوا الذینَقاتر و الاألخیمونَرِّحرّما حو رسولُاهللاُمالحقِّدینَدینونَه و الیم  ـ ن الذین اوتـوا الکتـاب ـ ی یحتّ وا عطُ
گیرند و ي خدا و پیامبرش را حرام نمیداشتهبا اهل کتابی که به خداوند و روز بازپسین ایمان ندارند و حرام«:»رونهم صاغوعن یدۀَالجزی

.)191همو،(»دست خویش و خاکسارانه جزیه بپردازندر کنید تا بهورزند، کارزادین حق نمی
».خداۀشمشیر آخت«معناي ولید، بهبن. لقب خالد5
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کند. این پژوهش نیز حکایت از کـنش و واکـنش   یکاوان در حوزة تحلیل گفتمان مهیا ممکالمه
مقابــل قــریش از هــاي/ طــرف. کــنش طــرفاســتالعمــل دارد و تصــویرگر عمــل و عکــس

شکنی گفتمان حاکم هم پیش رفتند.هایی تشکیل شده بود که تا مرحلۀ ساختگفتمانخرده
الـی سـیال/  دهد که دتشکیل می» دین«دال را اسم داللت مرکزي در گفتمان اسالمی قریش 

اسالم ترجمان دیـن و  ،عبارت دیگرهب؛3است» اسالم«همان ،قرآنبر اساس ،شناور است. دین
بدان تصریح شده و در مقام قیـدي (=  ،بنا به اقتضاي گفتمان،اماحقیقی آن است،اصالً مدلول 

هـاي دیگـري کـه   موف) به دین منتسب و ملحق شده اسـت. نشـانه  نظر الکالئو واز،4»بست«
اي خـاص بـا یکـدیگر قـرار     عنوان عناصر همنشین در درون این منظومۀ معنایی و در رابطـه هب

ند.هست» زکات«و » عبودیۀ«، »اطاعت«/»طاعۀ«گیرند می

شکنیدر مسیر ساخت. 5
دین. 5-1
)1پادشاهی: عنصر (. 5-1-1
؛ت و متغیر داشته باشدتواند مدلولی متفاومی،هادر همنشینی با دیگر دال،دالی است که» دین«

بدهد. زهیر در بیتی گفته است:» کیش و آیین«داشته باشد و یا معناي » اطاعت«تواند معناي می
     فــی بنــی أســد بجــو ـ عمـروٍ فی دیـنِ لــئن حللــت 5نـا فـدك  ت بینَو حالَ

 ،183ثعلب، ؛1/192مبرد،؛14(أبوزید القرشی(

المنـذر بـن هندبنشاه معروف حیره، عمروهو اشاره شدي که در این بیت به نام ا»عمرو«
.است،السماءماءبن

از میان مرتدان برخاست و گفت:هحطیئ
أبـی بکـر!  دینِتا ما بالُهفَلَفیانـا اهللا إذ کـان بینَ عنا رسـولَ أطَ

1. monologue

2. dialogue

3 .»اهللاِ االسالم 19: آل عمران» (إنّ الدینَ عند.(
4. clouser

ان زهرآلود هجو من به تو خواهد رسید] کپی«[گوید: کند و میتهدید می،وداسد را که در حق وي بدي کرده بشاعر در اینجا مردي از بنی. 5
(ایزوتسـو،  »عمرو منزل کنی و حتی اگر فدك ما را از یکدیگر جدا کند» دین«اسد در حتی اگر [از من بگریزي و] در وادي جو متعلق به بنی

288.(
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هر!الظَۀُفتلک و بیت اهللا قاصمهبعــدهــا بکــراً إذا مــاتثُأیورِ

)232، 1: ج 1308(مبرد، 

مـا  ». کیش و آیـین «و دیگري » اطاعت«محتمل دو معناست: یکی » دین«دال ،بر این اساس
بـا لحـاظ   ،فوقدو بیت در این قسمت معناي نخست را مورد بررسی قرار خواهیم داد. ترجمۀ 

از این قرار است:معانی،کردن این
اي واي! مـا را بـا   / او اطاعـت [می]کـردیم  مان بـود، از نآنگاه که رسول خدا (ص) در میا«

در خانـدان  ]رسم پادشاهانبه[پس از آنکه بمیرد، حکومت را ،آیا او//اطاعت ابوبکر چه کار؟!
.»کمرشکن است[کار] که آن ،به کعبه سوگند]اگر چنین باشد[/گذارد؟ارث میاش بهو ذریه

. از جملـۀ  دال بر آن باشـد که قرائنی شداطاعت)(=معناي موردنظرمدعیتوان زمانی می
هـاي  شاعر از میـان روابـط و نسـبت   ؛کندتوجه میاست که بسیار جلب» أطعنا«این قراین فعلِ 

توانست، براي توضـیح نسـبت بـین خـود و پیـامبر،      می1»جانشینی«که بر اساس قاعدة ممکنی
کـه  اسـت » أیورثهـا «قرینۀ دیگر . کرده استرابطۀ مطیع و مطاعی را برگزیده و بیان اختیار کند 

اي م و تمسخر از رابطه و نسـبت مـوروثی  صورت بالفصل در ابتداي بیت بعد آمده و با تهکّهب
،پـس از گذشـت دو سـال   ،البته.پرسداش برقرار سازد میبا خاندان و قبیلهتواند میکه ابوبکر 

ارث بـه ،یعنـی عمـر  ،یشايِ خـو قبیلـه دهـد و ابـوبکر خالفـت را بـراي هـم     این اتفاق رخ می
جز احتکار قدرت. اما خالی از فایده نیست کـه در پایـان ایـن    هو این چیزي نیست ب،گذاردمی

اي مستقل یاد کنیم که شاعر با انتـزاع آن از نـام ابـوبکر، حـوزة     در مقام قرینه» بکراً«قسمت از 
کند.مورد نظر را تکمیل می2معنایی
)2تشریع: عنصر (. 5-1-2

کنیم:را مرور میهیگر بیت حطیئبار د

إذ کـان بیننـا  اهللاِعنا رسـولَ أطَ
کــراً إذا مــات بعــدههــا بثُأیورِ

أبـی بکـر!  دینِتا ما بالُهفَلَفیا
هر!الظَفتلک و بیت اهللا قاصمۀُ

1. paradigm

2. semantic field
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م. یپـرداز مـی ،»کیش و آیـین «، در معنا و مفهوم »دین«ۀنشاندر این قسمت به بررسی دال/
،در نظـر او ».ما را با شـریعت ابـوبکر چـه کـار؟!    «گوید: و میداردپیشامد شکوهشاعر از این

ده است. این مطلب نیاز به توضـیح دارد؛ بـه   نموابوبکر تشریع کرده و احکام جدیدي را وضع 
کنیم:گفته است، استناد میهنویربنبه آنچه مالک،همین منظور

کم غیرَذوا أموالَخُو قلتخائف
  فـإن قـامـ بــاألمر الم قــائمفوخَ

ـ جـیء فیمـا ی و ال ناظرٍ ـ م !دن غَ
دیـنُ عنا و قلنا الـدینُ نَم محمـد!

)15/245(اصفهانی، 

آنکه بترسـید و  بی]،و بروید[تان را بردارید و گفتم اموال.1گوید: مالک در این دو بیت می
که شخصی دست به آن کار مخُـوف و  صورتیاگر/ در،پس.2؛مد فردا باشیداانتظار پیشچشم
دیـن  ،دیـن «گـوییم:  و مـی شـویم مـی بزند، تسلیم خواستۀ او ن]یعنی جنگ و پیکار[انگیز هول

».محمد (ص) است
خـودداري ایشـان از پرداخـت زکـات بـه      راياین منع و امتناع از سوي مالک و پیروانش ب

خوانـده شـود. توضـیح    »ارتـداد «،باعث شد این تمـرّد ناع . این امتن حکومتی ابوبکر بودامأمور
در رأسشان بود، سوگند یاد کـرد کـه   عمررغم اعتراض گروهی از صحابه که علی،آنکه ابوبکر

با هرکس که میان نماز و زکات جدایی افکند وارد جنگ شود:
رت أن  «لُ اهللا (ص): عالم تُقاتلُ الناس و قد قـالَ رسـو  «عمرُ بنُ الخَطّابِ قال ألبی بکر:  اُمـ

موا منّـی        صـإال اهللاُ و أنّ محمـداً رسـولُ اهللا، فـإذا قالوهـا ع دوا أن ال إلهشهحتی ی لَ الناسأقات
/ 4؛ ترمـذي،  44/ 3داود، ؛ ابـی 40؛ مسـلم،  109-110/ 2(بخاري، » دماءهم و أموالَهم إال بِحقِّها

؛ سـبحانی،  64/ 2؛ صدوق، 23/ 1؛ ابن قتیبه،75/ 1، ؛ امام احمد389؛ نسائی، 37ماجه، ؛ ابن117
کـانوا یؤَدونَـه إلـی رسـولِ اهللاِ     -»عقاالً«و فی روایۀٍ: -واهللاِ لو منَعونی عناقاً «). فقال أبوبکر: 14

(ابن ». و الزکاةِ.(ص) لَاُقاتلَنَّهم علی منعها، إنّ الزکاةَ حقُّ المالِ، واهللاِ لَاُقاتلَنَّ من فَرَّقَ بینَ الصالةِ 
1-1).51-52، 1990؛ واقدي، 69، 1999؛ سیوطی، 343/ 6، 1993کثیر، 

به جنگ با مردم امر شدم، «آنکه رسول خدا (ص) گفته است: خیزي، حالجنگ برمیبر چه اساس با مردم به«فت: خطاب به ابوبکر گ. عمربن1
؟ »»گاه که آن را گفتند جان و مالشان از من در امان است.تا زمانی که گواهی دهند خدایی جز خداي یگانه نیست و محمد رسول خداست. آن

آن بـا  بـراي ،دادند، محروم کنند، یقینـاً که به رسول خدا (ص) می-»عقالی«و در روایتی: -» یناقع«ا از اگر مر،به خدا سوگند«ابوبکر گفت: 
».جنگم.همانا زکات حقی است در مال. به خدا سوگند، با هرکسی که میان نماز و زکات جدایی افکند، میوارد جنگ خواهم شد.ایشان
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رغم اینکـه وي اسـالم   کشد، علیوي را میدر نهایتشود و ولید با مالک روبرو میخالدبن

ن (= اخویش را ابراز و اظهار کرده بود. اما در مورد ماهیـت ایـن اقـدام ابـوبکر در قبـال مرتـد      
:هاي بسـیاري صـورت گرفتـه اسـت    اي عدم پرداخت زکات را داشتند) بحث و جدلکه بنآنان
بوده که عدم جدایی میان نماز و زکـات  دینییعملآن عمل،شود کهاي از اوقات گفته میپاره

تسلیم و مسـخر  براي،که یک فعل سیاسی بوده استشودآن را موجب شده و گاه نیز بیان می
ساختن رعایا.

؛ تلقـی و  قـرار دارد شـعائر دینـی   در زمرة و است ی از واجباتکه زکات یکشکی نیست 
یالوصـف ضـرورت  مـع 2آیۀالسیف بود.ابوبکرو مستند قرآنقتضاي مبهنیزبرداشت مردم از آن

وجود نداشـت (السـید،   -که پیشواي منتخب مردم مدینه بود-به ابوبکر آنبراي پرداخت دینی
19(.

در ،نظر دینی/ شرعی (= فقهی) با ابـوبکر رغم اختالفعلی،صحابهسؤال این است که چرا 
یعنـی  ، او را پیشواي سیاسی خویشباید گفت، از آنجا کهپاسخ در .نهایت از او اطاعت کردند

دیدند کـه از وي  وظیفۀ خویش می،حکمِ بیعتی که با او داشتندو بهدانستندمی،رئیس حکومت
حکـم پیمـانی کـه    عمل/ اطاعت آنها سرشت سیاسی محض دارد، بهاطاعت کنند؛ بنابراین، این 

آوري اما عثمان در زمـان خالفـت خـویش از جمـع    .)18-19و،اهل مدینه با ابوبکر بستند (هم
از خالفت ابـوبکر  ،این برهۀ زمانیدر طول اشخاصی که .)597نظر کرد (ابوعبید، زکات صرف

»اول با ما به چه علت بوده اسـت؟ ۀپس جنگ خلیف«پرسیدند: میزیستندمی،عثمانخالفت تا 
و تاریخی گفتمان اسالمی »زمانیدر«له حکایت از شخصیت ئاین مس.)1999،84(عبدالکریم، 

شود که همـواره دسـتخوش دگرگـونی و تغییـر     ها باعث میدارد. تاریخمندي گفتمان)قریش(
ند.باش

در ایـن  » عقـال «بـاب مصـداق  در اطالق می شود که کمتر از یک سال دارد، ولی در روایـت دیگـر   به ماده بزغاله اي » عناق«در روایت اول 
هـایش، تسـلیم   دام،مـثالً ،زکـات اصـل  همـراه  دهنده بهکه خود زکاتاستریسمان و طنابیمقصوداندآرا مختلف است؛ مثالً، گفتهعبارت، 

.)330/ 9(ابن منظور، شوداطالق می،شتر یا بزغاله،مثالً،دامبر خوداند کهنیز گفتهوه است،کردگیرنده میزکات
توانسته دالیل مختلفـی داشـته   گیري عمر میاین موضع.»أبی بکرصدرحرَشَاهللاَإنّ«. البته عمر پس از آن نظر ابوبکر را تأیید کرد و گفت: 1

کـه  ساختاي که به تصمیم أبوبکر وارد اشکال دینیازنظر کردن صرفباد و نه ابوبکر این جنگ را تأیید کردیدگاهاو نیز از ،مانظر. بهباشد
گونه بود که دین، سیاسی و گفتمانی شد.این.».هرکس شهادتین بگوید جان و مالش مصون و محفوظ است«
.)8/11نظرش با ابوبکر یکسان بوده است (مکارم شیرازي،،ظاهراً،(ع)در این میان علی.2
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دیگر بـه زمـان   یکمسلمانان در برابر د که قرار گرفتن شوبر اساس آنچه گذشت، روشن می
) 1/68علی (ع). زکات در حقیقت حکم مالیات را داشته (زیـدان، عصر نه ،گرددابوبکر بازمی

کـرد کـه ایـن یـا آن     شکل محسوس و ملموس ثابت میبود که بهايعینی و ماديمظهرو تنها 
اما نکته اینجاست است،حیح این مطلب ص.)165قبیله عمالً اسالم آورده است (عابد الجابري، 

،از این عمل (= عدم پرداخت زکات/ مالیات) حفـظ اسـتقالل سیاسـی بـود    مرتدان که مقصود
بلکـه ،ن حکـومتی صـرفاً یـک عمـل عبـادي نبـود      اچون پرداخت زکات (= مالیات) به مـأمور 

حکـام  عنـوان متولیـان و  هبگیران،زکاترسمیت شناختن و مشروع دانستن معناي بهبههمچنین
بود و جنبۀ عبیدي هم داشت. یکی از مرتدان قبیلۀ کندة در این باره گفته است:،جامعه

2-1عبیـد ریـد فنحن له فیمـا ی هسؤلَینا المصدقَعطَاَإذا نحن 

)59/ 1أعثم، ؛ ابن1990،174(واقدي، 

ـ فَ«ان داشـت:  در عبـارتی بیـ  » دین«معانی منتسب به نشانۀ »طرد«اما ابوبکر براي دفع و  ن م
فی الطاعۀِلَخَدو سارعماعۀِإلی الجو ر ،جعن المعصیۀِمعرَإلی ما کان یفاالسـالمِ ن دیـنِ م

).347(حمید اهللا، 3»ثم تاب إلی اهللا تعالی و عملَ صالحاً، قَبِلَ اهللاُ منه ذلک و أعانَه علیه
اسالم. 5-1-2-1
ایفـا مـی   » دین«را براي دال سیال »بست«تمان حاکم نقش در عین حال که در گف،»اسالم«
شـود. اسـالم داراي دو   خود نیـز در مقـام دال/ نشـانه ظـاهر مـی     ،)جاهماندین االسالم (،کند

است و در اصطالح »تسلیم شدن و انقیاد«معناي معناست: لغوي و اصطالحی. اسالم در لغت به
در ایـن گفتمـان   ،. اکنون دیگر»به ارادة حضرت حقخود را تسلیم کردن و واگذاردن «معنايبه

حفـظ  را هم اش است، اما رابطۀ خود با معنی اولیهدینی، اسالم ناظر به همان معناي اصطالحی
ه هـاي رده وجـه تسـلیمی برجسـت    مکـانی جنـگ  -به این ترتیب که در ظرف زمانی،کرده است

کننـده  و تعیینیابدمیعنوان متعلَّقِ اسالم، تقدم هو ارادة غالبان و فاتحان بر ارادة الهی، بشودمی
اسـت کـه از اسـالم    ايایـن همـان اسـالم ظـاهري    .شود: تسلیمِ اسالمِ آنان شدن و یا مرگمی

دهیم، تسلیم ارادة او خواهیم شد.بگیرنده را به وي ما زکات درخواستی زکاتاگر. 1
کند.را تداعی می» عباد«براي خواننده بالفاصله شخواند) میassociative(»روابط متداعی«. محور جانشینی که سوسور 2
نـامبردار  »دین اسالم«بهنچه داز این معصیت و سرکشی ببشتابد و اان]نامسلم[و براي پیوستن به جماعت کسی که در ربقۀ طاعت درآید. 3

کند.اش مییاريبر [انجام دادن] آنپذیرد ودرگاه خدا توبه کند و عمل صالح انجام دهد خدا از او میو سپس بهبازگردداست



53رّدهجریانبرابردرقریشگفتمانبررسیقریشممالیک94بهار و تابستان
له بیتی است که یکی از مبارزان لشکر اسالم ئ. گواه این مسشودمتمایز میحقیقی با میل درونی 

خطاب به قبایل مرتد گفته است:
1الصـقیل و السیفحد الرمحِبِرهـاً کَلـوا االسـالم  قبإلی أن تَ

)90: 1990(واقدي، 

2»فیـه السـیف  لَعمی فاسـتُ ن أبذلک منه و ملَقبنهم، فاَمن أجابم«ابوبکر به خالد نوشت: 

این همان 3شدند.لم میشدند، بلکه مستسواقع مسلم (= مسلمان) نمی). آنان به349(حمید اهللا، 
نـوع  کـرده و بـه تفکیـک ایـن دو     تبیین. این حالت را علی (ع) نیز استاسالمِ قهري و قسري 

: 1382(دشـتی،  4»... إلـخ مواسـلَ موا و لکـن استَ ما أسـلَ : «پرداخته استاز حیث ماهیت اسالم
نیز عرب هاي و شدندکتاب که اُمی محسوب میاهلهاي غیرعرب. فرجام سخن اینکه)496

. راهی جز اسالم آوردن نداشتندمرتد،
)3: عنصر (طاعۀ/ اطاعت. 5-2

ـ قریشٍیا معشرَ«ابوطالب خطاب به سران قریش گفت:  و فیکم الس ... !یدالم 5»... إلـخ طـاع

واقع به سروري مطاع در میـان قـوم عـرب بـدل گشـت. از      بهپیامبر) و 1/262(زکی صفوت،
آنان تنها مطیع پیـامبر  ». أطعنا رسول اهللا إذ کان بیننا«گفت:،شاعر مرتده،طیئهمین رو بود که ح
د:آمـ میگران بر ایشان پذیرفتند که مطیع فرد دیگري باشند و این امر بسیار (ص) بودند و نمی

».فیا لهفتا ما بال دین أبی بکر!«
کنـد و  افـاده مـی  را » اطاعـت «در ایـن عبـارت معنـاي    » دیـن «،پیشتر اشـاره شـد  کهچنان

در همـین  ؛زدنـد ابـوبکر سـر بـاز   از و از اطاعت ندکنندگان از پرداخت زکات تمرّد کرداعنامت
راستا مالک گفت:

   ففـإن قـام بــاألمر المخـوقــائممحمـد! دیـنُ عنا و قلنا الـدینُ نَم

با نوك تیز نیزه و لبۀ برّان شمشیر.جبراً اسالم را بپذیرید، تا اینکه . 1
کار بند.هبرا در باب او زد شمشیر هرکس که سر بازاز او بپذیر، واین را ات را اجابت کرد س خواستههرک،از ایشان.2
پردازیم.که پیشتر گذشت نمی» مواسلَموا تُأسل«. البته ما در اینجا دیگر به شعار 3
).497ظاهر تسلیم شدند (دشتی، آنها اسالم را نپذیرفتند، بلکه به. 4
شونده در میان شماست.ش! ... سرور اطاعتاي جماعت قری. 5
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عـونی عقـاالً   لو منواهللاِ«قسم یاد کرد و گفت: نکردن خاطر این تمرّد و اطاعت هابوبکر هم ب
ن دینـی و  امرتـد .)40مسلم، ؛8/140(بخاري،1»کانوا یؤدونه إلی رسول اهللا لقاتلتهم علی منعه

در اشعار لشـکر حکـومتی   نکته کنندگان از پرداخت زکات حاضر به اطاعت نشدند و این امتناع
:بازتاب یافته است

ــ کم أبـــابکرٍ تمشَـــبِ م النُلــتُو قُفاهاًسـ2صــیلأباالفَطیــع

)1990،89(واقدي، 

گفتند:مینیز در پاسخلشکر حکومتی
ــاتنُ 3طیعـوا أبـابکر  ه حتـی تُ علی أمـرِ غالـــبو اهللاُکم فـــی اهللاِلُقـ

)59/ 1أعثم، ؛ ابن173و،(هم

زکات/ صدقه. 5-3
هـایش خطـاب بـه    در نامـه بـوبکر  اکه هاي گفتمان حاکم بود، همچنانیکی از دال» زکات«
االسـالم، و عـن منـعِ   عـن دیـنِ  کم عن الرجوعِلَمما حو إن کان إنّ«ن بدان تصریح کرده: امرتد
بر سر معنا و کـارکردي  مسئله. بودهمان زکات »عقال«مصداق اصالً .)354(حمیداهللا، 4»ةالزکا
کنندگان نسبت به این قضیه تناعکرد. امعنوان یک عمل/ فعل پیدا میهکه پرداخت زکات باست
له است:ئبیت زیر گویاي این مس.داشتندکامل علم 

ــد إذا نحن أعطینا المصدق سؤله ــد عبی ــا یری ــه فیم ــنحن ل ف

ـ )قریش(پرداخت زکات در آن شرایط عملی کامالً مطابق با منطق گفتمان اسالمی  شـمار  هب
5»پـراکتیس گفتمـانی  «نـی باشـد، یـک    پیش از آنکـه اداي یـک فریضـۀ دی   ،رفت. این عملمی

).3/244(طبري،» هم علیهجاهدتُقاالً لَعونی عنَلو م«جمله: طرق دیگر هم روایت شده است، من. این سخن ابوبکر به1
».کنیماز أباالفصیل اطاعت نمی«:و گفتیدیدسبب اینکه ابوبکر را از سر سفاهت دشنام دادبه. 2

» فصیل«و ،شدمیگفتهبه شتر بالغِ جوان » بکر«خواندند. توضیح آنکه این کنیه میهوي را ب،ابوبکراستصغاریر و تمسخر و براي تحق،نامرتد
ـ فصـیل  در نتیجـه، ؛گردید که تازه از شیر گرفته شده و در آغاز راه بلوغ و خودکفـایی قـرار داشـته باشـد    شتري اطالق میبه کُرّه مرحلـۀ  هب

.»دهدهنوز دهانش بوي شیر می«،تعبیر عامیانهبهشود که،است؛ پس فصیل بالکنایه به کسی اطالق میبوده نزدیکشیرخوارگی 
کنید.برداريفرماناز ابوبکر آنکه خدا بر امر خویش مستولی است تا ، در حالی کهجنگیمدر [راه] خدا با شما می. 3
شدارد، عزلزدن از پرداخت زکات بازنمیشما را از رویگردانی از اسالم و سر باز]ست کهاي اگونههب،لبیدزیادبن،کارگزارمعملکرداگر [. 4

کنم.می
5. discoursive practice

کننـد. ایـن   هاي گوناگونش حفظ میهاي جاافتادة زبانی و یا کرداري هستند که یک گفتمان را در بخشها یا روالهاي گفتمانی شیوهپراکتیس
شوند.گر میصورت نرم و سخت جلوهها به دوپراکتیس
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،دارد که موضوع موردمناقشه زکات/ صدقه نیسـت شد. این بیت به وضوح بیان میمحسوب می

است.» مصدق«بلکه گیرندة زکات/ صدقه یا همان 
عبودیۀ

)4(عباد/ عبید: عنصر. 5-4
عبود را خالقِ باقی گاه که من اشاره و مروري بر حالت عبودیت دارد، آنانامۀ ابوبکر به مرتد

ه ال وحـد اهللاَدعبما ین کان إنّ، و ممحمداً قد ماتمحمداً، فإنّدعبن کان إنما یمفَ«دهد: قرار می
اهللاَله، فإنّشریکح ...قَییوم250/ 3طبري، (1»موتالی(.

ویندة بیت بـا قـرار   رود. گشمار میهکنندگان از پرداخت زکات ببیت امتناعمثال پیشین، شاه
2اي نهـادي بـه برقـراري رابطـه   » مصـدق «در برابر ،»متصدق«در مقام،مصراع اول» نحن«دادن 

ن مصدق در جایگاه مافوق قرار گرفته و متصدق در مقام مـادون. در چنـین   آکه در دارداشاره 
،بنـابراین ؛کننـده خواهـد بـود   ) مافوق/ مصدق است که تعیین»فیما یرید«وضعیتی این ارادة (= 

» عبیـد «در » یـاء «و ایـن بـا حضـیضِ    ،تسلیم اراده و خواست مافوق شدن فرجـام کـار اسـت   
را ،خاصـه در بعـد سیاسـی   ،دارد که مملوك شدن و از کـف دادنِ اسـتقالل  تناسبهمنوایی و 

قِ تسـلیم/       ). باري، آنا8/16(مصطفوي، کشدتصویر میبه ا متعلـَّ ن در پایـان تسـلیم شـدند، امـ
ارادة غیرِالهیِ مصدق/ مافوق بود، نه ارادة الهی.،شان، بر طبق بیت اخیرالذکرماسال

هویت سوژه در گفتمان اسالمی قریش. 6
251/ 3طبري، (کنداعالم می» اذان«استفاده و آن را » داعیۀ اهللا«از تعبیر هابوبکر در جریان رد(.

سـوژة  » اذان«افـراد از طریـق   ،شباهت زیادي به فراخوانی آلتوسر دارد. بدین ترتیبگفتناذان 
گیرند. اگر طرف مقابل نیز اذان لشکریان حکـومتی را بـا اذان   قرار می)قریش(گفتمان اسالمی 

ه و اند توسط گفتمان اسـالمی قـریش فراخوانـد   بود که آنان پذیرفتهمعنااین به،دادندپاسخ می
بایـد ونـد  بودمواجـه  » المصلِّی«3»موقعیت سوژگی«صورت با آن سوژة این گفتمان شوند. در 

شـد کـه موقعیـت    سـپس از آنـان خواسـته مـی    .نـد ردکمیمنزلۀ سوژه این موقعیت را اشغال به

-[بداند که]-پرستیدهمیرا انباز، [ولی] هرکس که تنها خداي یکتاي بیمرده[بداند که] محمد (ص) پرستیدهمیهرکس که محمد (ص) را . 1
میرد.زندة پاینده است و نمی،پروردگار

2. institutional relation

3. subject position
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را اشغال نمایند. با پذیرش قرارگیري در یک چنین موقعیتی بود که سـوژة  » المتصدق«سوژگیِ 
بـه  آنـان را  )قـریش (گفتمان اسـالمی  ،کرد. در ضمنهویت پیدا می» مسلم«در موقعیت مزبور 

فمـن  «خواند. ابوبکر در خالل مکاتبات خویش بـا مرتـدان نوشـت:    میفرانیز » مطیع«موقعیت 
گفتند:) و سپاهیان وي نیز می347حمیداهللا،(1»دخل فی الطاعۀ

تطیعــوا أبــابکرعلــی أمــره حتــینقـــاتلکم فـــی اهللا و اهللا غالـــب

هـاي مطروحـه،   با پذیرش سوژه قرار گرفتن از سوي یک چنین گفتمانی و اشغال موقعیـت 
ماننـد  ،یافـت و معنـا مـی  شـد مـی اي نهـادي برقـرار   گردید که در رابطهها اعطا میهویتی بدان

ر که در چارچوب ساختار گفتمانی د» مطیع«و » متصدق«هاي پیش روي سوژه از قبیل موقعیت
گرفت.قرار می» مطاع«و » مصدق«هاي نسبت و ارتباط با موقعیت

در هریک ،هاي مطروحهنکته اینجاست که در صورت امتناع افراد از قرارگیري در موقعیت
اسالم ،کلیت پیشنهاد لشکریان حکومتی. از آنجا کهشداز این مراحل، ریختنِ خونشان مباح می

اي جـز پـذیرش اسـالم    طور طبیعی براي بقاء و زنده ماندن چارههبقتل) بود، افراد= یا جنگ (
معناي قرارگیـري  در آن بافت گفتمانی به» مسلم«پذیرش استقرار در موقعیت ،بنابراین؛نداشتند

و پر کردن چنین جایگاهی بود.» مستسلم«در موقعیت 
دار قلمـداد  را هویت» مستسلم«و در واقع » مستسلم/مسلمِ«جز سوژة هیک چنین گفتمانی ب

بلکـه تسـلیم ارادة قـریش؛    ،بایست تسلیم باشند، نه تسلیم ارادة الهـی ها مینخواهد کرد. سوژه
صراحتاً ، در برخی اقوال،رو بود کهیناقریش خواهند شد. هم از»ممالیک«دیگر سخن آنان به
شد:تعبیرجنگ علیه قریش به این جنگ از 

2لحرب قریش کلها غیر هائـب نیفإن تحذر الحرب العوان فإن

)88: 1990(واقدي، 

بـه تعبیـر آدونـیس،   خواند،که گفتمان اسالمی قریش سوژه را بدان فرامی» مسلم/ مستسلم«
/ 1(شـود بـدان فراخوانـده مـی   (شهروند)جاي مواطنهاست که ب(پایمال شده)همان متواطیء

موقعیـت سـوژگی   ،الزامـاً ،عثمان اجبـاري در ایـن نبـود کـه افـراد     در دورة گفته شد که . )44

ربقۀ طاعت در آید ... .در که کسی. 1
ندارم.یاگر از پیکار دشوار بیم دارید، من از پیکار با تمامی قریش هراس!]اسداي قبیلۀ بنی[. 2
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گونـه اسـت کـه نوسـان     این؛ را کسب کنند» مسلم/ مسلمان«را اشغال کنند تا هویت » متصدق«

.کندشدت جلب توجه میهویتی به

گفتمان قریش مدعی حق. 7
و کافر خواندمیاطل گفتمان قریش و در رأس آن ابوبکر مدعی حقیقت بود و طرف مقابل را ب

؛ 3/245(طبـري، 2»ةٌکـافر األرضإنّ«ابوبکر خطاب به مردم مدینـه گفـت:   1.کردمحسوب می
3»دارالحـرب «،جز اقلـیم حجـاز  ، جزیرهشبه ، ارض هدنبال این گفتبه).344/ 6، 1993کثیر، ابن

رسـتادة ابـوبکر   قیس کندي به فبنأشعث5تلقی شدند.4»حربی«و سکنۀ آن همگی شمار آمدبه
ـ تَقَبِه الکفـرَ صاحبملزِنا له، و ال یمخالفتبِنا الکفرَملزِهذا یک أبابکرٍصاحبإنّ: «گفت 6»ه قـومی ل

در مـاجراي جنجـالی قتـل    ،). ابوبکر اندکی بعـد 113عبدالقادر الفیاض، ؛1990،192(واقدي، 
7»علـی الکـافرین  ه اهللاُلَّسیفاً سیمأشلم أکن ل«توسط خالد، خطاب به عمر گفت: هنویربنمالک

این در صورتی بود که یکی از یاران مالک گفته بود:.)359/ 2أثیر، ؛ ابن3/279(طبري،
رِّحمنـا بِ ماؤُت علیه د و اهللاُناصـالتــی ــأنّمعلَ ــا لَ ــم نَن 8رکفُ

عبـــــدالقادر ؛1990،106(واقـــــدي،

)169الفیاض،

جریانشود. عمر در این بیش از پیش آشکار میو محقّاینجاست که سرشت گفتمانی حقّ
ـ قَعلیـه أن تُ رهقاً، ... حـقٌّ خالدإن فی سیف: «گفتلب به اعتراض گشود و  هی3(طبـري، 9»د/

جـا؛  (همـان 1-10»ک عـن خالـد  ع لسـانَ ارفَ، فَاَفأخطَلَأو! تَیا عمرُهیه: «دادابوبکر پاسخ .)278

این نکته را نباید از یاد برد که حق با کسی است که قدرت در دست اوست.. 1
است.]شده[دیار کفر ،این سرزمین. 2
.شوداطالق میاحکام اسالم در آن جاري نباشدو به جایی کهگیردقرار می» داراالسالم«لحاظ فقهی در مقابل بهدارالحرب . 3
شود.به مقیم دارالحرب گفته می» حربی«. 4
جزیرةالعرب مترتّب شد عبارت بود از ضبط اموال در حکم غنایم، تصاحب زنان و فرزندان سکنهبر ،دنبال حربی تلقی شدنبه،. احکامی که5
).3/251(طبري، » راريو الذّالنساءیسبِه علی ذلک، ... و أن یلَقاتأن یی أمرتن أبو م... . «و،کنیز، برده و غالماسم به
رغـم  بـه ،اما عامل و کارگزارش را،خواندکافر می/ دهدبا وي، ما را مالزم کفر قرار مینمخالفتمادلیلهابوبکر، ب،این رئیس و پیشواي تو. 6

د.اندنمیکفرقرین،امار و قتل عام قوم و قبیلهکشت
کنم.کفار از نیام برکشیده غالف نمیبر ضدشمشیري را که خدا . 7
ایم.داند ما به کفر نگرویدهمیخداکه آنحالی ، حرمت پیدا کرد]ولیدخالدبن[گزاردن بر او خونمان با نماز. 8
حق این است/ مستحقِّ این است که قصاصش کنی.. ...ستهقتل) به سبب ارتکاببهی(ظلمدر شمشیر خالد، ضعفی. 9

!درکشزبان از مالمت خالد ؛خطا رفته استاي عمر! او تأویل کرده و به،بس است. 10
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تبعیت از تصمیم پیامبر را بهپوشیکثیر معتقد است ابوبکر این چشمابن.)358-359/ 2أثیر، ابن
.)4/360، 1993کثیر، (ابن2(ص) انجام داده است

افزاري در گفتمان اسالمی قریشافزاري و سختهاي نرمپراکتیس. 8
/8قرطبـی، -2/336، تـا کثیر، بـی قرار داد (ابن»آیۀالسیف«را خود3افزاريابوبکر پراکتیس نرم

هـا بـود   کارگیري همین پراکتیسهاهللا المسلول؛ با برا سیفخود4افزاريو پراکتیس سخت)74
سالکان طریق رشد سلکوي را در ابوبکرکه گفتمان اسالمی قریش هژمونیک شد، و عملکرد

شدگان در هن و مرتدخوانداقرار داد. در خصوص مقبول یا مردود بودن اصل قتل و کشتار مرتد
هـاي  اي است که در چارچوب پـراکتیس لهئها مساما کیفیت اعدام،گوییمنمییاین مجال سخن

ـ قنتَ... مرصادله بالماهللاَفإنّ«: کندافزاري گفتمان اسالمی قریش موضوعیت پیدا میسخت م ن م
عدو3/250طبري،، نااز ابوبکر به مرتد(5»جزیهه، ی.(

1 .»المخطیءمن العلماء فی التأویل معذورو المصیبمشکورو در خطـا باشـد   از علما، آنکه تأویـل کنـد  : «)62(حامد أبوزید،  »أو مأجور
»بیند.معذور است و آنکه بر هدف زند جزایش را می

ولید را در رأس گروهی براي دعوت قبایـل پیرامـون مکـه بـه     در سال هشتم هجري و پس از فتح مکه، پیامبر (ص) خالدبن،. توضیح آنکه2
نخست مردان قبیلـه  ،دستور ويریتش با آن مواجه شد. بهمأموجریانمالک از جمله قبایلی بود که خالد در ذیمۀبنجاسالم گسیل داشت. بنی

سوي هبه پیامبر (ص) رسید، ایشان دستان خود را بواقعه. وقتی خبر این ه شدندسالح شدند و سپس جمع کثیري از آنان از دمِ تیغ گذراندخلع
.)3/66(طبري،» الولیدبنُخالدعنَا صمإلیک می أبرأُإنّاللهم«و فرمودند: ندآسمان بلند کرد

المغیرة، بنعموي وي، فاکهمردان آن قبیله گویا :بوده استگیرياین تصمیموي در اي شخصی و مربوط به دوران جاهلیت محرّك ظاهراً کینه
» أنا صبأنابص«اند: ، گفته»مناسلَأ«جاي اینکه بگویند: هب،. اما وي در بیان علت کار خویش به پیامبر (ص) گفت که آناناندقتل رسانده بودهرا به
» الصابیء«پیامبر (ص) را ،ن قریشاشود. مشرکدر لغت به خروج از یک دین به دینی دیگر اطالق می» صبأ«()358-359/ 4، 1993کثیر، (ابن
باة «ن را اناان مسـلم ایشـ اصـالً گرویـده اسـت؛  بـه اسـالم   خارج شـده و  دین قریش از وي زعم ایشان،، بهبه این اعتبار که،خواندندمی صـ «
).).7/267منظور، خواندند (ابنمی
از اي عمـده سـپس اسارت درآورد وبهنیز را کشت و تعدادي را هذیمجرغم آنکه خالد تعداد فراوانی از مسلمانان بنیافزاید: علیکثیر میابن

داشت، هرچنـد  هاهمچنان در سطح و سمت یک سردار و فرمانده نگبلکه او را،رسول خدا (ص) وي را عزل نکردقتل رساند،بههماسرا را 
،بـود کـه ابـوبکر   دلیـل بـه همـین   .شان را به آنها باز پس دادلالمال پرداخت کرد و امواها را از بیتکشتهۀوي برائت جست و دیةکه از کرد

عزلش نکرد ،تمیم را تصاحب کردو پس از آن همسر مالک یعنی أمرا تأویل کرد خودقتل رساند و عملرا بههنویربنمالکخالدکههنگامی
).360/ 4، 1993ابن کثیر، » (.کنمکفار از نیام برکشیده غالف نمیبر ضدشمشیري را که خدا «و در پاسخ به اعتراض عمر گفت: 

3. soft-practice

4. hard-practice

جزایش گیرد، و انتقام می]سخت[او از دشمنش ... .)خود استپا خطا کردن بندگانمترصد دست از= (است پروردگار در کمینگاه همانا. 5
.دهدرا می
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صورت علنی و رسمی از سوي خود ابوبکر اعالم هشدگان بو مرتدخواندهناسوزاندن مرتد

؛ 3/251(طبـري، 1»... إلـخ هم بالنارقَرِّح... و أن یه علی ذلکلَقاتمرت أن یاَی باَن و م«گردید: 
بلکـه  اجرایی شد،تنها از سوي کارگزاران حکومتی نه،این نوع اعدام).348/ 6، 1993کثیر، ابن
و جـاري سـاخت  را در مدینه و در حضور صحابه هم چنین حکمییک مورد خود ابوبکر در 

عبدیالیل بود:بننام فجاءةي بهآن در ماجراي سوزاندن مرتد
الفجاةَقَرِإن حمن نالـمِعـلّه2باالسـالم ن أقرَّعلی م

)157(عبدالقادر الفیاض، 

/6حجـر،  (ابناعدام استفاده کردروشله کارگزارانی بود که از این ولید نیز از جمبنخالد
ـ ال تُ«اسـت:  آمـده . نکته اینجاسـت کـه در حـدیثی از پیـامبر (ص)     3)259 4»اهللاعـذابِ بوا بِذِّع

.)4/21(بخاري، 

گیرينتیجه
بـه درجـۀ حتمیـت و قطعیـت     هرگـز  که مقالۀ حاضر صرفاً یک خوانش است و قدرهمان .1

تـوان  هرگـز نمـی  ه نیـز گفتمان حاکم رواج یافتتحت تأثیرروایتی از تاریخ که آن به ،رسدنمی
ترین اصلی است که همواره باید آن را مدنظر قرار داد.؛ این مهماطمینان داشت

شـدگان  مرتدخواندهو ن حقیقی، ایم: متنبیان، مرتدهما با سه طیف مواج» ردة«در جریان .2
تـرین و اصـلی تـرین اساسـی سیاسـی  امـل  واز پرداخت زکات بودند. عکنندگان که همان امتناع

در چـارچوب روابـط و   این سه گـروه بررسی و تحلیل هستند ودر ظهور هر سه طیفعوامل
.در اولویت قرار داردمناسبات قدرت 

. نظـام معنـایی   گیـرد مـی هاي رده مورد تحلیل قرار گفتمانگفتمان قریش در برابر خرده.3
.است»عبودیۀ«و » زکاة«، »طاعۀ«، »دین االسالم«ش متشکل از گفتمان قری

... و با آتش ایشان را بسوزانند.بکشندبابت آنام هرکس را که اباء و امتناع کرد، دستور داده. 1
.اندمعترفکسانی است که به اسالم هاي پروردگار بر از جمله نعمتهیقیناً سوزاندن فجاء. 2
در یک روایت آمـده کـه   :شودآتش مشاهده میسوزاندن باهنویربناز ماجراي قتل مالکگون گونه. جالب توجه آن است که در دو روایت 3

،که محتمل است دستور بـه سوزاندنشـان باشـد (عبـدالکریم    » ئوا أسراکمداف«شان بوده گفته است: نخالد در مورد اسرایی که مالک هم در میا
پـس از  ،کـه وي نقل شـده ). در روایتی دیگر نیز 3/278هم آمده است (طبري، » ئوا أسراکمأدف«صورت خالد بهۀ)؛ البته جمل2/217، 2011

.)279و،دیگ/ اجاق قرار داد (همۀپایجايهآنکه سر از تن مالک جدا کرد، سرِ وي را ب
ش) مجازات نکنید.را با عذاب پروردگار (آت]کارانمجرمان و گناه[. 4
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کـه از جانـب   اسـت » دیـن «،السیترین دال/ نشانه دالّترین و مهمترین، مرکزياصلی.4
یئه مصداق این امر است. تداعی کردن و القا طَشکنی شد. بیتی از حن حقیقی عمالً ساختامرتد

،. شاعر مرتده استکه شاعر با گفتمان حاکم انجام دادترین کاري استکنندهدر این بیت ویران
در صدد القاي ایـن  ،از طریق قرار دادن آن در محور همنشینی،»دین«چالش کشیدن مفهوم با به

براي خویش نظامی پادشاهی در میان قوم عـرب  ،»دین«با استفاده از تز ،مطلب است که قریش
تأسیس کرده است.

، اسالم است. بر اساس مستندات و با توجه به بافت قرآندگاهدیاز ،»دین«مصداق دال .5
تـوان نتیجـه   اقتدار و شرایط نظـامی حکومـت اسـالمی) مـی    و موقعیت (= معادالت سیاسی و

همـین حالـت نـاظر بـه     ارادة خلیفۀ قریشـی بـوده اسـت و خـود    ،گرفت که متعلَّقِ برتر اسالم
است که عینیت پیدا کرده و بـر فضـاي   ،تسالملغويِ اسالم، یعنی تسلیم و اسمعنايبرجستگی

.ه استجامعۀ اسالمی سایه افکند
معناي در آن موقعیت، عملی مطابق با منطق گفتمان قریش بوده، زیرا به،پرداخت زکات.6

،متولیـان و حکـام جامعـه   در مقام،رسمیت شناختن/ مشروعیت بخشیدن به گیرندگان زکاتبه
ي نقض اسالم و مرتد شدن بوده است.معنابوده و عدم پرداخت آن به

حکایت از محاط بودن اسـالم در گفتمـان دارد، و   نوسان در تعریف اسالم و مسلمانی.7
.دسازمایان میکنندگی مسائل و مناسبات سیاسی را بیش از پیش نتعیین
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کتابشناسی
.1390تهران،دوستان،خرمشاهی،لدینبهاءاازنامهواژهوتوضیحاتترجمه،کریم،قرآن
دارالنشـر، وللطباعـۀ صـادر دارالتـاریخ، فیالکاملالکرم،أبیبنعلیأبوالحسنالدینعزاألثیر،ابن

.م1965/ ق1385بیروت،النشر،وللطباعۀبیروت
مطبعـۀ خـان، عبدالمعیـد محمـد الـدکتور تصـحیح الفتوح،کتابالکوفی،أحمدمحمدأبیأعثم،ابن

. م1968/ ق1388الدکن،حیدرآبادالعثمانیۀ،المعارفدائرةمجلس
ودراسـۀ األمـم، والملـوك تـاریخ فـی المنتظممحمد،بنعلیبنعبدالرحمنأبوالفرجالجوزي،ابن

بیـروت، العلمیـۀ، الکتـب دارزرزور،نعـیم عطـا، القـادر عبـد مصـطفی عطا،القادرعبدمحمد: تحقیق
.م1992/ ق1412

علـی تحقیـق عنهـا، االیضـاح والقـراءات شـواذ وجـوه تبیینفیالمحتسبعثمان،أبوالفتحجنی،ابن
التحریـر دارمؤسسـۀ شـلبی، اسـماعیل الفتاحعبدالدکتورالنجار،الحلیمعبدالدکتورالناصف،النجدي

.ق1386القاهرة،النشر،وللطبع
بـن العزیـز عبـد الشیختصحیحالبخاري،صحیحشرحبالباريفتحعلی،بنالعسقالنی،أحمدحجرابن
.م2000/ م1420بیروت،التوزیع،والنشروللطباعۀالفکردارباز،بناهللاعبد
دارالهـادي، عبـد اهللاعبـد ریـاض : تحقیقالکبري،الطبقاتالزهري،منیعبنسعدبنمحمدسعد،ابن

.م1996/ ق1417بیروت،العربی،التراثإحیاء
الزینـی، محمـد طـه الدکتور: تحقیقوالسیاسۀ،االمامۀالدینوري،مسلمبنعبداهللامحمدأبیتیبه،قابن

.م1967القاهرة،والتوزیع،للنشروشرکاهالحلبیمؤسسۀ
خیرهديفیالمعادزادالدمشقی،الزرعیبکرأبیبنمحمداهللاعبدأبیالدینشمسالجوزیۀ،قیمابن

. م2010/ ق1431بیروت،العربی،الکتابدارالمهدي،الرزاقعبدخالشی: تحقیقالعباد،
بیروت،العربی،التاریخمؤسسۀالعربی،التراثإحیاءدارالنهایۀ،والبدایۀاسماعیل،الفداءأبو،کثیرابن

.م1993/ ق1413
.تابیالمکان،دونالفکر،دارالعظیم،القرآنتفسیر،-----

ماجـۀ ابـن سننشرحفیالحاجۀکفایۀبهامشهو«سننالقزوینی،یزیدبنمحمداهللاعبدأبوماجه،ابن
بیـروت، التوزیـع، والنشروللطباعۀالفکردارالعطار،جمیلصدقی: عنایۀوتخریج،)»السنديحاشیۀ(

.م2003/ ق1424
دارالعبیدي،لصادقامحمدالوهاب،عبدمحمدأمینتصحیحالعرب،لسانمکرّم،بنمحمدمنظور،ابن

.م1986بیروت،التوزیع،والنشروللطباعۀالعربیالتراثإحیاء
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الفکـر داروسـوریۀ -دمشـق الفکر،داربکر،أبیإمرةإلیالنبیقیادةمنالردةحروبشوقی،أبوخلیل،
.م2002لبنان،-بیروتالمعاصر،

بیـروت، النشـر، وللطباعـۀ بیروتدارالنشر،وللطباعۀصادردارالعرب،أشعارجمهرةالقرشی،أبوزید
.م1963/ ق1383

الشرقداراألزهریۀ،الکلیاتمکتبۀهراس،خلیلمحمدتحقیقاألموال،کتابسلّام،بنالقاسمأبوعبید،
.م1968/ ق1388القاهرة،للطباعۀ،

المکتبۀالحمید،عبدینالدمحییمحمد: تحقیقسنن،األزدي،السجستانیاألشعثبنسلیمانداود،أبی
.م1995/ ق1416صیدا،العصیریۀ،
للطباعـۀ دارالفکر،»العربعنداالبداعواالتباعفیبحث«المتحولوالثابتسعید،أحمدعلیأدونیس،

.م1986/ ق1406لبنان،–بیروتوالتوزیع،والنشر
.م1958بیروت،الثقافۀ،دارفراج،أحمدالستارعبدتحقیقاألغانی،الفرج،أبواالصفهانی،

السبعوالعظیمالقرآنتفسیرفیالمعانیروحالبغدادي،محمودالسیدالدینشهابالفضلأبیاأللوسی،
.م1997/ ق1417بیروت،التوزیع،والنشروللطباعۀالفکردارالمثانی،

الکتـب دارعطا،القادرعبدمحمدأحادیثه،رقموحواشیهوضعوحققهمسند،حنبل،ابنأحمد،االمام
.م2008/ ق1429بیروت،العلمیۀ،

.1361تهران،انتشار،سهامیشرکتآرام،احمدترجمۀقرآن،درانسانوخداتوشیهیکو،ایزوتسو،
جـا، بـی ،)افست(التوزیعوالنشروللطباعۀالفکردارصحیح،اسمعیل،بنمحمداهللاعبدأبوالبخاري،

.تابی
نامـۀ پایـان ،»مـوف والکـالو گفتمـان نظریۀاساسبرحافظغزلیاتازمنتخبیبررسی«مجتبی،پردل،

.1390زمستانمشهد،فردوسیدانشگاهانسانیعلوموادبیاتدانشکدةارشد،کارشناسی
: الناشـر عثمـان، محمـد الـرحمن عبـد : تصحیحسنن،مسورة،بنعیسیبنمحمدعیسیأبیالترمذي،

.تابیالمنورة،بالمدینۀالسلفیۀالمکتبۀصاحبلکتبی،االمحسنعبدمحمد
وللطباعـۀ القومیـۀ الـدار سـلمی، أبیبنزهیردیوانشرحالشیبانی،یحییبنأحمدالعباسابوثعلب،
.م1964/ ق1384القاهرة،النشر،
الـدار عربـی، الالثقـافی المرکـز الـنص، سـلطۀ والسیاسۀسلطۀ: التأویلوالخطابنصر،زید،أبوحامد

.م2005لبنان،-بیروتمغرب،-البیضاء
بیـروت، النفـائس، دارالراشـدة، الخالفـۀ والنبـوي للعهـد السیاسیۀالوثائقمجموعۀمحمد،اهللا،حمید
.م1987/ ق1407
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.1382مشهد،نشر،بهالبالغه،نهجمحمد،دشتی،
مصـطفی مطبعـۀ ومکتبـۀ شرکۀ،الزاهرةالعربیۀعصورفی: العربخطبجمهرةأحمد،صفوت،زکی
.م1933بمصر،أوالدهوالحلبیالبابی

.تابیجا،بیالهالل،دارمؤنس،حسیندکتورتحقیقاالسالمی،التمدنتاریخجرجی،زیدان،
مـع الشـرك والتوحیـد معـالم تحدیـد عنیبحث: الشركوالتوحیدفیقرآنیۀبحوثجعفر،سبحانی،
.ق1424قم،،)ع(الصادقماماالمؤسسۀعملیۀ،تطبیقات
ایران،اسالمیجمهوريدرقدرتجریانسازوکارهاي: زبانوگفتمانقدرت،اصغر،سیدعلیسلطانی،

.1387تهران،نی،نشر
الوکیـل، عبـدالرحمن : تصحیحهشام،البنالنبویۀالسیرةشرحفیاألنفالروضعبدالرحمن،السهیلی،
.م1968/ ق1388،الزهراءمدینۀحلوان،القاهرة،
العامخریفعشر،الثالثالعدداالجتهاد،مجلۀ،»االسالمفیالدولۀبنیۀوالخالفۀرؤیۀ«رضوان،السید،
.11-47صصم،1991/ ق1412

التوزیـع، والنشـر وللطباعـۀ کثیـر ابندارالقرآن،علومفیاالتقانعبدالرحمن،الدینجاللالسیوطی،
.م2002/ ق1422بیروت،-دمشق

-----،رم2010بیروت،العلمیۀ،دارالکتبالمأثور،التفسیرفیالمنثورالد.
بیروت،التوزیع،والنشروللطباعۀالمعرفۀدارالحلبی،ریاضمحمود: تصحیحالخلفاء،تاریخ،-----
.م1999/ ق1420

دارالتفسـیر، علـم منالدرایۀوالروایۀفنیبینالجامعالقدیرفتحمحمد،بنعلیبنمحمدالشوکانی،
.تابیبیروت،التوزیع،والنشروللطباعۀالمعرفۀ

جهـان، انتشـارات الرضـا، أخبارعیونالقمی،بابویهبنالحسینبنعلیبنمحمدجعفرأبیالصدوق،
.تابیتهران،

الحـوزة فـی ینالمدرسـ جماعـۀ منشـورات القـرآن، تفسیرفیالمیزانحسین،محمدالسیدالطباطبائی،
.تابیقم،العلمیۀ،
أبـو محمـد تحقیـق طبـري، بتـاریخ معروفالملوكواألممتاریخجریر،بنمحمدجعفرأبوالطبري،
.م1962بیروت،العربی،التراثروائعإبراهیم،الفضل

بیروت،ۀ،العربیالوحدةدراساتمرکزتجلیاته،ومحدداته: العربیالسیاسیالعقلمحمد،الجابري،عابد
.م2004
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بـزرگ المعـارف دائـره مرکـز تهران،اسالمی،بزرگالمعارفدائره،»ابوبکر«ابوبکر،هادي،زاده،عالم

.  1372اسالمی،
التوزیـع، والنشـر وللطباعـۀ البشـائر دارأشعارهم،وأخبارهم: الردةشعراءتماضر،الفیاض،عبدالقادر

.م2007/ ق1428دمشق،
القـاهره، العربـی، االنتشارللنشر،سیناأخباره،فیوالوفودعامفیبصائر: یثربدولۀیل،خلعبدالکریم،

.م1999
.م2011القاهرة،المحروسۀ،مصردارالصحابۀ،مجتمعبأحوالالربابۀشدو،-----
.م2004بیروت،الهالل،مکتبۀوالدین،دارعلومإحیاءمحمد،بنمحمدأبوحامدالغزالی،

وللطباعـۀ العربـی دارالکاتـب القـرآن، ألحکامالجامعاألنصاري،أحمدبنمحمداهللاعبدأبیبی،القرط
.م1967/ ق1387القاهرة،النشر،
مصـر بجمالیـۀ، المنشـأة الخیریـۀ المطبعـۀ األدب،واللغۀفیالکاملیزید،بنمحمدابوالعباسالمبرد،

. ق1308المحمیۀ،
إحیـاء دارالوفـاء، مؤسسۀاألطهار،األئمۀأخبارلدررالجامعۀاألنواربحارباقر،محمدالشیخالمجلسی،

.م1983/ ق1403بیروت،العربی،التراث
النشروللطباعۀالفکردارالعطار،جمیلصدقیتحقیقصحیح،النیسابوري،القشیريالحجاجابنمسلم،

.م2004/ ق1424بیروت،التوزیع،و
القرآنمنکلمۀکلفیالواحداألصلعنیبحث: الکریمالقرآنکلماتفیالتحقیقحسن،المصطفوي،

االرشـاد والثقافـۀ وزارةالثقافیـۀ، العالقـات وللمراکـز العامـۀ الـدائرة اسـتعمالها، مواردعلیتطبیقهو
.ش1368االسالمیۀ،ایرانجمهوریۀاالسالمی

.ق1399طهران،یۀ،االسالمدارالکتبنمونه،تفسیرناصر،شیرازي،مکارم
قـم، هجـري، اولقـرن ) السـالم علـیهم (بیـت اهلازحمایتدریمنیقبایلنقشاصغر،منتظرالقائم،

.1380کتاب،بوستان
مسـتو، الغنـی عبـد تصحیحالسنن،دینار،بنسنانبنعلیبنشعیببنأحمدأبوعبدالرحمنالنسائی،
.م2006/ ق1426بیروت،-صیداالعصیریۀ،المکتبۀ

/ ق1410بیـروت، االسـالمی، الغـرب دارالجبوري،یحییتحقیقالردة،کتابعمر،بنمحمدالواقدي،
.م1990

التوزیـع، والنشـر وللطباعـۀ الکتـب عـالم جـونس، مارسدنالدکتور: تحقیقالمغازي،کتاب،-----
.م2006/ ق1427بیروت،
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األعلمـی مؤسسـۀ منشـورات مهنـا، األمیرعبد: قتحقیالیعقوبی،تاریخیعقوب،أبیبنأحمدالیعقوبی،
. م1993/ ق1413بیروت،للمطبوعات،

نـی، نشـر جلیلـی، هـادي ترجمـۀ گفتمان،تحلیلدرروشونظریهفیلیپس،لوئیزوماریانیورگنسن،
.1392تهران،


