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چكيده
 سال تبليغ دين جديد در اين شهر در مقابل مـسلمان      13اسالم در مسلمان كردن مردم مكه پس از         عدم موفقيت پيامبر    

شدن مردم مدينه بدون حضور فيزيكي ايشان در آن شهر و تنها از طريق تماس با نمايندگان اين مردم يكي از نكات جالب 

شناختي آن مقاومت و سرسختي در اسـالم  امعهمقاله حاضر درصدد است كه از منظر ج. و پرابهام تاريخ صدر اسالم است   

نياوردن از سوي همشهريها و آشنايان پيامبر و اين سهولت در پذيرش دين جديد از سوي مردماني از قبايل ديگر را بررسي 

ـيم عربـستان را بـر نـوع زيـست             در اين راستا نويسنده مي    . كند و كوشد با نگاهي به شرايط جغرافيايي شبه جزيـره تـأثير اقل

ـاهي بـه   فرهنگ اين مردم و شهرهاي مكه و مدينه، كه بسياري از رفتارهاي آنها را توجيه مي                كرد، بازشناسد و سپس با نگ

البته از آنجايي كه مقاله درصدد      . ساختار قشربندي و مناسبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن دو شهر پاسخ خود را بيابد              

هاي اين دين هم مـورد بررسـي   بايست آموزهدم به دين جديد است پس مي     العمل متفاوت دو گروه از مر     شناخت عكس 

پس از بررسي موارد يادشده نتايج زير كه همان فرضيات . هاي متفاوت به آن بازشناخته شودالعملقرار گيرد تا علل  عكس

هاي موجود، ا باورها و سنتهاي ا سالم بعوامل عدم شكوفايي اسالم در مكه مغايرت آموزه       «: مقاله بودند به دست آمدند    

و عوامل رشـد و شـكوفايي اسـالم در مدينـه            »  اجتماعي حاكم و امتيازات اشراف بود      - اقتصادي -مناسبات و نظم سياسي   

مجاورت اعراب با يهود و شكست اوس از خزرج و عدم وجود قشري منسجم و قدرتمند از شيوخ و اشراف براي مقابله      «

.بود» با اسالم

.اسالم، پيامبر اسالم، مكه، مدينه، اشراف و شيوخ، اوس و خزرج: هاكليد واژه
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طرح مسئله

ـته    شناسـي جامعـه ي ها همواره از دغدغه،اعيبررسي دين به عنوان يك پديده مهم اجتم   ـان ايـن رش  و بزرگ

را بـه  تـوان اهميـت آن  مـي  اما در يك نگاه كلي ، ابعاد گوناگون داردشناسيجامعه اهميت دين براي   .بوده است 
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 البته اهميـت ايـن پديـده مهـم بـه      .گذاردميفرد و رفتار اجتماعي او     كه از طريق فرهنگ بر      دانست دليل تأثيري 

 بر جامعه، ، تأثيري است كه از طريق نهادهاي وابسته به خود ،گردد و اهميت ديگر آن    ميين يك مورد ختم ن    هم

ديـن بـر جامعـه     سويه و تأثير     يك اي رابطه ، اما رابطه دين و جامعه     .ي جامعه دارد  هاروابط اجتماعي و خرده نظام    

ين بر فـرد   دگونه كه    همان . است أثر متقابل تتأثير و   ةگونه و ب  ردارن دا ق بلكه اين رابطه جهتي دوسويه و مت       ،نيست

 گـسترش  ،گيري به همان ترتيب هم شكل   ،دهدمياجتماعي و نهادهاي آن شكل       روابط ه و ب  ردو جامعه تأثير دا   

 اسـالم بـه عنـوان يـك ديـن از ايـن        .است نهادها و ساختارهاي آن      ،و انجام كاركردهاي دين تحت تأثير جامعه      

. تاريخي قرار داشته است-ي اجتماعيها تحت تأثير زمينه آني نبوده و حداقل گسترشقاعده كلي مستثن

ـبه جزيـره عربـستان گـواهي بـر ايـن ادعاسـت              نـضج  نگاهي به تاريخ ظهور اسالم و      . و گـسترش آن در ش

 از،در مكـه ) ص( كـه از طريـق حـضرت محمـد     بـدانيم  و اصـولي هامانچه اسالم را به عنوان مجموعه فر چنان

 در  خـود  ساله ظهور و فعاليت    13 اين دين در دوره      ،ترين شهرهاي شبه جزيره به جامعه آن روز ارايه گشت         مهم

ـام تـوان خـود                    .اين شهر نتوانست پيروان چنداني جلب نمايد       ـامبر اسـالم تم ـالي اسـت كـه پي را بـراي    اين در ح

ـناي   او در شهري كه محـل تولـد     جديد گسترش دين  ـار گرفـت  هبـود بـ  ش ان و زنـدگي اقـوام وآش ـا وجـود   .ك  ب

 جامعه مكه روي خوش به ديـن ايـشان نـشان نـداد و حتـي بـه                   ،هاي فراوان پيامبر و حمايت اقوام از ايشان       تالش

 اين در حالي است كه جامعه يثرب به آساني اسالم آورد و شهر خود را مأمن .استخميمبارزه قهرآميز با آن بر    

 جالـب  .شـد يگـذار  كه حكومت جهاني اسالم پايـه  بود و از همين شهر      دداپيامبر  و محل حكومت ايشان قرار        

گاه به عنوان پيامبر دين جديد و براي تبليغ  هيچ،تا پيش از اسالم آوردن مردم يثرب) ص(كه حضرت محمد آن

القات هم با سه م تنها در عرض دو سال و آني اسالم آوردن مردم يثربها بودند و زمينهه  سفر نكرد به اين شهر    

ـاوردن و حتـي       .ديگرد دوازدهم و سيزدهم بعثت ايجاد       ،هاي يازدهم در سال   آن سرسختي مكـه بـراي اسـالم ني

ـاي شـگفتي دارد و                قت ابل و برخورد عملي با اين دين و اين سهولت در پذيرش اسالم از طـرف مـردم يثـرب ج

:  كـه ال پاسخ گوييمؤكوشيم به اين سمي در اين مقاله .كندمياي است كه ذهن هر محققي را متوجه خود   هلمسئ

؟اسالم در مكه و رشد و گسترش آن در مدينه چه بوده استشدن نلل و داليل شكوفا ع

گويي بايد در صدد پاسخ   ميگردند كه   الت ديگري نيز به ذهن متبادر مي      ؤا س ،ال اصلي مقاله  ؤدر راستاي س  

ال علل و داليل عدم گسترش اسالم در مكه و گـسترش            ؤ تمام كوشش ما در اين مقاله پاسخ به س         .به آنها برآمد  

.آن در مدينه است
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اي از باورها  و اعتقادات جديدي است كه در نگاه نخـست   حامل مجموعه  ،اسالم به عنوان يك دين جديد     

 باورها و اعتقادات ديـن اسـالم     كه توان پرسيد  پس مي  ،در مغايرت با باورها و اعتقادات اعراب جاهلي قرار دارد         

ـين      ؤ س ؟يا ممانعت از رشد و گسترش اسالم بازي نمود        ثيري در رشد و گسترش و     أچه ت  االت ديگري كه به هم

: عبارتند از،گردندميمنوال مطرح 

 اجتماعي و فرهنگي حاكم در گسترش يا عدم گسترش اسالم چه       ،قتصاديا،ثير مناسبات و نظم سياسي    أ ت -

بوده است؟

؟)چرا و چگونه(در رشد و گسترش اسالم يا ممانعت از آن داشت ثيري أ طبقه شيوخ واشراف چه ت-

ـا اسـالم    مخالفت سرسـختانه  كه   دريافتيم   ،اصلي مقاله ال  ؤاز آنجا كه در مسير پاسخگويي به س        ـال  نـه   ب از س

پـردازيم  ميال ؤال اصلي  به اين سؤ پاسخگويي به سراستاي بلكه از سال چهارم آن شروع شد در        ،نخست بعثت 

ـال ابتـدايي بعثـت بـود          ؛ين سال كه در ا    و يعني سال چهارم بعثت چه اتفاق خاصي روي داد كه متفاوت از سه س

؟ با پيامبر شدمكيانباعث مخالفت 

 فرهنگي و سياسي جامعه عـرب       ، اقتصادي ،ي اجتماعي هات فوق مستلزم شناخت زمينه    سؤاالپاسخگويي به   

كه شناخت  ضمن آن.باشدمي پيش از اسالم و مقارن با آن   )طور خاص هب(و شهرهاي مكه و يثرب      ) طور عام هب(

به دليل تأثير بر شرايط زندگي مردم اين وادي از جملـه            ) مكه و يثرب  ( اقليمي عربستان     و هاي جغرافيايي گيژوي

ـاره       كوشيم ابتدا تصويري كلـي از ويژگـي       ميرو در ادامه     از اين  .وظايف ماست  ـاي يادشـده درب به جزيـره   شـ ه

 به چگونگي ظهـور اسـالم در   ، مكه و مدينههاي سپس با اشاره به شهر  ،نيمه ك ئپيش و مقارن با اسالم ارا     عربستان  

شهر پرداختـه و   دو  سياسي و فرهنگي متفاوت اين       ، اقتصادي ،هاي اجتماعي ها و وقايع مربوط به آن و ويژگي       نآ

ل شـكوفا  لـ داليـل و ع « اصلي مقاله يعنـي  سؤاله  البته پاسخ ابتدايي ما ب.ه دهيمئهاي مقاله اراسؤالپاسخ خود را به   

 مناسبات  ،ي اسالم با باورها و سنن مردم مكه       ها مغايرت آموزه  ؛ يعني الت متعاقب آن  ؤاو س » شدن اسالم درمكه  ن

 كه داليـل    سؤالگان است و در پاسخ به اين        ر اجتماعي حاكم و امتيازات اشراف و بز       -اقتصادي-و نظم سياسي  

ـا يهـود    پاسخ ما؟سالم در مدينه چه بوده است   ل رشد و گسترش ا    لو ع   از  شكـست خـزرج  ، مجاورت اعـراب ب

.باشدمي در جنگ و عدم وجود قشر منسجم از شيوخ و بزرگان براي مقابله با مسلماناناوس
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 اجتماعي مردم منطقه  -زيست اقتصاديثيرات آن برأهاي شبه جزيره عربستان وتويژگي

،بـه صـحراي سـوريه      اين سرزمين از سمت شـمال      .جنوب غربي آسيا است   ر  دعربستان شبه جزيره بزرگي     

ـته ايـن     در.گـردد مـي هند و از غرب به درياي احمـر منتهـي            از جنوب به درياي      ،ازمشرق به خليج فارس     گذش

 بخش مركزي و   .2؛اند ناميده »حجاز«را   بخش شمالي و غربي كه آن      .1: اندسرزمين را به سه بخش تقسيم كرده      

.)25: 1378سبحاني، (شودمي ناميده »يمن« بخش جنوبي كه .3؛ معروف است»صحراي عرب«ي كه به شرق

ـين جهـت بـي آب و        را) حدود يك سوم آن يعني(قسمت عمده اين سرزمين       صـحرا دربرگرفتـه و بـه هم

ارد كه حياتي   بميهاي موسمي در منطقه صحرا      تنها در روزهايي از سال باران     .باشدميعلف و غيرقابل سكونت     

 هواي شبه جزيره در صحرا      .شودمي به آن    دنگرابخشد و باعث روي آوردن موقت قبايل بياب       ميموقت به صحرا    

 بـدي آب    . سواحل مرطوب و درپاره اي از نقاط معتدل است         ردخشك و هاي مركزي بسيار گرم و    و سرزمين 

.آن اندك باشدجمعيت موجب گشته ،اي از شبه جزيره را فراگرفتهو هوا كه بخش عمده

و از فلسطين تا مرز يمن در كنار درياي احمـر         شودمي بخش شمالي و غرب شبه جزيره اطالق          به حجاز كه 

،ي زياد است و شهرهاي مهم آن مكـه  هايزرع و سنگالخ  هاي لم  سرزميني كوهستاني و داراي بيابان     ،امتداد دارد 

ـاز از          كه بخـش عمـده     آنجا از).3-5: سيرد اميرعلي (باشدميطائف  مدينه و  ـاالخص حج ـبه جزيـره و ب اي از ش

شت متناسب ي اهالي اين منطقه به مع،يزرع و سنگالخ و خشك و بي آب و علف پوشيده شده استهاي لم بيابان

 و كوچ »ايقبيله«زندگي ، ويژگي اين نوع معيشت.نداده يعني دامداري همراه با كوچ روي آور،با طبيعت منطقه  

راي ذبـراي گـ  مرتعمنابع آب و به دليل محدوديت .است ديگر به دنبال آب و علف  به منطقه هقط من يكدائم از   

ـين گـرو                 ها زمين ،زندگي ـاي  هي صحرا گنجايش جمعيت زياد را ندارند و همين علت زمينه نزاع و درگيري ب ه

ـان      ، نتيجه قهري اين ويژگي جغرافيايي منطقه      .باشدميمختلف    كـه رابطـه    اسـت واده زندگي تعداد محـدودي خ

، زندگي سخت صحرا به همراه خطرات ناشي از تجاوز قبايل ديگر           .)ايزندگي قبيله (خوني و نسبي با هم دارند       

توانـد از افـراد در برابـر   مـي اسـت كـه   ) جمـع ( چرا كه تنها قبيله ؛كندمي مستحكم بين افراد قبايل ايجاد     ايرابطه

يابد و قبيله بدون فـرد     ميفرد تنها در قبيله حيات و معنا        بنابراين  .)162: 1380جعفريان،  (خطرات محافظت نمايد  

 ايـن  .اسـت  از قبيلـه      او  اخـراج  ،ترين تنبيه براي فرد    بزرگ ،هادر اين محيط و با اين ويژگي      .غيرقابل تصور است  

ـات آن و قبيلـه                كـه  گرددميباعث  ،رابطه و نياز دوجانبه فرد و قبيله        نـسبت بـه فـرد و      فـرد نـسبت بـه قبيلـه و حي

نجارها و آداب و رسـوم  ه قواعد و  قبيله تحت تأثير و پايبند  ن فرد كه درو   .وليت نمايند ؤ احساس مس  اوسرنوشت  
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 تا جايي كه تجاوز ، و از هر قيد  و بندي آزاد استيستن در خارج از قبيله به هيچ قاعده و قانوني پايبند ،آن است

وليت سـفر و حـضر و   ؤقبيلـه مـس  درون  در .نـد ادمـي ر را بـر خـود روا   و مال و ناموس افـراد قبايـل ديگـ        به جان 

.)41: وندآيينه(باشدمي)شيخ(هاي مهم و حتي آداب و رسوم و دين و اخالق بر عهده بزرگ قبيله     گيريتصميم

ـايي ئ ردستوراتسرسپردگي به .آور است الزامتصميمات اوست كه در هر زمينه براي فرد مطاع و   يس قبيله تا ج

ـا ر    ،اند بسياري از باورهاي اخالقي و ديني و سنن قبيله      است كه گفته   ـال ي ـيس ح ـال رئ ـاي  ؤ راه و روش و اعم س

لـه  بي البته ق.شودمي تقسيم  تازه به قبايل، به دليل عدم كشش محيط ،پس از افزايش افرادش    قبيله .استپيشين قبيله   

.باشدميترين آن عشيره تي وجود دارد كه كوچك     بلكه در درون آن تقسيما     ، يكپارچه نيست  موجوديتي كامالً 

 در قبيله بجز كـساني كـه   .)160: 1380جعفريان، (تر نيستاز اين نظر هيچ كس به اندازه عشيره به انسان نزديك     

: خـورد مـي چـشم  ه گـروه ديگـر نيـز بـ     دو،آينـد ميرابطه خوني با يكديگر دارند و عضو اصلي قبيله به حساب            

 و موالي يا اعضاي درجه دوم قبيله كه از قبايل ديگـر             ؛اندكه خريداري يا به غنيمت گرفته شده      بردگان و كنيزان    

.به قبيله مقصد پيوسته و رابطه خوني با آن ندارند

ـاري اسـت    اوكه فرد بجز هنجارها و قوانيني كـه در درون قبيلـه             كرديم  اشاره   ـانون و حقـوق          ، ج ـيچ ق  بـه ه

ـان     ) چه از روي نياز و چه تفريح    (قتل و غارت قبايل ديگر    ديگري پايبند نيست تا جايي كه        ـادي آن جـزء امـور ع

افراد قبايـل متعـدد بـه    .آن هم آزادي مفرطباشد ميرو عرب جاهلي نمونه مثالي فرد آزاد      از اين  .آيدميشمار  هب

ـاگون همچنين براي گسترش قدرت خود در برابـر تهديـدات   و(دليل در امان ماندن از اين خطر   اقـدام بـه   ) گون

ـانون محدودكننـده افـراد    .كردندميي متعدد با يكديگر    هاانعقاد قرارداد  ـا ق ـارج از قبايـل    در تنه ـا،  خ ـين  آنه  هم

.)54-55: خليلي اردكاني،  (بود كه قبايل با يكديگر داشتندهاييپيمان

ـان    ،هاي عرب بـدوي اسـت      ويژگي ،هاي يادشده در باال   هر چند ويژگي   ـا چن اي  قبيلـه ،يـل چـه بـه هـر دل      ام

ـات خـود ادامـه      سيسأ اين خصوصيات روحي و اجتماعي در شهر ت ،كردميجانشيني پيشه   يك شده هـم بـه حي

.مكه نمونه بارز چنين ادعايي است.)25: حسين(دادمي
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بررسي ويژگيهاي مهم مكه متقارن ظهور اسالم 

موقعيت جغرافيايي مكه و داليل اهميت آن نزد اعراب .1

 فلسطين و   ، در نزديكي درياي سرخ بر سر راه بازرگاني شام         ،آيدمي جمله شهرهاي حجاز بشمار      ازكه  مكه  

وجود و) ه جزيره باي بازرگاني ش  هراهع  طو تقا قرار گرفتن در مسير   (  همين ويژگي جغرافيايي     .يمن قرار داشت  

بـه دليـل وجـود    ) ع(ابـراهيم   هر چند مكه پـس از حـضرت   .ديشبخاهميت فراوان شهر به اين خانه كعبه در آن     

ت برخي قبايل گشديگر قبايل عرب اهميت فراواني يافت و همين اهميت موجب        نزد فرزندان اسماعيل و    ،كعبه

 از   قـصي  . اما گسترش اهميت مكه به دليل حضور قـريش در ايـن شـهر بـود                ،ساكن گردند يد وا عرب در آن  

ـا خزاعـه    اجداد پيامبر و از بزرگان قريش با رهبري قبيله خو          وطن در مكـه  تـ يـل م ا و ديگـر قب د قضاعه به جنگ ب

ـاي داده و قـدرت   ه و كوهاها و درهرود و با شكست آنها مردم خود را از شكاف         مي ها گرد آورده و در مكه ج

،هاي تازه سكونت يافتـه در شـهر  به اين گروه»قريش« اطالق .گيردميدست هاين شهر و مناصب ديني كعبه را ب    

.ايي استدهم به معني گر»قَرِّشت«ست كه اآنبه دليل 

گفتنـد و او نخـستين   » قُريـشي « بدو ،گويند چون قصي بر بارگاه خدايي پادشاه گشت و كارهاي نيكو كرد  «

.)834: 1374ابن اثير، (»ها چشم دارده به گروهژكسي بود كه بدين نام خوانده شد كه اين وا

 آنديويژگيهاي اقتصادي مكه و وضعيت قشربن.2

ـا ايـن   ،شـد ه قدرت گرفتن قريش در مكـه براهميـت مكـه افـزود      و حاكميت قصي پس از اشاره شد كه     ام

ـا راه قـصي   فرزنـدان   . به دليل گسترش تجارت در مكه به دست فرزندان قصي هم بود            ،افزايش اهميت  انـدازي  ب

ـايي كـه مكـه در آن          اهميت پيشين مكه كه بيشتر مذهبي بود اف        ر ب ،تجارت با ديگر نقاط شبه جزيره      ـا ج زودنـد ت

گيـري   منجـر بـه شـكل   ، گسترش تجارت و رونـق آن .دوران به يك شهر تجاري با اهميت فراوان مبدل گشت    

 به رباخواري و تحـصيل درآمـد از راه          ،اي از اشراف شد كه عالوه بر كار تجارت با ديگر نقاط شبه جزيره             طبقه

.)11: 1362كوب، زرين(ي موسمي نيز اشتغال داشتندهابرپايي بازارچه

.نقاط شبه جزيره شـد  ساير در مقايسه بامنجر به ايجاد قشربندي اجتماعي متنوعي در مكه      ، اين شكل اقتصاد  

 انحـصار  در  اشراف و بزرگان قبايل قرار داشتند كه سرمايه و تجارت شهر           ،در رأس اين سلسله مراتب اجتماعي     
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ـاكردن          كارگران و مزدبگيراني     كنيزان و  ، بردگان زني در پايين اين سلسله مراتب       .آنها بود  ـا ره ـتند كـه ب  قرار داش

 در ميان اين دو گروه طبقه متوسطي وجود داشت كه به           .دامداري و بيابانگردي به خدمت اشراف درآمده بودند       

.پرداختمي خرده تجارت و دامداري ،وريمشاغل پيشه

 وضعيت فرهنگي مكه .3

ـتي ضـمن آن     بـت  .بودندپرست  هالي عربستان به لحاظ اعتقادات ديني بت      اهالي مكه همانند ديگر ا     كـه  پرس

كـوب،  زريـن (جاي مانده از گذشتگان هـم بـود       هاي ب  سنت قبيله  ،رفتميشمار  هيني مذهبي براي اهالي مكه ب     يآ

ـان بـه         هاي اهالي مكه در كنار بت       بت  .)14: 1362 ـاير قبايـل كـه تعدادش ـيد مـي بـت 360هاي س عبـه   در ك،رس

 اين تقدس به    .رو كعبه براي اهالي مكه و ساير اعراب از تقدس فراواني برخوردار بود             از اين  ،شدندمينگهداري  

ـالي   شتافتندميه  مكسوي  هاي بود كه هر ساله از نقاط مختلف عربستان انبوه زائران براي زيارت كعبه ب              اندازه  و اه

به  البته اهميت كعبه تنها    .دانستندميرا بر خود فرض     ) ري و غيره   مهماندا ،رسانيآب(مكه رتق و فتق امور زائران       

ان و پدران براي ايـن  ني بلكه به دليل اهميت و تقدسي بود كه پيشي، اعراب در آن نبود    مشهورهاي  دليل وجود بت  

.) بود در آن خانه خدا اين تقدس، وجود براي برخي موحدان دليل.منطقه قائل بودند

ـتي وچندخـدايي بودنـد     به اتفاق مردم مكه معتقد به بـت       هر چند اكثر قريب      ـا عـده قليلـي هـم پيـدا           ،پرس  ام

 اخباري از حضور افرادي كه به اديان ابراهيمي همچـون مـسيحيت و    .شدند كه به اديان ديگر گرايش داشتند      مي

ـتش اجـرام     البته بودند افرادي از اقشار مرفه    . بر جاي مانده است    ،يهوديت و دين حنيف اعتقاد داشتند      كه بـه پرس

ست كه قبيلـه در برابـر    جالب آن.)6: 1320سيداميرعلي، (آسماني همچون خورشيد و ماه و ستاره اشتغال داشتند 

رسد اين  ميبه نظر   .  )205: 1378سبحاني،  (دادميتغيير كيش افراد خود خويشتندار بود و تساهل بااليي به خرج            

ـاني ادامـه            . افراد خود قائل بود     براي هي بود كه قبيل   يشتنداري ناشي از آزاد   يخو ـا زم ـا ت ـا ايـن خويـشتنداري تنه  ام

ر كيش افراد ي پس تنها در برابر تغي.را به چالش نكشد   موجوديت قبيله و اعتقادات آن     ،داشت كه تغيير كيش افراد    

. تساهل وجود داشت،افتادميمعدود كه به ندرت اتفاق 

 خود را از هر گونه قيـد  ،سخت و فراغت از نظام سياسي متمركزديديم كه عرب به دليل زندگي در شرايط        

ديني   از همين رو بود كه براي عرب اخالق .ديدميالطرفيني فارغ هاي بين اي و پيمان  هاي قبيله بندي بجز سنت  و

ـا زور او را محـدود      معنا بود و چنان   مي بي هومفو فرازميني    ـادرت   بـه هـر عملـي    ،نمـود مـي نچه قبيله با پيمان ي مب
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،... زنده به گور كردن دختـران و  ، بدكاري  و زنا، آدمكشي و غارت، رباخواري،رو ميگساري  از اين  .ورزيدمي

ـبحاني،  (آمـد مـي و ديگـر مـردم عربـستان بـه حـساب       از امور پيش پا افتاده و روزمره مـردم مكـه           ؛ 43: 1371س

.)14-15: كوب، همانزرين

وضعيت سياسي مكه .4

،ور اسالم به لحاظ سياسي از مركزيت واحدي برخودار نبود و به دليل حـضور قبايـل متعـدد                  مكه مقارن ظه  

،ي وجود نداشت هر چند در اين شهر ساختار سياسي منسجم.خوردمينوعي پراكندگي قدرت در آن به چشم     

ر امور مهم   گيري د  نشست بزرگان از طوايف و قبايل مختلف براي تصميم         ،قريش جد اعالي    ،اما از زمان قصي   

شـهر  نام دارالندوه تأسيس كـرد كـه در آن تـصميمات مهـم بـراي                هرسم شده بود و به همين خاطر وي محلي ب         

ساي طوايف ؤو اين محل تا سقوط مكه پا بر جا و مركز اخذ تصميمات مهم توسط ر        )20: حسين(شدميگرفته  

.و قبايل بود

 تحـت    افـراد  ، اما در درون هر قبيلـه      ،فراد وجود نداشت  هر چند در مكه مركزيتي سياسي براي كنترل رفتار ا         

ـنت  حفظسلطه و فرماندهي شيوخ و اشرافي قرار داشتند كه اعمال قدرت و      ـا و س ـاي   نظم و پاسداري از باوره ه

 ايـن خصيـصه يعنـي واگـذاري قـدرت و وظيفـه       .)54: وندآيينه(دمآمياي از جمله وظايف آنها به حساب       قبيله

 در ابعاد گوناگون از جمله آداب قبايل بدوي و صحراگرد بود كه در مكه هم جريان                 به شيوخ حفظ حيات قبيله  

 اما قبايل ساكن در اين      ،جانشيني قبايل بدوي و صحراگرد به شهر تبديل گشت         هر چند مكه پس از يك      .داشت

 بلكـه  ، به مكه نبود   اين وضع تنها مختص    . بخشيدند تمرار  آن اس ه  هاي بدوي خود را ترك نگفته و ب       شهر ويژگي 

مانند هگردد كه ميه حظمال به اين لحاظ . شبه جزيره از اين ويژگي برخوردار بودند    اكثر شهرهاي مهم آن روز    

 فرهنگي اهالي مكـه     -هاي آنست كه حيات اجتماعي     اين قبيله و فرهنگ و اعتقادات و سنت        ،ساير مناطق حجاز  

.دهدميرا شكل 

ـامان بخـشد    ت  تسياسي واحدي وجود نداشت تا به تش      مكه مركزيت   در  اشاره شد كه     قدرت در آن شهرس

ـاطر ر  )56...: خليلي اردكاني، (،ددگيري نهادهاي سياسي و قوانين فراگير گر      وموجب شكل  ـين خ ـاي  ؤبه هم س

ـانون را پـر           ،اي داشت ي قبيله ها با وضع قوانيني كه ريشه در سنت       هاتيرهقبايل و  ـالي قـدرت سياسـي و ق  جاي خ

ـام درون   البتـه  .پرداختنـد مـي و فتق امور   و به رتق   هودنم ـاد انتظ ـان ي شـهر ايج ـا و    قبيلـه و مي ـا وضـع قرارداده اي ب



83... گسترش اسالم در مكه و شناختي عدمبررسي جامعهشمارة اول

ـان          )10: 1362كـوب،   زريـن (،گـشت مـي مابين قبايل متعـدد بـر قـرار         هاي في پيمان ـانون شـهر مكـه هم پـس ق

ـا و تـرس از عكـس        ايـن قرارداد   .قراردادهايي بود كه ميان قبايل ساكن شهر منعقد گشته بـود           ل در  يـ العمـل قبا  ه

ـاوز بـه حقـوق افـراد از                   ،حمايت از اعضاي خود     سـوي   عامل جلوگيري از تعدي ديگران و مانعي بر سر راه تج

ـانوني بـراي حمايـت از او وجـود       ،اي برخوردار نبود  اي قبيله وانهتچه شخصي از پش    اما چنان  .قبايل ديگر بود    نـه ق

ـاريخ پـر اسـت از نمونـه     .  از تجاوز بـه حقـوق وي گـردد         نه قدرت آشكاري كه مانع    داشت و  ـا از ايـن رو ت  و ه

)1(.كشدميوانه را به تصوير تپششواهدي كه تجاوز به حقوق افراد بي

و عزيزتـرين    قريش قدرتمنـدترين     ،هر چند مقارن ظهور اسالم چهار قبيله قدرتمند در مكه سكونت داشتند           

ناهـل حـرم بـود    و،ترين مكان براي اعرابس مقد، توليت كعبه.تان بود  در مكه و هم در سراسر عربس       همقبيله،

 شرافت ، همين امتيازات موجب باالرفتن اهميت.بهره بودندبخشيد كه ساير قبايل از آنها بي ميامتيازاتي به قريش    

مات قـرار  شا يمن و، البته واسطه تجاري بودن مكه و بر سر راه تجارت حبشه          .شدميو قدرت قريش نزد اعراب      

 اين در كنار اشتغال قريش به تجارت در بازارهاي فصلي اطـراف             ؛افزودمي بر شهرت و قدرت قريش        نيز داشتن

ـادي از قبايـل                . شدميموجب ثروت آنها    كه  كعبه بود    قريش به علت تقدس خود توانسته بود حمايـت افـراد زي

 مخصوصاً با روابطي كه .آمدميربستان به حساب   رو يكي از پر قدرت ترين قبايل ع        از اين  ،متعدد را جلب نمايد   

ـاي مـستق    يعني گروه  ،يش ايران و روم برقرار كرده بود و پيماني كه با احاب           ، حبشه ، مختلف از يمن   نبا پادشاها  ره

.)177-178: 1380جعفريان، ( توانست قدرت فراواني كسب نمايد،هاي مكه منعقد نموده بوددر كوه

ـتح              آن  مكه و سراسر عربستان تا    قدرت و نفوذ قريش در       ـامبر و ف ـا از پي  حد بود كه تنها پس از شكست آنه

تـرين   پس مخالفت آنان با اسـالم يكـي از مهـم   . اسالم توانست سراسر شبه جزيره را درنوردد،مكه توسط ايشان  

ـار           .حتي سراسر عربستان بود   و  رشد اسالم در مكه     عوامل عدم  ـبه جزيـره مق ن اسـالم    همين اهميت قـريش در ش

،گوينـد مينگاران وقتي از وقايع مكه زمان بعثت و دشمني آن با پيامبر سخن         است كه موجب شده برخي تاريخ     

ايه قبيلـ  ،ند قريش از نگاه بيرونـي     چ هر .د نه ديگر قبايل ساكن در مكه يا اطراف آن         نبه قريش داشته باش   نظر  تنها  

ي مختلف آن همواره ها تيرهمياناي و ي درون قبيلههادرگيري اما اختالفات و   ،رسيدميرتمند به نظر    دمتحد و ق  

 ايـن  .اسـت  كعبـه  صـب اشم و بني اميه بـر سـر كـسب من       هااختالف بني آنها  ترين  جريان داشت كه يكي از مهم     

)فرزند شـمس  ( اميه ،اشزادهو برادر ) جد اعالي پيامبر  (شم  ها چند نسل  پيش از ظهور اسالم بين        ازاختالف كه   
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ـبحاني،  (، در زمان ظهور اسالم هم ميان اين دو طايفه جريان داشـت    ،ه بود درگرفت اي كـه  گونـه ه بـ )41: 1371س

.اننددمي همين دشمني ديرينه  ناشي ازرا) ص( محمد ياميه با پيامبريبرخي مخالفت بن

و عكس العمل مكيان به آن ) ص( محمد يادعاي پيامبر

ـالت از طـرف خـدا                   ،الهاي ياد شده در با     با ويژگي  در محيطي  ـامبري و رس ـاي پي ـالي مكـه ادع  مردي از اه

ـالت خـود  ي اين ها اولين آموزه  .كندمي ـا خـدايان    ،مدعي رسالت ضمن دعوت مردم به پذيرش رس  مخالفـت ب

شـم بـود كـه      ها فردي از اهالي مكه و از طايفه بني        ،)ص( محمد ، پيامبر جديد  .متعدد و ايمان به خداي يكتا است      

در ابتدا كوشيد ) ص( محمد.بودشم و قريش ها از بزرگان بني قرار داشد كهوي خود ابوطالب  تحت حمايت عم  

ـتند             ي  شدن به افـراد   با نزديك  ـاص كـه زمينـه پـذيرش دعـوت او را داش ـا آمـوزه ،خ ،ي خـود را تبليـغ نمايـد      ه

) ص(محمـد  معـروف اسـت كـه        .سنتي مردم عربستان قـرار داشـت      -يي كه در تقابل با اعتقادات ديني      هاآموزه

ـال اسـت            لطوهطور مخفيانه آغاز نمود و اين وضع مدت سه سال ب          هدعوت خود را ب     انجاميد و بعد از اين سـه س

 دعوت پيامبر به آن معنا نيست كه مردم مكه از ادعاي             دانستن    البته مخفيانه  .كه شيوه تبليغي علني پيش گرفته شد      

اندور از چشمان ديگر   هتوانست ب مينند مكه هيچ رفتاري ن     چرا كه در محيطي محدود ما      ،خبر بوده باشند  وي بي 

ـاه بـه         ؛ه نمودئاين ادعا اراتوان برمي شواهد زيادي .انجام گيرد  ـال مـشركان هـر گ  آورده اند كـه در ايـن سـه س

ـازخوان )215: كمپاني(گرفتندمي آنها را به تمسخر ،رسيدندميمسلمانان  تازه ي و در روايات تاريخي فراوان به نم

ـازه       ـاره شـده اسـت       علني پيامبر به همـراه ت ـامي كـه      كـه آورده  ضـمن آن  )2().206: همـو (مـسلمانان اش انـد هنگ

 منجر به مجروح شدن شدند كه مشركان با آنها درگير ،هاي مكه مشغول نماز خواندن بودنددرهمسلمانان در تازه

ـازل شـده            ).864: 1375؛ طبري،   875: 1374ابن اثير،   (.ديگرديكي از مشركان     ـال ن آيات فراواني در اين سـه س

: قلـم ( ديوانه و كاهن اشاره دارد ، شاعر ، ساحر ،هاي داده شده به پيامبر همچون دروغگو      آن به نسبت  است كه در    

،)ص(همه اينها نشان از آن دارند كه مشركان مكه با وجود خبر از ادعاي محمـد                 ).13: ؛ مطففين 36: ؛ صافات 2

ـازه      رويكرددهند و تمسخر تنها     مي شديدي از خود نشان ن     العملبر ضد آن عكس    مـسلمانان   آنان در مواجهه با ت

 فـرا   ، اسـالم  ،طـور علنـي مـردم را بـه ديـن جديـد            هبـ ) ص( تنها در سال چهارم بعثت است كه وقتي محمد           .بود

در اين سال   ).871-872: 1375؛ طبري،   217: ؛ كمپاني ...:  ابن هشام،   (.شودمي به مقابله با آن پرداخته       ،خواندمي

 شـكنجه و  ،و اشراف مكه نسبت به پيامبر و پيروان ايشان شديد گشته و به برخورد فيزيكـي     بزرگان  العمل  عكس
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ـامبر و     جانبـه  انجامد و سران و اشراف مكـه و قـريش مقابلـه همـه      ميمسلمانان  حتي قتل تازه   ـا ديـن جديـد و پي  ب

ـال شـروع    .كنندمي شروع   ،دندطرفدارانش را كه تعداد بسيار محدودي بو       ـين س در حقيقت مقابله با اسالم از هم

ـال    .ديـ حـساب آ هگسترش اسـالم بـ  توانست به عنوان عاملي در جهت عدم  ميشده و همين مقابله      ـا چـرا از س  ام

العمـل شـديد پيـروانش      بـه عكـس     و پيروانش،  چهارم بعثت به بعد برخورد همراه با تسامح سه سال اول با اسالم            

؟ل شد و اصوالً چرا با دين جديد مقابله انجام گرفتتبدي

بعثتداليل گسترش مخالفت با اسالم در سال چهارم 

تواند مغايرت ميشكوفايي اسالم در مكه  يعني داليل عدم، اصلي تحقيق  سؤالپاسخ ابتدايي ما به بخش اول       

ـبات و نظـم   ،هاي موجودي اين دين با باورها و سنت    هاآموزه« ـاعي اج( مناس ـاكم و  )  سياسـي  - اقتـصادي -تم ح

ـاي موجـود   ها اما اگر آموزه. باشد»امتيازات اشراف و بزرگان   ـا باوره ـاكم و ا  ،ي اين دين ب ـبات ح ـازات  م مناس تي

ـام                    ،اشراف در تضاد بود     چرا در سه سال اول بعثت با پيامبر مقابله چندان جديي از سوي اهالي مكه و اشراف انج

دودعـ  است كه مقابله با پيامبر و پيروانش كه به دليل محدودبودن دعوت بـسيار م        نگرفت و در سال چهارم بعثت     

ـته     ي اسالم با امور     هاتوان حدس زد كه اگر مغايرتي ميان آموزه       مي.گيردميشدت  ،بودند ياد شـده وجـود داش

ـا بـراي   . نه در سه سال اول    ،اند شده هئ از سال چهارم بعثت به بعد ارا       هازهو اين آم  ،باشد كـه حـدس خـود را    آن م

ـپس         ها ابتدا آموزه  ،باره باقي نماند  اي در اين  ههگونه شب قوت بخشيده و جاي هيچ     ـال نخـست بعثـت و س ي سه س

: اييممنميسال چهارم را به تفكيك بررسي 

ـاره نمـود  مي)3(دانبا بررسي آياتي كه در سه سال نخست بعثت نازل شده  : توان به سه محور اصلي در آنها اش

ـاره بـه    )  سال نخست بعثـت    13( اصوالً برخي معتقدند محتواي آيات نازل شده در مكه           . نبوت و معاد   ،دتوحي اش

ـند مـي شناختي اسالم شناختي و انسان اما در كنار اين سه محور اصلي كه مباني هستي         .همين سه محور دارند    ،باش

ـا           مي هم   يي ديگر هاآموزه ـار فـردي و اجتم ـا   عي انـسان  توان يافت كه به چگونگي رفت ـا اصـول اخالقـي     (ه ) ي

: كـوثر (، آوردن نمازيجاه ب،)9: شمس(،دوري از گناه و بدكاري: عبارتند ازهاترين اين آموزه  مهم .پردازندمي

؛ 9: ضحي( كمك به فقرا و ايتام،)8-9: تكوير(،گور كردن دخترانه مخالفت با زنده ب)9: ؛ مؤمنون34: ؛ معارج 2

 دوري )8: ليل(، جهل و غرورو پرهيز از بخل )20: ؛ معارج34: ؛ حاقه17-18: ؛ فجر16 و 14: ؛ بلد7 و 3، 2: عون

ـارج (،كنندگان اموالاندوزان و منعاندوزي و وعده جهنم به مال پرهيز از مال)40: نازعات(از هواي نفس،   18: مع
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نفع و ضرر دانستن آنها و بي ) ي بزرگ مشركان  هابت(و عزي    مخالفت با پرستش الت ومنات     )20: ؛ فجر 21و  

 دنيا ، دوري از جنگ)14: اعلي( تزكيه نفس،)1-5: ؛ كافرون 23 و   21،  20: نجم(،و مخالفت با اعتقادات پيشينيان    

ـيم )13: بلـد (، بنـده آزادكـردن  )38: نازعات( پرهيز از دنياگرايي،)8: عاديات(،و بخل به آن  نـوازي و پرهيـز از    يت

ـارج ( به وفاي به عهـد و شـهادت بـه حـق،           امر )19-20: فجر(خوردن مال يتيم،    نهـي از  )8: ؛ مؤمنـون 32-33: مع

ـين (،فروشيكم ـات  )3: مؤمنـون (سـخنان باطـل و لغـو،       نهـي از     )1-3: مطفف  نهـي از  )4: مؤمنـون (، پرداخـت زك

).5: ؛ مؤمنون29: معارج(راني و محافظت فروج و اندام از عمل حرامشهوت

ـاره   شده در سال اكثر آيات نازل،سه سال نخست بعثت   با وجود تأكيد بر مطالب باال در آيات          هاي مـورد اش

و فرستاده خدا   ) ص( اثبات پيامبري محمد     ،در صدد توجيه اصل توحيد در برابر چندخدايي موجود در عربستان          

ـيف بهـشت و          نبود ـان           او و اثبات قيامت و توص ـنم و وعـده بهـشت بـه ايم ـافران         جه ـنم بـه ك آورنـدگان و جه

ـا گردد كه آمـوزه مي مشخص ،با بررسي مفاد آيات اشاره شده در باال      )4(.باشدمي ـايرت    ه ي ديـن جديـد در مغ

العمل اعراب و مخالفت آنان با ديـن   عكسلذا،عربستان قرار دارنداي مكه وكامل با باورهاي ديني و سنت قبيله 

ل عقـو يـك خـدا و ترديـد در          تبديل خدايان متعـدد بـه        .گيريها باشد توانست نتيجه قهري اين جهت    مي،جديد

ـنت    ،)كه در حكم تابوهاي مقدس براي اعراب بودند       (و تمسخر آنان    پيشينيان   ـا براي اعراب پايبند بـه س  بـسيار ه

ـته و مبتنـي بـر           ها و آداب و    پيش از اين به اهميت قبيله و سنت        )5(.شودگران تمام مي   رسوم آن كه بازمانده گذش

 قبيله و اصل و نسب براي اعراب به ميزاني بود كه عرب جاهلي تا چند نسل       اهميت . اشاره شد  ،عقول پدران بوده  

 در عربستان منجر شد كه به علـم انـساب شـهرت        دانشيگيري  شناخت و اين اهميت به شكل     ميپيش ازخود را    

ـا  ت صحت اينساشمرد و معتقدميبر) ع(تا اسماعيل ابن اثير اجداد پيامبر را  ).843: 1374اثير،  ابن(دارد  سلسله ت

ـاران   از جد بيستم به بعد تا اسماعيل است كه ميان تاريخ        است، ترديد   نبدونگاران  بيست پشت نزد تمام تاريخ     نگ

.اختالف وجود دارد

العمـل همـه مـردم مكـه ثروتمنـد و      اي اعراب ومكه عكـس هاي قبيلهپس مخالفت با باورهاي ديني و سنت    

ـا  ها بـراي همـه انـسان      كردن به سنت   تغيير كيش و آيين و پشت      . برانگيزد توانستميرا  .. ) . فقير و برده و    ،شيخ ه

ـال       .هاي يادشـده اعراب جاهلي با آن ويژگي  بهچه رسد ،دشوار است  ـان و اشـراف از س ـين بزرگ ـا در ايـن ب  ام

اف و  يكي از داليل اين رفتار اشر .العمل نشان دادند  چهارم بعثت به بعد بيش از مردم نسبت به دين جديد عكس           
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ـاي قبيلـه         ؤبزرگان اين بود كه از آنان به عنـوان مـس           ـنن و باوره ـار    والن حفـظ س رفـت بـراي حفـظ      مـي اي انتظ

.العمل نشان دهندموجوديت قبيله در معناي عام از خود عكس

ـاگرايي                  ه هر چند بـ    ،ي سه سال اول بعثت    هادر آموزه  ـا دني ـا در چنـد مـورد بـه مخالفـت ب ،طـور محـدود ام

ـنم احالـه             كمك به ايتام و فقرا و بنده      ،اندوزيمال ـا جه آزادكردن اشاره گشته و پاداش يا عقوبت آن به بهشت ي

،يي اخالقي هـستند ها فقط اصول و توصيه، كه با شيوه زندگي ثروتمندان در تضاد استهااين آموزه .شده است 

ـان را   و امتيازدنه منع يا اجباري اجتماعي كه مناسبات و نظم موجود را برهم ري    ،ايـل نمايـد  ززات اشراف و بزرگ

ـا در شيوه زندگيتغييري اما منع و  ،توانست باعث تكدر خاطر ثروتمندان شود     ميهاپس هر چند اين دستور      آنه

ـال     همان،ايست دليل برخورد قهرآميز آنها با اسالم باشدبمين لذا   ،نمودميايجاد ن  . نـشد  اولگونـه كـه در سـه س

 مخالفت با زنده به گور كـردن        ، خواندن نماز  ،فروشينهي از كم  ،منع شهوتراني و زنا   ،دستور به پرداخت زكات   

ـاص ي نه قشر، مردم بودندة بود كه مخاطبين آنها هم   »ييهاتوصيه« هم   ... دوري از حب دنيا و       ،دختران  پـس  ، خ

با شيوه بعضي ز هر چند نيها اين آموزه.توانست باعث مخالفت مردم شودميي مأنوس   هامغايرت با رفتار  به دليل   

ـان بـود            ـاي جديـد از سـوي آن ـام رفتاره ـتار انج ـا  ،زندگي اعراب جاهلي در تضاد قرار داشت و بعضي خواس  ام

.كشيدميمناسبات و نظم حاكم و امتيازات اشراف و بزرگان را به چالش ن

ـا و   اسـالم  يها مغايرت آموزه،با بررسي آيات نازل شده در سه سال نخست بعثت چنان كه گفتيم،     ـا باوره ب

ـنتهاي            ها همين تضاد آموزه   .گرددمي و اهل مكه روشن      اي اعراب هاي قبيله سنت ـا و س ـا باوره ي ديـن جديـد ب

العمـل منفـي مـردم       اما عكـس   ،توانست به ضديت با دين جديد منجر گردد كه همين گونه هم شد            مي،موجود

ـا ن به مسلمانان خالصه شد و درباره تـضاد آمـوزه        زدمكه و بزرگان آن به دين جديد تنها در تمسخر و طعنه            ي ه

ـات    يگيريـ اسالم با مناسبات و نظم حاكم و امتيازات اشراف و بزرگان هم مشخص شد كه چنين جهـت                   در آي

ـالش ن  هر چند آيات نازل   .شده وجود نداشته  نازل ـا  ،ديكـش مـي شده مناسبات حاكم و امتيازات اشراف را به چ  ام

شـدن   باعـث برانگيختـه  ،براي اعـراب تقـدس داشـت     آن هم   اي كه    قبيله يهااورها و سنت  چرا مخالفت آنها با ب    

؟العمل شديد مكيان بر ضد اسالم نشدعكس

ـامبر دانـست كـه در صـفحات بعـد بـ                ميدليل اين امر را      طـور مفـصل بـه آن خـواهيم         هتوان در نوع تبليغ پي

ـتور         مخالفت،گونه كه پيش از اين هم اشاره شد    همان .پرداخت ـا دس ـارم هجـري ب ـال چه ـامبر در س ـا پي  شديد ب

 در اينجا بايد پرسيد .شروع شد) و در بسياري از مواقع با دخالت خود آنان( مردم  طرفبزرگان و اشراف مكه از
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شديد اشراف و بزرگان را بـه   العمل  ه گشت كه عكس   ئي جديدي ازسوي پيامبر ارا    هاكه آيا در اين سال آموزه     

؟ بودها نتيجه اين آموزه، اساساً شروع مقابله شديد با اسالمهمراه داشت و آيا

.زيمرداشده در سال چهارم بعثت بپناگزيريم به تجزيه و تحليل و بررسي آيات نازل فوق سؤالبراي پاسخ به 

ي ها اهم آموزه.شويممي مواجه نهايي و دستورها با چنين آموزه)6(در سال چهارم بعثتشده با بررسي آيات نازل

 كمك ،جهنمو توصيف بهشت و) ص(كيد برتوحيد و قيامت و پيامبري محمد أشده در اين سال در كنار ت  نازل

كننـدگان بـه قـرآن و    ذاب بـه تـوهين   ع وعده   )سوره دخان (، وعده به مسلمانان براي پيروزي     )سوره قلم (،به فقرا 

 پـس در    ).10 و   6-7،  90-95: ؛ حجـر  29-30:طـور (بودن پيامبر است  ن شاعر وساحر    ،ديوانهپيامبر و استدالل بر   

ـامبر و مـسلمانان مواجـه هـستيم                       ،سال چهارم كه در آن باشدت عمل بزرگان و ثروتمندان مكه و قريش عليـه پي

 لـذا   .شـود مـي  اخالقي نسبت به سه سال اول در رابطه با مشركان ديـده              هاي و دستور  هانرمش بيشتري در آموزه   

ـيوه جديـد تبليـغ        دناتوميسالم و مسلمانان    العمل شديد قريش عليه ا    عكس  علت ديگري داشته باشـد كـه آن ش

.اسالم در اين سال از سوي پيامبر است

،فـراز كـوه صـفا    و سپس از   پيامبر ابتدا خويشان خود      ،»فانذر عشيرتك االقربين  «در سال چهارم با نزول آيه       

 قبالً گفتـه  .آغاز شد مخالفت قهرآميز اهل مكه با پيامبر ،غ با شروع اين شكل تبلي.خواندجامعه مكه را به اسالم فرا   

ـايد ايـن             شد كه جامعه عرب      حـساسيت عـدم نسبت به تغير كيش اعضاي خود حساسيت چنـداني نداشـت و ش

ـا مـسلط    چه اين تغيير كيش به جريان    اما چنان  .خاطر آن بود كه قبيله براي اعضا آزادي كامل قائل بود          هب قـوي ي

  قبيله به ناچار نـسبت  ،انداختمي موجوديت قبيله و باورها و سنتهاي آن وجامعه عرب را به خطر  شد كه ميبدل  

 ادعاي پيامبري و تبليغ اسالم از طرف محمد       ،ران مكه  و س   در سه سال اول مردم     .دادميالعمل نشان   به آن عكس  

ـاد   ،شدن تبليغما با علني ا،پنداشتميها و نظم موجود   ون تاثير بر باورها وسنت    درا جرياني ب  ) ص(  اين خطـر ايج

 از  .اجتماعي و سياسي آن شهر از هم بگسلد       - اقتصادي   ،كل ساختار فرهنگي   و   شد كه وحدت موجود در مكه     

ـنن         .همه به زيان بزرگان و ثروتمندان بود      نظم موجود بيش از   هم گسستن   هرچند سران مكه نسبت به باورها وس

ـيش از آن موجـب حفـظ     قبيلهي  داشتند اما حفظ عقايد و سنتها اي و حفظ آنها تعصب زيادي  قبيله ـيش و ب اي پ

ـازات               ـيوخ قبيلـه و موقعيـت و امتي  كـه شـد مـي ثروتمنـدان  مناسبات و نظم موجود و تداوم برتري و سـروري ش

فـظ  حموقعيت خود نياز بـه       بزرگان قبيله و ثروتمندان براي تداوم برتري         .بايست از آنها محافظت انجام گيرد     مي

 در .شـد ميمين أ ت،گشتمينظم موجود داشتند و نظم موجود با حفظ عقايد موجود كه منجر به وحدت جامعه          
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ـان در كنتـرل           ه ثروتمندان با اسالم ب    ونتيجه مخالفت شيوخ     ـتند و قـدرت آن خاطر جايگاهي كه در نظام قبيله داش

. بسيار حياتي بودرشد اسالم در مكهاقبال مردم و عدمديگر افراد قبيله براي عدم

دهد كه ترس شيوخ و ثروتمندان قبيله از اتفاقات جديـد           مييب اجتماعي مسلمانان اوليه نشان      كبه تر نگاهي  

 و برخي اعضاي جـوان  ندورامز كارگران و ،ت مسلمانان اوليه از بين بردگان   سا شهيدي معتقد  .مورد هم نبود  بي

را ) ص( بيشتر طرفداران محمد  كهآوردمياز قول ابوسفيان يان جعفر).48-49: 1369شهيدي، (طبقه مرفه بودند

ـان انان اوليه را بيـشتر از     خود مسلم   جعفريان    ).341: 1380جعفريان،  (دهندزنان و افراد ضعيف تشكيل مي      ،جوان

در مكـه  كـه  داننـد  ميبين كساني    مسلمانان اوليه را از    ، البته برخي ديگر   ).244: همو(داندميبردگان و حتي زنان     

).217: ؛ كمپاني882: 1374اثير، ابن(گرفتندمياذيت و آزار و شكنجه قرار مورداي نداشتند و به همين دليل   قبيله

ـان   وتوانست موجميمسلمان نشان از آن دارد كه گسترش اسالم اين تركيب اجتماعي تازه   ديت اشـراف و بزرگ

ـان و  گانشد مسلماناندكيامي تعداد  البته در كتب مختلف تاريخي اس.را به خطر اندازد     از اشراف و فرزندان آن

ست كه اسالم با گـسترش خـود وحـدت موجـود و نظـم               شود كه گوياي آن   اعضاي درجه يك قبيله ديده مي     

ـان و اشـراف       .تهديد مي نمود  را  آن  مبتني بر  ـتن   اول : و بـود سـ بيلـه از دو  ق پس خطر اسالم براي بزرگ ـين رف از ب

 كه توان پرسيد اما اينجا مي  .شورش ضعفا بر ضد امتيازات آنان      دوم  و )6(؛ب آن نظم موجود   ت مكه و متعاق   دوح

ـان و    (گيري عملي چنداني به نفع ضعفا و محرومين         كه آيات چهار سال اول بعثت جهت      به اين با توجه    وحتي زن

؟ندها بود پس چرا بيشتر مسلمانان از اين گروه،و برضد مناسبات موجود نداشت) جوانان

ـارج از نظـم موجـود قـرار           مياين واقعيت   آنچه مسلم است     باشد كه اين عده از جمله اقشاري هستند كـه خ

ـبات موجـود بـ            و در آن حل نشده     اندگرفته ـته       هانـد و همـواره در مناس ـا     .انـد صـورت اقليـت قـرار داش  پـس آنه

ـامبر از      ضمن ايـن   .اشته باشند ب چنداني نسبت به عقايد و باورهاي خود و نظم موجود د           صتوانستند تع مين كـه پي

ـان قـرار     ،كردميآنجا كه آمادگي بيشتري در اين افراد در گرايش به اسالم مشاهده            توان خـود را در جـذب آن

ـتند  تحت كنترل نظم قبيلـه كه موالي از  يا ، از طرفي اين افراد يا از بردگان و كنيزان بودند       .داده بود  ،اي قـرار نداش

يشتري براي ايجاد ارتباط با آنها داشت و آنها هم امكان بيـشتري بـراي فـرار از كنتـرل و نظـم                     پس پيامبر امكان ب   

ـاني   ) اهـل كفـر  (منان براي پيـروزي بـر دشـمن     ؤمي به   ي البته آيات قرآن نويدها    .اجتماعي موجود  ـلطنت جه و س

همچنين نويد قرآن ،اشد ب»مستضعفان«نشدتوانست عاملي براي مسلمانمي كه )206: ؛ كمپاني53: شعرا(دادمي

ـا   .توانست عامل مهمي براي جذب اين عـده بـه ديـن جديـد باشـد              مي ،منانؤبه اعطاي بهشت به م      مستـضعفان ب
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 و اين اميـد را در دل بپروراننـد كـه           كنندتوانستند وضع موجود را براي خود قابل تحمل         مييرش اسالم الاقل    ذپ

ـان         ،كنندميفالكت زندگي   اگر در اين دنيا با دشواري و        در آن دنيا زندگي جاوداني همراه با آسايش منتظـر آن

.خواهد بود

ـيم و            در باال اشاره شد كه سران مكه و قريش از گسست وحدت موجود و شكست نظـم مبتنـي بـر آن در ب

 دليـل   مسلمانان بود و هم    اين ترس هم به دليل به خطر افتادن موقعيت و امتيازات آنان از طرف تازه               .هراس بودند 

ـتند؛ از    .رج ومرج و چنددستگي در شهر      ه ايجاد  البته دليل ديگري هم وجود داشت كه سران مكه از آن بيم داش

خـود بـه     دانستيم كه قريش نزد اعراب بـه دليـل موقعيـت             .دست دادن اعتبار و عزت خود نزد قبايل ديگر عرب         

ـانون و حقـوقي پايبنـد         ارج و منزلت فراواني بود تا جايي كه       عنوان متوليان كعبه داراي      ـيچ ق  اعراب باديه كه به ه

توانـست  مـي مكه  در   گسترش اسالم    .كردندميي تجاري آنان اجتناب     هاترين تعدي به قافله    از كوچك  ،نبودند

ـازات               ـاً از دسـت دادن امتي اين عزت و احترام شيوخ و اشراف مكه را به تحقير و دشمني و تزلزل موقعيت و نهايت

.بدل كند

،كـرد مـي اي براي مخالفت مردم و سران و اشراف مكه با اسالم ايجاد    شده كه انگيزه  اشارهيل  از دال گذشته  

: سزايي داشتهتوان يافت كه در كنترل و محدود كردن اسالم نقش بميهاي ديگري از لحاظ اجتماعي ويژگي

 قبالً به تجاري بودن .مودنمي ضد اسالم عمل روجود قشري متشكل و منسجم از اشراف كه به شكل هماهنگ ب

گرفـت  ميهاي تجاري با ديگر شهرهاي عربستان و خارج از آن انجام             اين تجارت هم با كاروان     .مكه اشاره شد  

تجارت با مناطق داخل و خارج در آن ايام .و هم در درون مكه و در ايام مراسم زيارت كعبه در بازارهاي فصلي       

مكه را در فواصل طوالني و شرايط سخت        شد كه تمام دارايي تجار      ميانجام  هايي  به وسيله براه انداختن كاروان    

ـاروان     .بردميمنيتي به اين سو و آن سو        ا جوي و    ،جغرافيايي ـا ك ـا بـراي    معموالً صاحبان اموال و كاالها خـود ب ه

ـا    اين شكل ت.نددگذارميتجارت همراه بودند و در مواردي هم افراد امين را به اموال خود مامور               ـارت از آنج ج

ـاد  ،كننده منافع مشترك صاحبان اموال و كاالها بود و خطرات بين راه تهديد كننده اين منافع مينأكه ت   باعث ايج

ـاهنگي و انـ    بگونـه ،گشتمياموال جام و هماهنگي بين تجار و صاحبان     س ان ،نزديكي جام در درون ساي كـه هم

بايست در آن به فروش رسـد  ميلي كه كاالهاي آورده شده     البته وجود بازارهاي فص    .يافتميشهر هم استمرار    

ي جنبي زيارت كعبه بود كه مورد توجـه اعـراب   ها بازارهاي فصلي مكه از پديده   .نمودميهم به اين امر كمك    

ـا                 .قرار داشت  ـارت كعبـه و بته  درون آن بـه شـهر مكـه    ي هر ساله اعراب از اطراف و اكناف عربـستان بـراي زي
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ـارت     پس   ،شتافتندمي ـاره    (حفظ تقدس مكه و وضعيت موجود براي تـداوم تج ـاير داليـل اش ـار س ) شـده در كن

ـين عامـل يعنـي      .طلبيدميرا  ) ويژه قريش هب( اشراف و بزرگان مكه       ثروتمند ووسيع  شرجام ق سهماهنگي و ان   هم

ـان وظيفـه    و اشراف كه نظام قبيلـه منسجم از بزرگان  قدرتمند و ،وجود قشري وسيع  ،جامسحفـظ انـ  اي بـراي آن

مناسبات و اعتقادات قائل بود و عمل هماهنگ آنان برضد پيامبر موجب ايجاد مانعي بزرگ بر سر راه گـسترش             

 عاملي بود در جهت ممانعت از گـسترش    ، پس عمل هماهنگ و قدرتمند قشر يادشده در برابر اسالم          .اسالم شد 

.فقيت اسالم در مكهمواسالم نزد افرادي كه آمادگي گرايش به آن داشتند و عدم

يثرب پايگاهي براي دين جديد 

 چـه  شـكوفايي اسـالم در مكـه   داليل و عوامـل عـدم    « كه   سؤالدر بخش اول مقاله براي پاسخگويي به اين         

گـويي بـه    هاي آن شهر پرداختيم و در اين بخـش از مقالـه بـراي پاسـخ               ويژگي و    به بررسي وضعيت مكه    »؟بود

ـاد      به بررسـي ويژگـي  »داليل و عوامل رشد اسالم در مدينه   « يعني   ، مقاله سؤالبخش دوم    ـاي ايـن شـهر در ابع ه

. فرهنگي و اجتماعي خواهيم پرداختسياسي،، اقتصادي،جغرافيايي

بررسي ويژگيهاي مهم شهر يثرب

جمعيتي يثرب-ويژگيهاي جغرافيايي.1

ـادي           480يثرب شهري در فاصله    ـاكنان آن      سـت بـوده ا  كيلومتري مكه و متـشكل از چنـد آب ـين س را  كـه اول

ـاجرت يهـود بـ        .دادندميطق عربستان تشكيل    ايهودياني مهاجر از خارج از من      ل ايـن منطقـه اقـوا     ه درباره علل مه

ـاده       نبرآنند كه فشارها و آزارهاي پادشاه روم موجب فرار اي          برخي   .متفاوتي وجود دارد    قوم به اين منطقه دورافت

 آنان را به اين سـو كـشانده         ،يهود از ظهور پيامبر آخرالزمان در منطقه حجاز       ديگر معتقدند آگاهي    برخي  شده و 

، بنـي قريظـه    ،يرضنـ يهوديان منطقه يثرب بـه طوايـف مختلـف از جملـه بنـي             ).201-202: 1380جعفريان،  (بود

ـا هواحـ اي از  كه هر يك منطقـه ).769: 1374اثير، ابن(شدندمي تقسيم    زعوراي و غيره   ،سلسله بني ،ينقاعقبني ي ه

 به كشاورزي و    ،ي مساعد ها از يهوديان يثرب به دليل وجود آب كافي و زمين          يبخش.يثرب را در اختيار داشتند    

هايي ديگر از يهـود در مـشاغلي   هاي مرغوب منطقه را در اختيار خود گرفتند و گروهباغداري رو آورده و زمين    

در حدود . مشغول شدند... زرگري و ،وهرفروشي گ، رباخواري،كرايه دادن ظروف،افزارسازيهمچون جنگ 
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و در مناطق مختلـف     ه  اين منطقه گريخت   خطر سيل از      سال پيش از ظهور اسالم برخي از اهالي يمن از ترس           120

 و تـه در حال گذر از يثرب منطقه را مناسب ياف    )  پسران حارثه  ،اوس و خزرج  ( گروهي از آنان     .شوندميپراكنده  

خيز منطقه كه در اختيار هاي حاصل واشغال برخي زمين ورود اوس وخزرج به يثرب.زندساميآن را وطن خود    

ـازه            ،كندميزندگي را بر يهود تنگ      ،يهوديان بود  ،وارد را نداشـت   اما از آنجا كه يهود توانايي اخـراج اعـراب ت

ـان   يهود براي مقابله با اعراب و بـراي آن .ناگزير به پذيرش و تحمل آنان بود    قـدرت يثـرب را در دسـت    كـه اين

ـتالف انعقاد پيمان و با ه پرداخت با بازي چندجانبه ميان آنان   ،نگيرند ـتالف و       ها و ائ ـاد اخ ـا هـر يـك و ايج ـايي ب ه

ـان        البته ظاهراً منابع محدود منطقه هم به دامن        .شوراندمياين دو قبيله را بر ضد هم        ،دشمني ـات مي زدن بـه اختالف

صد سال بود كـه اوس وخـزرج   اند مقارن ظهور اسالم بيش از يكند تا جايي كه گفته  رسامياين دو قبيله ياري     

.بردندميسر هدر حال جنگ و صلح ب

 وضعيت اقتصادي و قشربندي يثرب .2

ـان را   اشاره شد كه اعراب اوس وخزرج پس از فرود در منطقه يثرب با فشار بر يهود بخشي از زمين               ـاي آن ه

 پس شكل غالب اقتـصادي در  ،مشغول گشتند) در حد معيشت نه تجارت (به كشاورزي   از چنگشان درآورده و     

ـا؛ حـسين   همان: همو( كشاورزي معيشتي  ،منطقه يثرب ميان اعراب    ـان يهـود عـالوه بـر     )23: ج ،كـشاورزي و مي

شري  اين شكل اقتصاد يعني كشاورزي در حد معيشت ميان اعراب مانع از ظهور قـ .شده در باال بود   مشاغل اشاره 

 در ايـن  ،شـود ميگونه كه در مكه مشاهده لذا شكاف  طبقاتي به آن  . شدميثروتمند با گستره زياد در ميان آنان        

اي گروهـي از   العرب به دليـل وجـود زنـدگي قبيلـه    ة البته در يثرب هم مانند تمام مناطق جزير        .شهر وجود ندارد  

يله برعهده آنان بود و به لحاظ ثروت و معيشت به دليـل  گيري درباره قببزرگان وجود داشتند كه اختيار و تصميم      

ـين         .برخورداري از امكانات بيشتر در حد باالتري نسبت به ساير افراد قبيله قرار داشتند              ـاوت دارايـي ب  هر چنـد تف

گونـه كـه در مكـه        آن ،وجود قشر گسترده ثروتمند و منـسجم       اما عدم  ،شيوخ و ساير اعضاي قبيله وجود داشت      

).56: 1369شهيدي، ( نوع معيشت و اقتصاد يثرب امري پذيرفتني استبه دليل،شودميديده 
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وضعيت فرهنگي يثرب .3

.دادنـد مـي دو گروه عمده يهود و عرب با دو شيوه متفاوت زندگي تـشكيل               را   رب  گفته شد كه ساكنان يث    

ـتن    لحاظ تمدن در رتبه باالتري از اعراب مقيم اين شهر قرار            هيهوديان يثرب ب   داشتند تا جايي كه خوانـدن و نوش

ـات ديـن يهـود       ،تشدر ميان آنان رواج دا      جـزو  ، ساختن ابزار متعدد جزو مشاغل آنان بود و پايبنـدي بـه اخالقي

دانــستند و نــه تــوان ســاخت ابــزار و كــاال مــي در مقابــل اعــراب نــه خوانــدن و نوشــتن ؛آداب و عــادات آنــان

.ديدندميتر از يهود  خاطر بود كه خود را به لحاظ تمدن پايين و به همين)جاهمان: جعفريان(داشتند

       ـاير  . اي بودندپرست و پايبند به رسوم قبيله    بت به لحاظ دين و آداب اجتماعي نيز اعراب اين مردم نيز مانند س

حد و  برخوردار بودند و هم بتي وا،هاي شخصي كه در سفر و حضر همراه آنان بوداعراب شبه جزيره هم از بت   

ـار     مينام منات داشتند كه در مكه نگهداري   هاعال ب  ـارت آن بـه سـوي آن دي ـتافتند مـي شد و هر ساله براي زي .ش

ـان نداشـت  ؤگونه حجتي جز اعتقادات ري براي اعراب يثرب مانند اهالي مكه هيچ     پرستبت بـدين  ،سا و اجدادش

ـالي              .اي نبود سبب اعتقادات ديني آنان چيزي جز سنن و آداب قبيله          ـين اه هر چنـد شـكل غالـب دينـداري در ب

 بـه   .ب كه به دين يهود گرويده و به آن آيين درآمده بودنـد            ا اما بودند افرادي از اعر     ،پرستي بود عرب يثرب بت  

ـان قابـل مالحظـه         مـي  اين تغيير آيين ن    ،دليل معدودبودن اين افراد     و  شـود اي در يثـرب تبـديل       توانـست بـه جري

ثير أ اعراب يثـرب بـه شـدت تحـت تـ           ،نوع رفتار  به لحاظ آداب و رسوم و      .كند فراهم   موجبات نگراني قبايل را   

ـتند ا قـر ،سا و شيوخ حال و گذشته قبيلـه بـود      ؤقواعد قبيله كه متشكل از آداب و عادات ر         ايـن ترتيـب   ه  بـ .ر داش

ـاير مـردم   ه.. .نوازي ون مهما، وفاي به عهد، بدكاري و زنا   ،كشي و غارت  آدم،رفتارهايي مانند ميگساري   مانند س

ـان     .آمـد مـي حـساب  ههايي اخالقي اين مردم بـ جزيره از اعمال روزمره و ويژگي  شبه  اصـوالً اعـراب يثـرب هم

ـيش از  گونههب)23: حسين(،را با خود به همراه داشتند) و با زمينه باديه نشيني   (خلقيات اعراب باديه     اي كه جنگ ب

ـا ارزش بـسياري از    تـوان مـي  در مجمـوع     . باديه در شهر است    يد استمرار خلقيات  ؤ آنان م  ميانصد ساله   يك  و ه

گرفته از قبيله كه خـود ناشـي از نـوع زيـست     ي ريشه هاها و هنجار  هنجارهاي حاكم بر اعراب يثرب را از ارزش       

.اين مردم بود دانست
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هاي سياسي يثرب ويژگي. 4

شـود و   مـي گونه ساختار سياسي منسجم ديده ن     عربستان هيچ در اين شهر همانند ساير نقاط       از نظر سياسي نيز   

 قانون ، نظارت،هاي پراكنده را در ذيل چتر قدرتاصوالً اين شهر فاقد مركز قدرت واحدي بود كه بتواند گروه   

حتـي بيـشتر از آنچـه در    ( وجود قبايل و اقوام گوناگون باعث نوعي پراكندگي قـدرت        .و حمايت خود درآورد   

ـا لحاظ سياسي شهري است با گروه     ه يثرب ب  .گرددميدر يثرب ) شودميمكه ديده    ـافع        ه ـا من ـاوت ب و اقـوام متف

ـال    اين گروه. تضعيف رقيب براي رسيدن به منافع خود استدمتضاد كه هر يك در صد  ـاً در ح هاي رقيب دائم

، از آنجايي كه يثرب فاقد مركزيت سياسي واحـدي اسـت          . هستند »حلف وحرب «ائتالف و شكست ائتالف يا      

ـانون   . غير قابل تـصور اسـت   ،قانوني واحد كه به رفتارهاي اجتماعي مردم اين شهر سامان دهد           وجود   پس ـا ق  تنه

كننده رفتار آنان در درون قبيله همين قواعد اسـت كـه توسـط     قانون قبيله است و تنها عامل كنترل،حاكم بر افراد  

ـارج از قبيلـه        اما قانوني كه عامل پيوند ميان قبايـل  .گرددميشيوخ اعمال   ـاي افـراد قبايـل را در خ شـود و رفتاره

ـا  العمل قبايل ديگر در برابر تعدي به اعـضاي آن   وجود ندارد و تنها ترس از عكس،د و كنترل كندهسامان د  و ي

.باشدمي كه عامل كنترل رفتار افراد خارج از قبيله  استايقبيلههاي ميانپيمان

 و گسترش اسالم در اين شهر چگونگي آشنايي اهل يثرب با اسالم

 در كتب تاريخي به بيش    وقبالً گفتيم كه جنگ و نزاع ميان قبيله اوس وخزرج از اتفاقات معمول يثرب بود                

772: 1374اثير،  ابن(اشاره شده است  ،رسيدميصد سال   ها جنگ از اين نوع كه قدمت آنها به بيش از يك           از ده 

ـاث معـروف اسـت           ل هشتم بعثت يكي از اين جنـگ       مقارن ظهور اسالم و به سا     ).به بعد  ـا كـه بـه بع  موجـب   ،ه

ـاي يهـود را در ايـن جنـگ مـشاهده       تاريخ.شدن بسياري از مردم اين شهر از عوام تا سران شد    كشته نگاران جا پ

 به هر صورت ايـن جنـگ كـه بـه     .).798: همو(دانندميكرده و دخالت آنان را در اين جنگ برجسته و كليدي        

ـبحاني،  ( منجر شد، به شكست خزرج كه به لحاظ عددي دو برابر اوس بود      ،طول انجاميد هب سال   5ي  گفته برخ  س

ـات حـج بـه        در سال دهم بعثت اولين گروه از اهالي يثرب از اوس كه براي يافتن هم              ).406: 1378 پيمان  در اوق

ر آن دو حامي بزرگ پيامبر يعني  سال دهم بعثت سالي است كه د.شودمي با پيامبر مواجه    ،مكه سفر كرده بودند   

ـامبر وارد نمـود    .دنروميخديجه و ابوطالب از دنيا      ـاطفي بـر پي  فـوت ابوطالـب   ، اگر درگذشت خديجه ضربه ع

ـاد نمـود     براي ايـشان   قدرت خأل ،حامي پيامبر عالوه بر ضربه عاطفي      عمو و  ،شمهارئيس بني   ابوطالـب بـه     . ايج
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ـا غيرمـسلمان     ( اين طايفه از قريش      دست كردن شم با يك  هاعنوان رئيس بني   ـامبر       ) از مسلمان ت بـه پـشتيباني از پي

ـامبر      ها اگر حمايت ابوطالب و بني     .پرداخت و مانع از آسيب رسيدن به ايشان شد         ـات      (شـم از پي بـه واسـطه خلقي

ش و قبايل   ها قبل قري   سال ،نبود) دانستندمياي كه دفاع از عضو در برابر تهديدات خارجي را بر خود فرض              قبيله

شم با سيادت ابوطالب مانع از رسيدن آسيب از سوي ها اما پشتيباني بني  .نمودميسره  مكه كار پيامبر را يك    ديگر  

.قريش به پيامبر شد

ـاع بنـي                   شـم از ايـشان در      هاپس از فوت ابوطالب هر چند دشمنان اسالم از حذف فيزيكي پيامبر به دليـل دف

 شدت آزار به ميزاني بود كه پيامبر به دنبال حامي به بيرون از مكه .ر خود افزود اما برشدت اذيت وآزا،هراس بود

 ايشان كه بـراي تبليـغ ديـن         .بدين منظور طايف انتخاب اول پيامبر است      . گردندميو به سوي ساير قبايل رهسپار       

ـا مخالفـت      ،انـد كردهميخود و يافتن متحد و حامي به اين شهر سفر            ـايف مواجـه و         ب ـاگزير بـه مكـه      سـران ط ن

) از اوس ( اولين تماس پيامبر با اهل يثرب        ، در همان سال يعني سال دهم بعثت       .)282-283: كمپاني(گردندميباز

نفره از خزرج كه براي يافتن متحد از قريش در ايام  سال بعد يعني سال يازدهم بعثت گروهي شش       .افتدمياتفاق  

 جريان ايمان آوردن اين شش نفر به قرار   .آورندمي اسالم ،واجه شده  با پيامبر م   ،حج به اين شهر سفر كرده بودند      

اسعدبن زراره از سران خزرج و بزرگ اين شش نفر به نزد عتبه از سران قريش رفته و از او درخواسـت                     : زير بود 

ـاي نبـ    .كندميكمك بر عليه اوس      ت و عتبه در جواب اسعد با اشاره به اختالفي كه يكي از اعضاي قريش با ادع

شمرد و با ميعقل نياكان ما را ابله و سبك) ) ص(محمد (او «: گويدمي،اده جواب رد به او د   ،بين قريش افكنده  

ـا پديـد                      ـان م بيان شيرين خود گروهي از جوانان ما را به سوي خود جذب كرده و از اين راه شـكاف عميقـي مي

رود و در ميسوي كعبه   ه براي زيارت ب   ،به مقصود اسعد با نااميدي از رسيدن      .)40: 1378سبحاني،  (»آورده است 

دارنـد  مي پيامبر به او سالم عرضه .شودمي مواجه ،آنجا با پيامبر كه در ميان زوار قبايل مختلف مشغول تبليغ است 

گـويم  ميكنم و شما را     ميخداي يگانه و رسالت خود از طرف پروردگار دعوت          را به من مردم «: فرمايندميو

ـا احتـرام نما           والدين  به وردگار خود شريك قرار ندهيد و     كه به پر   يـد و فرزنـدانتان را از       يتان نيكي كنيد و بـه آنه

دهد و دنبال كارهاي زشت نرويد و قتل نفـس          ميترس فقر و مسكنت از بين نبريد كه خدا به شما و آنها روزي               

 با عدالت رفتار كنيـد و  كيل و وزن  مورد    از خوردن مال يتيم بپرهيزيد و در       ،نكنيد و مردم را بدون جهت نكشيد      

ـامبر را          ا )277: كمپاني.(»گزينيداز كم فروشي دوري       و پذيرنـد مـي سعد و همراهان پس از اين ديدار دعـوت پي

.آورندمياسالم 
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با ) پيمان آنانخزرجي و دو اوسي همده ( در ايام حج دوازده تن از اهل يثرب ،سال بعد يعني دوازدهم بعثت

ـان مكـه و منـي   ( ايـن عـده در عقبـه    ، پـس از اسـالم آوردن  .گروندمي در مكه ديدار كرده و به اسالم   پيامبر ) مي

ـان عقبـه اول معـروف               ميمخفيانه با پيامبر ديدار كرده و پيماني با ايشان منعقد            ـاريخي بـه پيم كنند كه در كتب ت

انـشان را   فرزند، دزدي و زنانكننـد ،ورزندبه خدا شرك ن: كنند كهميآورندگان تعهد  اسالم، در اين بيعت  .است

و )  نـسبت ندهنـد  شانبا دروغ فرزندان را به غير پدر(آيد نگويند مي دروغ درباره اوالدي كه در ميانشان      ،نكشند

ب بن عمير از مسلمانان مكه ع پس از اين بيعت پيامبر مص  ).378: 1380جعفريان،  (در كار معروف عصيان نورزند    

 و ايام بعدب تا سال ع ظاهراً مص.دارندميگسيل نماينده خود در بين مسلمانان يثرب به اين شهر مبلغ ورا به عنوان

.كندميحج تعدادي از افراد يثرب را  مسلمان كرده و زمينه پذيرش اسالم را بين طوايف و قبايل اين شهر مهيا 

ـارت   ) بـزرگ خـزرج  (ي  نفري خزرج به سيادت عبداهللا بن اب       500 كاروان   ،در سال سيزدهم بعثت    بـراي زي

ـا پـس    در يكي از شب. مسلمان از زن و مرد حضور دارند   72 در بين اين گروه تعداد       .شودميكعبه راهي مكه     ه

ـار      ،دارد را   زيمت به شهر خود   عاز زيارت كعبه كه فرداي آن قافله يثرب قصد            اين گروه مسلمان در عقبه براي ب

 در اين پيمان كه به عقبـه دوم         .نمايندمير كرده و پيمان جديد با ايشان منعقد         با پيامبر ديدا  صورت مخفيانه   هدوم ب 

شوند كه از پيامبر همچون اهل خود در برابر كفار و دشمنان حمايـت كننـد و   مي مسلمانان متعهد    ،معروف است 

).282-283: كمپاني(نمايندميسپس از ايشان براي حضور در يثرب دعوت 

 اهل يثرب ،بيعت است كه پيامبر به يثرب مهاجرت كرده و به يمن حضور ايشاناين  ازپسگويند سه ماه   مي

اي بـراي   شـود بـراي حكومـت اسـالم و زمينـه          ميگذارند و مدينه پايگاهي     ميالنبي نام   ةيننام پيامبر مد  هشهر را ب  

.شدن آنجهاني

كند كه به چه دليل اين مردم بـه  مي را به ذهن متبادر سؤال اين ،ي با چگونگي اسالم آوردن اهل يثرب يآشنا

تـرين  جديترين و  يكي از مهم   ؟سازندمياسالم آورده و اين شهر را پايگاه اسالم         ) حدود سه سال  (اين سرعت   

 از قول .داندميرا علت اسالم آوردن يثربيان     و آن  ردهاي اوس وخزرج دا    اشاره به درگيري   سؤال به اين    هاپاسخ

ـان اوس وخـزرج از مهـم           عايشه همسر پيامبر آمده    تـرين عوامـل اسـالم آوردن ايـن دو قبيلـه       است كـه نـزاع مي

،اي بـراي اسـالم آوردن اهـل يثـرب شـد       اوس وخزرج انگيزه    نزاع   كه چرا  اين   اما  ).370: 1380جعفريان،  (بود

 داشتند كه طرفآنند كه اوس و خزرج براي انعقاد صلح نياز به داوري بينظرات متفاوتي وجود دارد و برخي بر

 به عقيده آنان دو گروه بر سر عبـداهللا بـن ابـي از         . قائله و جنگ را فيصله دهد      ،شدگانبهاي كشته با محاسبه خون  
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ـان دو گـروه را             مي توافق   ،طرف مانده بود  بزرگان خزرج كه در جنگ بي      كنند و قرار برآن بود كه حكميت مي

.يابندميتر مناسب براي حكميت آنها ايشان را،ه با پيامبراين دو قبيلاما با مواجهه ،گيردهاين فرد برعهد

يابند كـه  مي اهل يثرب اسالم را ديني  ، خزرج با پيامبر و عرضه اسالم از طرف ايشان         و برخورد اوس    پس از 

برخـي  ). 56-57: 1369شـهيدي،   (شـوند مـي  پس ايمان آورده و مـسلمان        ،تواند ميان آنها صلح برقرار نمايد     مي

 از جنگ ،رسيدميها جنگ و نزاع كه مدت آن به بيش از صد سال        آنند كه اوس و خزرج پس از سال       ديگر بر 

ـلح و                      و كشتار خسته شده و با آشنايي با پيامبر و دين جديد اين دين را عاملي مهم براي رفع كدورت و ايجاد ص

ـين خـون   دنبال حكـم بـر  هاوس وخزرج به اول كه مدعي است   يدر باره فرض  )7(.صفا يافتند  ـا  اي قـضاوت و تعي به

ـا آمـده اسـت     كه بايد گفت،شوندميبودند و در اين بين با پيامبر آشنا       كـه  در كتب تاريخي بر خالف ايـن ادع

ـا         .و قاضي براي صلح    نه حكم  ،گشتندميعليه رقيب   نمايندگان اوس وخزرج به دنبال متحد         بـه فـرض ايـن ادع

 حال چه ضرورتي دارد طرفين دعوا از دين و اعتقادات خود به نفـع    ،ندپذيرفته شود كه يثربيان به دنبال حكم بود       

؟دين و اعتقادات قاضي دست شويند

 بـراي روآوردن  يكه نزاع طوالني باعث خستگي دو قبيله از جنگ شده و همين خستگي و بيزاري عامل            اين

ـاي ترديـد دارد        ،ساز صلح و صفا بود    به دين جديد كه  زمينه      ـين    . شد هـم ج كـه جنـگ بخـشي از     دليـل آن   اول

ـا وقتـي كـه زمينـه      .هاي زيادي از عالقه عرب به جنگ و درگيري وجـود دارد         زندگي اعراب بود و مثال     ـاً ت  ثاني

ثالثاً اين ادعا كه .ي جنگ را از بين برندهابايست زمينهمي پس آنها ،گيردمي جنگ در،جنگ وجود داشته باشد   

يش از يك قـرن  بكه مدت نزاع طوالني و  اين ؟شودميگونه اثبات    چ ،اوس وخزرج از جنگ خسته شده بودند      

ـته ايـن دو قبيلـه از              ؟ كافي است   دليلي  آيا ،بود  در اين صورت بايد گفت چرا تا پيش از اين و در صد سال گذش

سال هم نود ، طوالني براي نزاع و جنگ است زماني اگر صد سال.جنگ به ستوه نيامده و در صدد صلح نبودند

، پس چرا در ده    .باشدمي براي نزاع    ي زياد زمانحتي ده سال هم     وطور  سال هم همين  هشتاد  ، زيادي است  زمان

ـاري بـه          آنضمن  .دنبال پيداكردن عاملي براي صلح پايدار نبودند      هبيست يا سي سال اول آنها ب       ـاه رفت كـه هـر گ

توانستمي پس جنگ طوالني ،شودمي جزو عادات و آداب روزمره آنها      ،بدمدت طوالني بين مردمي رواج يا     

. يكي از عادات روزانه يثربيان باشدهمانند ساير اعراب

ـاً  .به اين ترتيب داليل ايمان آوردن مردم يثرب را بايد در جايي ديگر جستجو كرد            ـان   مـي  منطق بايـست هم

ـيم          ،داليلي را كه براي ايمان نياوردن مردم مكه قائل شديم          ـا توجـه     ، در جامعه يثـرب هـم بررسـي كن  بـه  البتـه ب
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 گفته شد از آنجايي كه      ، مردم مكه به اسالم     نياوردن  درباره داليل ايمان   .ي تاريخي و فرهنگي اين جامعه     هازمينه

ـان كـه قـرن   ،قـرار داشـت  ) و اهـل مكـه  (اصول اساسي اسالم در مغايرت كامل با باورها و سنن عـرب           ـا    آن ـا ب ه

 اما .شان دهند نالعمل مثبت به دين جديد از خود  توانستند عكس مياً ن  طبيعت ،اعتقادات خود زيسته و مأنوس بودند     

ـاً بلـه  ؟كردنـد ميگونه رفتار آيا مردم يثرب هم نبايد اين   ـا كـه زمينـه    ، منطق ـا از آنج ـا  ام ـاريخي و فرهنگـي   ه ي ت

 در .ستيم با چنين وضعي مواجه ه در يثرب،العمل متفاوت به متغيرهاي واحد گردند     توانند باعث ايجاد عكس   مي

ـاورت اوس و خـزرج        ،دوشميمتغيري وجود داشت كه در مكه ديده ن       جامعه يثرب    . يعني حضور يهـود در مج

.العمل متفاوت از طرف مردم يثرب به دين جديد شد باعث ايجاد عكس در مقايسه با مردم مكهاين عامل

ـادگي  ،ظر پيامبر آخرالزمانصد ساله اعراب يثرب با يهوديان موحد و منت      همسايگي و همجواري بيش از        آم

ي مشترك با دين هاداراي ريشه جديد  كه دين    اين .رواني در اين مردم براي پذيرش دين جديد ايجاد كرده بود          

بودن پيامبر جديد به دليل حـس        البته عرب  .توانست عاملي در جهت تسهيل پذيرش آن باشد       ميد   خو ،يهود بود 

 برداشته و باعـث     نشد را از ميا   ميكه مانع از گرويدن اعراب به دين يهود         ي اعراب عامل منفي     تشديد ناسيوناليس 

ك هر يك از دو گروه بـراي        ي از طرفي رقابت اوس وخزرج عاملي بود براي تحر         .شدميتمايل عرب به ايشان     

الم  اين عـده اسـ  ، اشاره شد كه در سال يازدهم بعثت پس از برخورد گروهي از خزرجيان با پيامبر  .اسالم آوردن 

ـان شكـست    .شوندمي) حتي اوس و  (خود   قبيله   شدن ساير اعضاي  ساز مسلمان آورده و زمينه   خـورده در    خزرجي

 چه اينان از يهود شنيده بودند كه پيامبر         . به لحاظ روحي آمادگي زيادي براي پذيرش دين جديد داشتند          ،جنگ

ـان    .شـود ميجديد باعث عزت و پيروزي پيروان خود و سروري آنان بر ديگر ملل          پـس اسـالم آوردن خزرجي

 به اميـدواري بـه پيـروزي         در آنان  ،شد حس ناخوشايند شكست در جنگ     مي باعث   ،خورده در جنگ  شكست

كه از قافله رقابت با رقيب ديرينه خود عقـب نمانـده و              اما در اين بين اوسيان براي آن       .بر تمام اعراب مبدل گردد    

آورند و پيامبر هم از آنجا كه در پي گستراندن ديـن خـود بـر                ميم   اسال ،در اين سروري و بزرگي سهيم گردند      

 دو  ، در بررسي وضعيت مكه و داليل مخالفت اين شهر با اسـالم            .كندمي از اين امر استقبال      ،تمام شبه جزيره بود   

ـاز       - اقتصادي -ي اسالم با مناسبات و نظم سياسي      هافرضيه ديگر يعني مغايرت آموزه     ـاكم و امتي ـاعي ح ات  اجتم

 گـسترده و قدرتمنـد اشـراف و         ، قـشر پرانگيـزه    تاشراف و بزرگان مورد بررسي قرار گرفت و چرايـي مخالفـ           

ـاوت از مكـه مواجـه          اما در يثرب ما با شرايط و ويژگي        .بزرگان و موفقيت آنان مشخص شد      هاي ساختاري متف

.دهنديمسر راه رشد اسالم در اين شهر را انعكاس نهستيم كه عوامل منفي موجود بر
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ـازاد توليـد تكيـه                       درباره ويژگي اقتصادي يثرب گفته شد كه اقتصاد اين شهر به كشاورزي معيشتي بـدون م

،آنچه در مكه وجود داشتگيري قشري ثروتمند همانند توانست به شكلميگونه معيشت و اقتصاد ن اين.داشت

تجارت و فاقد ويژگي تقـدس نـزد اعـراب    از طرفي يثرب نسبت به مكه شهري منزوي و به دور از            . منجر گردد 

 البتـه   .آوردن مـردم بـه خطـر نيفتـد        شد كه منافع بزرگان يثرب با اسـالم       ميها باعث   وجود اين ويژگي   عدم .بود

ـادگي پـذيرش ديـن جديـد را                 بزرگان يثرب هم مانند مردم عادي شهر در رابطه         اي طوالني با يهـود بـوده و آم

،آمدنـد مـي چه بزرگان قبايل در صـدد ممانعـت از اسـالم آوردن مـردم خـود بر                 اما چنان  .دست آورده بودند  هب

ـان دو               .توانايي برخورد و رويارويي با آنهارا نداشتند       ـان بزرگ ـاد حـداقلي مي  نزاع طوالني ميان اوس وخزرج اتح

كـه   آن ضـمن ،قبيله براي اتخاذ تصميمي مشترك و رفتاري منسجم برضد اعضاي قبايل خود را از ميان برده بود      

 از سـوي  .شته شده و قدرت سران قبايل كاهش يابد       كجنگ اخير باعث شده بود چند تن از بزرگان هر دو قبيله             

ـا    ميترها و توجه به سيادت موجب       كيد اسالم بر احترام به بزرگ     أرسد ت ميديگر به نظر     ـان قبايـل ب گشت بزرگ

. ادامه دهند و به سروري پيشين خودهندپذيرش اسالم چيز زيادي از دست ند

بندي عجم

ـايع بـسيار      مسلمانگيري حكومت اسالمي در شبه جزيره و      چگونگي شكل  شدن قبايل مختلف از جملـه وق

ـانواده و    ( شهر مكه ،ن آد اسالم و محل زندگي و بعثت پيامبره هر چند م.جالب تاريخ اسالم است    ـا حـضور خ ب

 نتوانـست موفقيـت   ،پرداخـت ه در اين شهر به تبليغ دين خود اما پيامبر اسالم در سيزده سالي ك     ،بود) طايفه ايشان 

ـا چنداني در جذب مردم به خود و دين جديد كسب نمايد و حتـي در ايـن شـهر مخالفـت                     ي بـسيار شـديد و      ه

ـامبر توانـست    ه اين در حالي است كه كمتر از سه سال و تنها با س.قهرآميزي هم با ايشان انجام گرفت     ـات پي  مالق

ـا حـضور در ايـن شـهر                 مردم يثرب را آ    ـاني اسـالم را      ،ماده پذيرش اسالم نمايد و در سال سـوم ب  حكومـت جه

كند كه مي را به ذهن متبادر سؤال اين ،شكوفايي اسالم در مكه و رشد و بلوغ آن در يثرب عدم.كندگذاري پايه

»؟شكوفايي اسالم در مكه و رشد و گسترش آن در مدينه چه بوده است و داليل عدمعلل«

: شوندميت فرعي ديگري نيز مطرح سؤاال، اصلي فوقسؤالالبته دركنار 

ـازي        باورها و اعتقادات دين اسالم چه تاثيري در رشد و گسترش و           - يا ممانعت از رشد و گسترش اسالم ب

نمود؟
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گـسترش اسـالم     اجتماعي و فرهنگي حاكم در گسترش يا عـدم         - اقتصادي   -ثير مناسبات ونظم سياسي   أت-

ه بوده است؟چ

ـا ممانعـت از آن داشـت            أوجود طبقه شيوخ و اشراف چـه تـ        - چـرا و  (ثيري در رشـد و گـسترش اسـالم ي

؟)چگونه

ـا  ،گانـه متعاقـب آن    ت سه سؤاال و    يعني عوامل عدم گسترش اسالم در مكه         ،سؤالدر پاسخ به بخش اول       ب

ـامبر و          يناثير را در  أيابيم كه بيشترين ت   ميبررسي اجمالي تاريخ اسالم در      بين مخالفت اشراف و بزرگان مكه با پي

ـا اسـالم       موفقيت يا عدم    علل گونه رفتار آنها و    اما داليل اين   .اسالم داشت  توانـست  مـي ،موفقيتشان در مخالفت ب

ـان و اشـراف           .ريشه در عوامل ساختاري موجود داشته باشد        به همين علت پيش از بررسي داليل مخالفـت بزرگ

ـاي منطقـه داشـت             كه  هاي ساختاري شهر مكه     ه بررسي ويژگي   ب ،مكه با پيامبر   ،ريـشه در نـوع زيـست و جغرافي

.پرداختيم

هاي جغرافيايي شبه جزيره و مكه مشخص شـد كـه نـوع زيـست در ايـن منطقـه زنـدگي                      با بررسي ويژگي  

جود كعبه در آن  ونييع البته وضعيت خاص شهر مكه .نمودميل يپيروي از سنن و شيوخ بر مردم تحم        و ايقبيله

ـارت در آن                  مـي به اين شهر تقدس مذهبي       ـتن و گـسترش تج ـارت قـرار داش  منجـر بـه     ،بخـشيد و در مـسير تج

ـبه جزيـره           شكل ـاطق ش ـاير من ـاعي خاصـي نـسبت بـه س ـيوخ و     (گيري قشربندي اجتم متـشكل از سـه گـروه ش

 وجود قشر پرقدرت و گـسترده       .دش) بردگان و فقرا   ،دبگيرمز و كارگردان    ان و دامدار  اجران خرده ت  ،ثروتمندان

ـادات و        ثروتمندان تاجرپيشه كه از بزرگان بودند و قبيله براي آنها جايگاه رياسـت و بزرگـي و پاسـداري از اعتق

و  متـشكل  ، باعث شد كه اين قشر ثروتمنـد ،شمردمياعضا واجب براي ود و پيروي از آنها را  بنظم موجود قائل    

 با تمام قدرت در برابر اسـالم  ،الً منافع و امتيازاتشانمĤش آمده با نظم موجود و قدرتمند به دليل تضاد وضعيت پي   

ـيظ فرهنگـي      .توفيق اسالم در مكه گشت    قرار گيرند و همين مخالفت هم باعث عدم         مـذهبي   - البته اعتقادات غل

.برابر رشد اسالم بـود  خود عاملي منفي در ،اي و سنن و آداب آن     به باورهاي قبيله  ) از بزرگان تا توده   (مردم مكه   

ـبه جزيـره بـود          ـيط بـسته قبيلـه باعـث      .اين اعتقادات هم خود ناشي از نـوع زيـست مـردم ش  اوالً زنـدگي در مح

كننـده امنيـت و حقـوق مـردم     مينأوجود قدرتي مركزي كه ت عدم ثانياً ؛شدمياي  هاي قبيله كردن ارزش دروني

وابسته به قبيله باشند )  زندگي خودعامي در معنا و ( و ناموس   شد كه افراد براي حفظ جان و مال       مي باعث   ،باشد

. يعني وابستگي به تمام قواعد و سنن آن،و وابستگي به قبيله
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ـايي         طبخش اعظم مناسبات موجود از       دفاع از    البته مبرهن است كه    رف بزرگان و ثروتمندان به دليل تأثير نه

دليل ه ب،هري كه مأمن پيامبر و مركز حكومت جهاني ايشان گشت   اما يثرب ش   .آن در امتيازات اين گروه هم بود      

 البته هر چنـد     .يي متفاوت از مكه بود    ها داراي ويژگي  ،ويژگي خاص جغرافيايي و حضور اقوام از اديان مختلف        

ـان داشـت    اي با تمام ويژگي  اعراب زندگي قبيله  در اين شهر هم در ميان        ـبه جزيـره جري ـا نـوع   ،هاي آن در ش  ام

ـين   .شدمي،گيري ساختارهايي مشابه با آنچه در مكه بود مانع از شكل ،ت مبتني بر اقتصاد كشاورزي    معيش  بـه هم

بـه  ، همانند آنچه در مكـه وجـود داشـت   ي نه قشربندي ،شودمي كشاوزي ديده    رخاطر در يثرب نه اقتصاد مبتني ب      

، گيرنـد رنافع خود در مقابل اسالم قراثروتمندان و شيوخ كه براي حفظ مهمين خاطر از قشر منسجم و قدرتمند      

.خبري نبود

ـين                 همجواري بيش از يكصد ساله اعراب      با يهود و آشنايي با برخي اعتقادات و آداب آنها كـه ريـشه در آي

ـامبر و قـومش بـر                   ـار   يهود داشت و نويد يهود به ظهور پيامبر آخرالزمان و غلبه اين پي ـادگي روانـي     ،همـه كف  آم

 البتـه   .دوشميمكه ديده ن   در    كه   ي ويژگي ،دين جديد را در اعراب مقيم يثرب موجب شد        مناسب براي پذيرش    

ـان          هاي اوس و   درگيري ،گونه كه پيش از اين بحث شد      همان ـبب تـضعيف موقعيـت بزرگ بـه دليـل    (خزرج س

مسلمانان زهسر راه اتحاد شيوخ دو قبيله بر عليه تاگشت و همچنين مانعي بر) شدن بسياري از آنان در جنگكشته

 بـه  ، از طرفي شكست خزرج در جنگ باعث شده بود كه اين قبيله بـراي جبـران خفـت ناشـي از شكـست          .شد

ـام قبايـل     هتبديل شكست بـ ، پيروزي بر رقيب ديرينه و در صورت توان         براي دنبال راهي   عـزت و پيـروزي برتم

 همه اين داليـل  .نمودمي خود ميسر    يارانبراي   پيامبر آخرالزمان اين امر را       ، به پيشگويي يهود   بنااطراف باشد كه    

ـامبر در شـهر خـود                     بموج ، شد كه مردم يثرب در زماني كمتر از سه سال اسالم آورده و با استقبال از حضور پي

ـابيم مـي  در،ه شـد ئـ  با نگاهي گذرا به آنچه تا كنون ارا       .اين شهر را مركز حكومت جهاني اسالم قرار دهند          كـه ي

ي اسالم با باورها و سنن مردم هامغايرت آموزه«:كندميت ما ارائه سؤاالي ذيل را براي هاخپاس،شواهد تاريخي

چرايـي  «داليل،» حاكم و امتيازات اشراف و بزرگان      فرهنگي،   اجتماعي ، اقتصادي ،، مناسبات و نظم سياسي    مكه

ل رشد و گـسترش  علاليل و د«باره الت  اصلي و فرعي مقاله در ؤابه س پاسخ  در  .است»عدم رشد اسالم در مكه    

وجود و عدم شكست اوس از خزرج ،اعراب با يهودمجاورت«د كهنگردميه ئ اراها اين پاسخ  »اسالم در يثرب  

.ند گسترش اسالم در يثرب بودتسهيل عوامل ،»قشري منسجم از شيوخ و بزرگان براي مقابله با مسلمانان
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هايادداشت

.1/371تاريخ يعقوبي،يعقوببن ابي احمد: ك. ر.ي از همين موارد داردالفضول اشاره به يكجريان حلف. 1

، محمد بن جرير طبـري .ندكاشاره مي) س(و خديجه ) ع(همچنين طبري به جريان نماز خواندن پيامبر به همراهي علي    . 2

.تاريخ طبري

صفحه لويت نزول آيات به شرح وساس ابعثت را بر اي سه سال اول    ها سوره سير تحول قرآن  مهدي بازرگان در كتاب   . 3

: كندمي تقسيم بعد

اساس سال نزول وجود دارد كه در قرآن كتابفروشي اسالميه آمده و يب آيات قرآن بر تبندي ديگري هم از تر    تقسيم

ـا      آيه دهر،  چهاربندي  در اين تقسيم  . را انعكاس داده است   بازرگان در كتاب خود عيناً آن      تي جن، ملـك و نـصر جـزو آي

ـال نـزول هـر يـك را بـه ترتيـب        اما تقسيم ،اندهستند كه در سال اول بعثت نازل شده        بندي بازرگان قايل به آن نيست و س

ـا بخـشي از      ( سوره ديگر    24كه بازرگان تعداد    ضمن اين . داندهفتم بعثت و نهم هجرت مي     ششم و هاي پنجم، سال تمام ي

.كندهاي ديگر محسوب ميه جدول قرآن اسالميه آن آيات را جزو سالداند كهاي اول تا سوم ميرا جزو سال) آنها
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سال سوم بعثتسال دوم بعثتسال اول بعثت

نام سوره

شماره آيات

نام سوره

شماره آيات

نام سوره

شماره آيات

6-19علق. 135-8انشراح. 116-5 علق. 1

6-7و17-26غاشيه. 136-11ضحي. 117-7ثردم. 2

20-40و7-13قيامه. 137-6ناس. 118-2 عصر.3

 سورهتمامتين. 138-26نازعات. 119-6ذاريات. 4

14-19و1-6قيامه. 839-10مدثر. 120-2تكاثر. 5
 سورهتمامواقعه. 140-21ليل. 121-8طور. 6
77-46و9-27و1-6رحمن. 141-7ماعون. 122-4اخالص. 7

10-19و7اعلي. 542-17معارج. 823-16و1-5يهغاش. 8
 سورهتمامفاتحه. 1143-16شمس. 1124-17طارق. 9
 سورهتمامعاديات. 144-50مرسالت. 125-5انفطار. 10
38-52حاقه. 145-36أنب. 126-10شمس. 11
27-46نازعات.  3446-55و 11-30مدثر. 127-3كوثر. 12
 سورهتمامتبت. 147-5قريش. 128-9اعلي. 13
 سورهتمامفلق. 148-25نجم. 1229-22و1-7بروج. 14
 سورهتمامبلد. 2849-31 و 1-13فجر. 30تمام سورهتكوير. 15

3-8تكاثر. 50تمام سورهانشقاق. 31
 سورهتمامفيل. 51تمام سورهعبس. 32
1-16قلم. 52 سورهتمامهمزه. 33
14-27فجر. 53 سورهتمامكافرون. 34

 سورهتمامزلزال. 54
1-10طارق. 55
34-62نجم. 56
 سورهتمامقارعه. 57
 سورهتمامصافات. 58
6-20انفطار. 59
13-37و1-3حاقه. 60
19-35معارج. 61
 سورهتماممطففين. 62
43-59دخان. 63
1-11مومنون. 64
52-227شعراء. 65
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.45 ص،آيينه اسالم، طه حسين:ك.رهمچنين .شده در سه سال نخست بعثت مراجعه شودبه آيات نازل. 4

 قـومش از او دوري  ،چون پيمبر دعوت خداي آشكار كرد و قوم را به اسالم خوانـد «آورد مياسحاق طبري از قول ابن . 5

به چنـد مـورد     چنين طبري  هم .» انكار وي برخاستند    به گرفت كه ند تا وقتي كه از خدايان آنها عيب       درد نكر نگرفتند و   

ـامبر را از ناسـزاگويي بـه خـدايان               در كنـد كـه   ميمالقات قريش با پيامبر اشاره       ـا قـريش پي ،جـويي از ديـن     عيـب  ، آنه

).867-879صص،  طبريتاريخ(.اندتن پدرانشان منع كردهنسشمردن عقول و گمراه داسبك

:بندي بازرگان عبارتند ازآيات سال چهارم بعثت براساس تقسيم. 6

سال چهارم بعثتسال چهارم بعثت

نام سوره

شماره آيات

نام سوره

شماره آيات

22-28و 9-20طور. 6710-88ص. 1

66-80زخرف. 4911-99و 1-5حجر. 2

 سورهتمام نوح.412-12حاقه. 3

28-45 و 78-80رحمن. 13 سورهتمامقدر. 4

1-19مزمل. 714-60ياتراذ. 5

1-45طه. 15 سورهتمام قمر. 6

76-98 مريم.1716-52 قلم.7

29-49و21طور. 117-42دخان. 8

6-48حجر. 3618-44 و 1-4معارج. 9

 و ايشان را از رودميوي سران قريش در چند جلسه نزد ،يابدميكه تبليغات پيامبر به نفع دين جديد افزايش پس از آن

 و ضـمن  رودمييش نزد پيامبر   ر بن ربيعه از بزرگان و اشراف ق       ةبتعها   در يكي از اين مالقات     .كنندميتبليغ دين خود منع     

اي و دودستگي   دهدست به كار بزرگي ز    «: گويدميبه ايشان   ،ه پيشنهادهايي در قبال دست برداشتن از تبليغ دين جديد         ئارا

 پدران .كنيميجويي ينشان عيبياهت نسبت دهي و درباره خدايان و آف به ناداني و س رابزرگان آنها.ايميان مردم انداخته

).221 صرحمت عالميان،،كمپاني(. »و بدبيني نسبت دهيكفرهگذشته آنها را ب

ـامبر چگونـه بـود      عاص پرسيدند كه دروبنعبداهللا بن عم  از  «: همچنين طبري آورده   ـا پي مـن  :  گفـت ؟شمني قـريش ب

هرگز با كسي چون اين مـرد مـدارا        : حضور داشتم و اشراف قريش در حجر بودند و از پيمبر خدا سخن آوردند و گفتند               



105... گسترش اسالم در مكه و شناختي عدمبررسي جامعهشمارة اول

انـدازد و بـه     را به تفرقه   نامنكرديم كه عقول ما را سبك شمارد و پدرانمان را ناسزا گويد و دينمان را تحقير كند و جمعيت                  

)875 ص، طبريتاريخ(» دايانمان بد گويدخ

 در .آيدميزماني عمر با عصبانيت قصد پيامبر كرده و در صدد قتل ايشان بر«اند درباره جريان ايمان آوردن عمر آورده

 زيرا او موجب پراكندگي طوائـف       ؛روم محمد را بكشم   مي: گويدمي عمر   ؟رويميپرسد عمر به كجا     ميراه عربي از او     

).257 ص، همان،كمپاني(»دهدميده و دين آنها را به بازيچه گرفته و به خدايشان دشنام قريش ش

ـا مـردم                  . 7 ـان ب ـان يثربي گوستاو لوبون ازجمله داليل ايمان آوردن اهل يثرب را نه نزاع اين دو قبيله، كه رقابت مي

ـا            ).105ص،تمدن اسالم و عرب   (داندميمكه   ـاي خـود شـواهد ت كنـد و  ه نمـي  ئـ ريخي ارا اما لوبـون بـراي ادع

ـان در برابـر        )ص( كه ايمان آوردن مردم يثرب به اسالم و پيامبري محمد            سازدميمشخص ن  چه امتيازي براي آن

تمايـل اعـراب    در تواريخ اشارات فراواني به عدم ، ادعاي لوبون   برخالف كهضمن اين .نمودميمردم مكه ايجاد    

.جود داردخاطر ترس از خشم قريش وهبه اسالم آوردن ب

فهرست منابع

.، تهران، دانشگاه تهرانتاريخ سياسي اسالم): تابي(وند، صادق آيينه

.انتشارات علمي و فرهنگي. ، ترجمه محمدابراهيم آيتي، تهرانتاريخ يعقوبي): 1362(يعقوب، احمد ابن ابي

.طير، ترجمه محمدحسين روحاني، تهران، اساتاريخ كامل): 1374(ابن اثير، عزالدين 

......، سيره(    ): هشام ابن

.، تهران، دليلسير تحوالت قرآن): 1353(بازرگان، مهدي 

.، سيره رسول خدا، قم، انتشارات دليلتاريخ سياسي اسالم): 1380(جعفريان، رسول 

.، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، شركت سهامي انتشارآيينه اسالم): تابي(حسين، طه 

نامه كارشناسي ارشـد، دانـشگاه   ، پايان»النبيينة اجتماعي مد-بررسي تحليلي ساختارهاي سياسي   « (......) ....خليلي اردكاني،   

.تربيت مدرس

.، تهران، اميركبيربامداد اسالم): 1362(كوب،  عبدالحسين زرين

.و زيارت، تهران، حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج فرازهايي از تاريخ اسالم): 1371(سبحاني، جعفر 

.، قم، دفتر تبليغات اسالميفروغ ابديت): 1378(سبحاني، جعفر 

.، ترجمه فخر داعي گيالني، كميسيون معارفتاريخ عرب و اسالم): 1320(سيداميرعلي 

.، تهران، مركز نشر دانشگاهيتاريخ تحليلي تا پايان امويان): 1369(شهيدي، سيدجعفر 
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.، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، اساطيرريتاريخ طب): 1375(طبري، محمدبن جرير 

.، تهران، دارالكتب اسالمير حمت عالميان): تابي(اهللا كمپاني، فضل

.، ترجمه سيدهاشم حسيني، تهران، كتابفروشي اسالميهتمدن اسالم و عرب): 1358(لوبون، گوستاو 

مشخصات نويسنده

شناسـي  عاليق پژوهشي او در زمينه جامعه  . اه تربيت مدرس است   شناسي دانشگ كاظم سام دليري دانشجوي دكتري جامعه     

.سياسي است
Email: kazemsd_49@yahoo.com


