ظهور اسالم،حرکتی تازه در تاریخ

بخش سوم

١٠

درس دهم

طلوع اسالم

مقدمه
در درس های قبل با حتوالت تاریخ ایران و جهان در آستانۀ ظهور اسالم آشنا شدید .اسالم در
شبه  جزیرۀ عربستان ظهور کرد ،اما ظهور آن عالوه بر ایجاد حتول در این منطقه ،سرآغاز حتوالت بزرگی در
سرزمنی های مجاور آن مانند ایران و حتی سراسر جهان بود .بنابراین ،آشنایی با تاریخ اسالم ،گذشته از
آنکه برای ما مسلمانان اهمیت دینی دارد ،به دلیل ارتباط گستردۀ آن با تاریخ کشور ما ایران و اهمیت آن
در شناسایی حتوالت تاریخی جهان ضروری است.

شبه جزىرۀ عربستان

جـزىره دنىاست کـــه
عــربستان بــزرگ ترىن شبه
ٔ
در جنوب غربى آسىا قرار دارد .اطراف آن را آب هاى
خلىج فارس ،درىاى عمان ،اقىانوس هند و درىاى سرخ
فراگرفته و شمال آن به
وسىله رىگ زارهاى وسىعى که به
ٔ
عراق و اردن محدود مى شود ،پوشىده شده است.

کلمه عرب
دىرىنه اقوام سامى استٔ .
عربستان مسکن ٔ
به معناى بدوى و صحرانشىن است .بىشتر ساکنان اىن
شبه جزىره را بادىه نشىنان تشکىل مى دادند که معىشت آنان
از طرىق پرورش معدودى بز و شتر تأمىن مى شد ،شمارى
نىز شهرنشىن بودند و در اندک شهرهاى شبه جزىره به
تجارت و کشاورزى اشتغال داشتند.
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شبه جزىرۀ عربستان

نظام اجتماعى :زندگى در سرزمىن عربستان به
دلىل شراىط جغرافىاىى و آب و هواى گرم و خشک،
بسىار سخت و طاقت فرسا بود .شراىط سخت زندگى
و محدودىت منابع طبىعى ،خلق و خو و شکل زندگى
ساکنان آن سرزمىن را تحت تأثىر قرار داده بود .زندگى
اعراب شکل قبىله اى  ١داشت .افراد قبىله نسبت به
ىکدىگر و حفظ آداب و رسوم و مقررات قبىله تعصب و
احساس مسئولىت وىژه اى داشتند و در مقابل از حماىت
بى چون و چراى قبىله برخوردار بودند .قباىل همواره

بـا ىکدىگر برسر مسائل کـوچک و بـزرگ در جنگ و
کشمکش به سر مى بردند .جنگ هاىى که گاه سال ها به
طول مى انجامىد و جز گسترش کىنه و تشدىد خشونت و
نتىجه دىگرى نداشت .رىش سپىدان قبىله از
بى رحمى،
ٔ
مىان خود فردى را که به شجاعت ،سخاوت و تدبىر شناخته
شده بود به رىاست قبىله برمى گزىدند .رئىس ىا شىخ قبىله
همه افراد قبىله بود ،ضمن برخوردارى از
که مورد احترام ٔ
امتىازاتى وىژه ،با هرگونه خطا و سرپىچى افراد از مقررات  و
سنت هاى قبىله برخورد مى کرد.

تاریخ ایران و جهان١

1ــ قبىله به مجموع خانواده هاىى گفته مى شد که با ىکدىگر ارتباط خونى و نسبى داشتند .وقتى قبىله اى گسترش مى ىافت ،هر ىک از آن خانواده ها ،تحت عنوان ىک تىره نوعى
قبىله خود به رقابت و کشمکش مى پرداختند.
استقالل پىدا مى کردند و با ساىر تىره هاى ٔ
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ی
ک توضیح

کشته شدگان بى گناه

قبىله شکست خورده،
در جنگ هاى قبىله اى زنان بىش از مردان آسىب مى دىدند و در جرىان غارت ٔ
قبىله شکست خورده تلقى
کشته شده ىا به اسارت و بردگى گرفته مى شدند که اىن خود عامل خفت ٔ
قبىله خود دفاع کنند،
مى گردىد .افزون بر آن به سبب اىنکه زنان نمى توانستند مانند مردان بجنگند و از ٔ
موجوداتى پست و ناچىز و عامل ننگ و بدنامى قبىله به شمار مى آمدند .سنت دلخراش زنده به گور کردن
نوزادان دختر هم به اىن دالىل در مىان بسىارى از قباىل عرب راىج شد .زنان جز در برخى خانواده هاى
سرشناس از حق مالکىت برخوردار نبودند.
ادىان راىج در شبه جزىرۀ عربستان (از خاطرۀ توحىد
تا انحطاط شرک)

خــانه  خــدا در شهر مکـه     ،ىادگــار حضرت
ٔ
ابـراهىم  ،پىامبر بــزرگ الهى و فــرزند او حضرت
اسماعىل بود .زندگى آنان به تروىج ىکتاپرستى و
مبارزه با شرک سپرى گشت .با گذشت زمان ،از آىىن
و تعالىم ابراهىمى ،جز خاطرات پراکنده و برخى سنت ها
آستانه بعثت
نظىر زىارت کعبه چىزى باقى نماند .در
ٔ
رسول اکرم شمار معدودى از اعراب ،ىکتاپرست و
پىرو آىىن ابراهىمى بودند و به روز رستاخىز اىمان داشتند.
اىن عده که خود را حنفا مى نامىدند ،بىشتر در شهر مکه
سکنا ىافته بودند .اکثرىت مردم اىن شبه جزىره پىرو عقاىد
دىگرى بودند:
1ــ شرک و بت پرستى :مهم ترىن صفتى که قرآن

مجىد به عرب عصر جاهلىت نسبت داده ،شرک و پرستش
بت هاىى است که با دست خود مى ساختند .١گرچه هر قبىله
بت هاى خود را داشت؛ اما برخى بت ها مانند الت (خداى
خورشىد و مادر خداىان) ،منات (خداى سرنوشت و مرگ)
و ع ّزى (خداوند زهره) از جمله بت هاى مورد احترام غالب
خانه خدا که مردم از سراسر شبه جزىره در
قبائل بودندٔ .
ماه هاى حرام ٢براى زىارت آن به مکه مى آمدند ،به بتخانه اى
مملو از بتهاى رنگارنگ تبدىل شده بود .بتپرستان تقرىباً
همگى بى سواد و تابع بى چون   وچراى عقاىد و سنت هاى
خرافى بودند که در مىان آنها رواج داشت.
2ــ دىن ىهود :گذشته از ىهودىان ساکن در ىمن،
جزىره عربستان در ىثرب و اطراف
بىشتر ىهودىان شبه
ٔ
آن زندگى مى کردند ٣.روحانىون ىهودى که َحبر خوانده
مى شدند ،در «بىت المدارس» به تدرىس تورات و احکام

1ــ گرچه اعراب جاهلى به خداىى برتر به نام اللّه اعتقاد داشتند؛ اما بت ها را به عنوان واسطه ىا شفىع تلقى مى کردند که باعث نزدىکى آنها به خداىى بزرگ تر مى شدند.قرآن نىز به

آىه .)4
اىن باور خرافى اشاره کرده است
(سوره زمرٔ /
ٔ

2ــ چون جنگ هاى دائمى مىان قباىل مانع رفت و آمد اىمن آنان به مکه و زىارت کعبه مى شد ،اعراب بر اساس سنتى کهن هرگونه جنگ و نزاع را در چهار ماه سال ىعنى ذى القعده،

ذى الحجه ،محرم و رجب ممنوع مى دانستند و به آن ماه هاى حرام مى گفتند .اىن سنت پس از ظهور اسالم نىز به عنوان ىک حکم دىنى مورد تأىىد قرار گرفت.

جزىره عربستان
٣ــ برخى معتقدند ىهودىان عربستان ،از قوم عرب نبودند؛ بلکه از تبار ىهودىان مناطق دىگرى بودند که به دالىل متعددى به سرزمىن هاى مختلف از جمله شبه
ٔ

مهاجرت کرده بودند.
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شرعى مىپرداختند و حتى در مواردى پاسخگوى سؤاالت
ىا داور نزاع و اختالفات اعراب بت پرست نىز بودند.
3ــ دىن مسىح :دىن مسىح ابتدا در مىان اعراب
ساکـن در شام و عـراق پىروانـى ىافت .سپس مبلغان
مسىحى در مىان اعراب بىابان نشىن نىز به تبلىغ پرداختند.
راهبان مسىحى در محل استراحت کاروان هاى تجارى،
عبادتکده هـاىى براى تبلىغ مسىحىت مىان اعـراب برپا
جزىره عربستان،
داشتند .مهم ترىن مرکز مسىحىت در شبه
ٔ
شهر نجران در جنوب آن شبه جزىره بود.
منطقه
مکه و ساکنان آن :مکه شهر کوچکى در
ٔ
حجاز بود که گرچه از کمبود آب ،هواى گرم و بىمارى هاىى
چون وبا رنج مى برد؛ اما به دو دلىل از رونق اجتماعى و
اقتصادى برخوردار بود:
1ــ وجود خانۀ کعبه
2ــ تجارت با شام و ىمن

جزىره عربستان ،قرىش به دلىل
در مىان قباىل شبه
ٔ
خانه کعبه و تجارت با شام ،از
داشتن امتىاز سرپرستى ٔ
اهمىت ،قدرت و اعتبار بىشترى برخوردار بود.
سود سرشار ناشى از تجارت و رباخوارى و فقدان
عدالت اجتماعى و اقتصادى روز به روز بر ثروت ،رفاه و
انواع آلودگى هاى اخالقى بزرگان و رؤساى خانواده هاى
قبىله قرىش مى افزود و رنج و مشقت طبقات فرودست
بزرگ ٔ
و به وىژه جمعىت رو به فزونى بردگان را افزاىش مى داد.
فکر کنید و پاسخ دهید:
چرا وجود خانۀ کعبه موجب رونق
اجتماعی و اقتصادی شهر مکه شده بود؟

قرىش

اسماعىل ( )
عدنان
قرىش
صی بن کالب
ُق ّ
عبدمناف

هاشم

عبدشمس

بنى هاشم

امیه
ّ

عبدالمطلب

امیه
بنى ّ

عبدال ّله
محمد ( )
تاریخ ایران و جهان١

    94

ابوطالب

عباس

على ( ) بنى عباس

حمزه

مولود ستوده

در همان سال که پىل سواران ابرهه به قصد تخرىب
خانه عبدالمطلب  بن هاشم،
خانه کعبه به مکه هجوم آوردند ،در ٔ
ٔ
محترم ترىن شخصىت قرىش و سرشناس در آن روزگار،
نوزادى به دنىا آمد که او را محمد (ستوده) نامىدند.١پدرش
دوره کودکى خود را در بادىه
عبداللّه و مادرش آمنه بودٔ .
نزد زنى به نام حلىمه گذراند .2پس از درگذشت زود هنگام
والدىنش ،دوران خردسالى و نوجوانى وى نزد پدر بزرگش
خانه عموىش ابوطالب ،مرد
عبدالمطلب ،و پس از وى در ٔ
کرىم النفس قرىش گذشت .مردم مکه حضرت محمد
را امىن لقب داده بودند و در جامعه اى پر از فساد ،دروغ
و آلودگى او را به صداقت و پاکدامنى مى شناختند .همىن
صداقت ،توجه بانوىى عفىف و توانگر به نام خدىجه را به
سرماىه خوىش براى تجارت به شام
خود جلب کرد و او را با
ٔ
فرستاد .اىن آشناىى به ازدواج پر برکتى انجامىد که ىکى از
بود که در قرآن،
ثمرات آن تولد دخترى به نام فاطمه
کوثر (خىر فراوان ىا چشمه اى پاکىزه) لقب گرفته است.
حضرت محمد در پىمانى موسوم به ِ«حلْف الفضول»
که براى دفاع از مظلومان و ضعىفان بسته شد ،شرکت
سنجىده
واقعه نصب حجراالسود نىز با داورى
کرد و در ٔ
ٔ
خود ،اختالفى را که هر لحظه ممکن بود شهر را به آشوب
و خون بکشاند فىصله داد.
طبق سنت توحىدى حضرت
حضرت محمد
ابراهىم از پرستش بت ها بىزار بود .او گرچه در هر سال
روزهاىى را براى عبادت و تفکر در خلوت کوه جبل النور
(غار حراء) مى گذراند ،ولى هىچ گاه مانند راهبان ،جامعه

را ترک نکرد و از جرىان زندگى مردم عادى دور نشد.
سرانجام در ىکى از همىن لحظه هاى با شکوه خلوت با
خود ،صداى فرشته وحى را شنىد و دوران نبوتش آغاز
شد.

ظهور اسالم
دعوت خاص :دعوت پىامبر در آغاز بر دو
رکن اقرار به توحىد و ىگانگى خداوند و اعتقاد به
روز رستاخىز استوار بود .در سه سال نخست بعثت،
دعوتش را جز با کسانى که آمادگى فکرى
پىامبر
و روحى شنىدن و پذىرش آىىن حق را داشتند در مىان

1ــ  17ربىع االول عام الفىل ،مطابق با  570م.
2ــ خانواده هاى ثروتمند ساکن شهرهاى حجاز ،براى اىمنى نوزادانشان از آلودگى هاى ناشى از بىمارى هاى مسرى مانند وبا و نىز براى آنکه کودکانشان با وىژگى هاى اخالقى و
لهجه اصىل عربى خو بگىرند ،آنان را به داىه مى سپردند تا در بادىه پرورش ىابند.
ٔ
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نمى گذاشت .نخستىن اىمان آورندگان به اسالم سه کس
و زىد بن
 ،على بن ابى طالب
بودند :خدىجه
اولىه نهضت
هسته ٔ
حارثه .به تدرىج و در طول اىن دورانٔ ،
اسالم به نام «السابقون» شکل گرفت که پىشگامان توحىد
و اسالم در عربستان گردىدند.
مأمورىت
دعوت عام :پس از سه سال پىامبر
ىافت دعوت خوىش را عمومى سازد .او نخست طى
مراسمى ،خوىشاوندان خود (بنى هاشم) را به اسالم دعوت
عشىره خود
کرد تا ضمن ابالغ فرمان خداوند ،از پشتىبانى
ٔ
در نظام قبىله اى مکه برخوردار شود .در مراسمى که
بىش از  40تن از بنى هاشم در آن شرکت داشتند ،رسول
خدا ضمن فراخواندن آنان به اسالم ،فرمود :کدام

ىک از شما مرا در اىن امر ىارى مى کند تا برادر ،وصى و
جانشىن من باشد؛ جـز علـى هىچ کس حماىت خـود
را از دعـوت پىامبر اعالم نکرد .پس از اىن ماجرا
پىامبر   رسالت خود را با شعار توحىد بر بلندى هاى
مشرکانه قوم و
صفا اعالن نمود و آشکارا باورهاى
ٔ
سنت هاى غلط نىاکان را تقبىح کرد .اشراف و رؤساى
مکه به دشمنى با او برخاسته ،ابتدا از طرىق تطمىع و سپس
ادامه دعوتش باز
از راه تحقىر و تهدىد کوشىدند تا او را از ٔ
مصر بود ،ولى
دارند .به رغم آنکه ابوطالب در دفاع از پىامبر ّ
مشرکان از آزار پىامبر دست برنداشتند و پىروانش را تا
سرحد مرگ شکنجه کردند .ىاسر و سمىه (نخستىن شهداى
مسلمان) بر اثر همىن شکنجه ها به شهادت رسىدند.

ی
ک توضیح

دشمنان پىامبر براى مبارزه با پىشرفت اسالم وکاستن از محبوبىت روزافزون پىامبر در مىان
مردم ،شىوه هاى مختلفى را به کار بستند .از جمله نضر بن حارث قرآن را مجموعه اى از قصه ها و افسانه هـاى
را به
جـاذبه قـرآن بکـاهد .ولىد بن مغىره ،پىامبر
کهن معرفـى و تـالش کـرد با نقل افسانه هاى اىرانـى از
ٔ
را به دلىل آنکه پسر نداشت تحقىر کند ،ابولهب
جادوگرى متهم کرد ،عـاص بن وائل کوشىد پىامبر
را دروغگو نامىد و کسان دىگرى چون ابوجهل نىز از هىچ آزارى فروگذارى نکردند.
پىغمبر

تاریخ ایران و جهان١

به دنبال ىافتن
مهاجرت به حبشه :پىامبر
پاىگاهى براى انتشار آىىن اسالم ،نجات پىروان خوىش،
گروهى از مسلمانان را به حبشه فرستاد .پادشاه آنجا
نجاشى به دادگرى معروف بود .مشرکان گروهى از
جمله عمروعاص را براى بازگرداندن مهاجران به حبشه
فرستادند ،اما نجاشى که به حسن خلق و آداب ستوده و
باورهاى توحىدى پناهندگان مسلمان احترام مى گذاشت،
از تسلىم آنان خوددارى ورزىد.
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محاصرۀ اقتصادى و اجتماعى مسلمانان:
مشرکان پس از ناکامى در بازگرداندن مسلمانان از حبشه،
محاصره اقتصادى و اجتماعى،
تصمىم گرفتند از طرىق
ٔ
پىامبرو و پىروانش را از پاى درآورند .پىامبر و
توطئه مشرکان
ىاران با وفاىش به منظور بى اثر ساختن اىن
ٔ
به دره اى در مىان کوه هاى مکه موسوم به «شعب ابوطالب»
پناه بردند .آنان به مدت سه سال سخت ترىن فشارهاى
روانى و معىشتى را تحمل کردند .گرچه پاىدارى و مقاومت

مسلمانان ،سرانجام مشرکان را وادار به رفع محدودىت
کرد ،اما تنها چند هفته پس از آن ،وفات خدىجه و ابوطالب
موجب اندوه فراوان او و
مؤثرترىن پشتىبانان پىامبر
پىروانش گردىد.١
پىمان عقبه ،زمىنه ساز هجرت به مدىنه :پس
خــاتمه محـاصره ،آزار مشرکــان مـکــه نسبت بــه
از
ٔ
بىشتر شد و او ناچار گردىد تالش هاىش را به
پىامبر
ماه هاى حرام به وىژه اىام حج محدود سازد .آن حضرت
در مراسم حج ،رؤسا و بزرگان قبایل عرب را که براى
زىارت کعبه به مکه مى آمدند به آىىن اسالم فرا مى خواند.
در همىن اىام از سال ىازدهم بعثت ،شش تن از بزرگان
شهر ىثرب (مدىنه بعدى) بـه اسالم اىمان آوردند و عـامل
اولىه اسالم به آن شهر شدند .سال بعد ،شش تن
انتقال ٔ
دىگر با آنان همراه گـردىدند و در محلـى مـوسوم بـه عقبه
بـا پىامبر
پىمان بستند که به خداوند شرک نورزند،
دزدى نکنند ،فرزندان خود را نکشند و در کارهاى خىر از
رسول خدا فرمان برند .اىن پىمان که به عقبۀ اول معروف
زمىنه گسترش اسالم را در ىثرب فراهم ساخت
شد ،چنان ٔ
که در سال سىزدهم بعثت هفتاد تن از بزرگان آن شهر در

منعقد کردند که به پىمان
عقبه ،پىمان دىگرى با پىامبر
عقبۀ دوم معروف شد .براساس آن پىمان ،اهالى ىثرب تعهد
و ىارانش چون کسان خوىش
کردند از پىامبر اسالم
پشتىبانى کنند و رسول خدا را در برابر دشمنانش ىارى
زمىنه مهاجرت تارىخى پىامبر اسالم
دهند .به اىن صورت ٔ
و پىروانش از مکه به ىثرب فراهم آمد.
توطئه براى کشتن پىامبر  :در واپسىن
به مدىنه ،مشرکان به
روزهاى پىش از هجرت پىامبر
پىشنهاد ابوجهل تصمىم گرفتند به صورت گروهى و در
تارىکى شب به منزل رسول خدا هجوم برند و او را
توطئه مشرکان
به قتل برسانند .پس از آنکه پىامبر از
ٔ
جان برکف در بستر او خوابىد تا
آگاهى ىافت ،على
رسول خدا آسوده به ىثرب هجرت کند.
«آنان که به دل اىمان آوردند و در راه خدا
مهاجرت کردند و با مال ها و جان هاىشان جهاد
نمودند ،نزد پروردگار جاىگاهى رفىع ىافتند»
(توبه /آىۀ)20

1ــ به اىن دلىل سال دهم بعثت را عام الحزن (سال اندوه) گوىند.
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پرسش های نمونه

1ــ زندگى قبىله اى چه وىژگى هاىى داشت؟

درباره اسامى و اصطالحات زىر توضىح دهىد.
2ــ
ٔ
الف) حنفا

عقبه اول
ب) بىعت ٔ

السابقون
ج) ّ

جزىره عربستان راىج بود؟
3ــ در دوران پىش از اسالم چه دىن هاىى در شبه
ٔ

4ــ علت و چگونگى مهاجرت مسلمانان را به حبشه توضىح دهىد.

5ــ چه جرىانى زمىنه ساز هجرت پىامبر

و مسلمانان به ىثرب شد؟

اندىشه و جست  و جو

جزىره عربستان پىش از اسالم مطلبى تهىه کنىد.
درباره اوضاع شبه
1ــ با مراجعه به قرآن ىا نهج البالغه
ٔ
ٔ

2ــ آىا تاکنون فىلم «محمد رسول اللّه» را دىده اىد؟ کدام قسمت آن را در ارتباط با تارىخ اعراب و اسالم تا زمان

هجرت حضرت محمد

به ىثرب جالب تر مى دانىد؟ چرا؟

درباره انگىزه و اهداف سپاهىان ابرهه از حمله به مکه و تصمىم به تخرىب
3ــ با مراجعه به کتاب هاى تارىخى،
ٔ

کعبه مطلبى تهىه کنىد.

جامعه عربى قبل از اسالم را خصوصىات جاهلىت نخستىن معرفى مى کند ،با تطبىق
4ــ قرآن مجىد وىژگى هاى
ٔ

دوباره
درباره تحقق
شراىط فرهنگى ،اجتماعى و اقتصادى آن دوره با جوامع بعدى در جهان (حتى دوران معاصر)،
ٔ
ٔ
جوامع جاهلى مطلبى تهىه کنىد.
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