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 عدم شكل گیرى نظام ارزشى جديد در مكه صدر اسالم, نگاھى اجمالى بر

  )1(شبنم برزگر اينانلو

  10 فصلنامه تاریخ اسالم ، شماره:  منبع

 ...................................................................................................................  

  

پیام , سیزده سال. بالید و به رھبرى مردمان مبعوث گشت, مكه زاده شد, در شھر كوھسارھاى سیاه) ص(نبى اكرم((

مشتاق زيادى را از خارج مكه به سوى خود جلب پیروان زيادى يافت و دل ھاى . الھى خويش را پنھان و پیدا بر مكیان خواند

در اين راه بر قتلش , و آنان كه وى را تكذيب نمودند. شكنجه و ھجرت در كنار او ماندند, تا پاى جان, آنان كه بدو گرويدند. كرد

, و حفظ پیام الھىدر پى ايجاد كانونى براى بالیدن ) ص(اسطوره لیله المبیت شكل گرفت و پیامبر. اما نا موفق, كمر بستند

  .تا راھى نو را براى ابالغ وحى بیازمايد, به سوى يثرب گام نھاد

مولفه ھا و مشخصه ھاى فرھنگى و تمدنى مكه , نگاھى ديگر به چرايى و چگونگى عدم شكل گیرى نظم جديد در مكه

  .))حاصل اين تحقیق است, ىنشان دادن تقابل نظم كھن و نظم جديد در اين ام القر. صدر اسالم را به تصوير مى كشد

  .سیبرنتیك, عوامل وضعى, نظارتھا, نظم نوين اسالمى, نظم كھن جاھلى, ساخت قبیله اى, مكه: واژه ھاى كلیدى

  فرضیه

نتوانستند باورھا و فرھنگ اسالمى را به ) ص(پیامبر, به علت وجود مولفه ھاى فرھنگى و تمدنى ريشه دار و عمیق در مكه

, به ندرت و به سختى و دير اسالم, شیوخ و بزرگان و متولیان كعبه, روسا. قبیله اى مكه برسانند سطوح باالى اجتماع

) ص(پیامبر. در مكه باقى ماندند, مطلعان و روساى نظم كھن, به عنوان ھاديان, آوردند و بعضا با حفظ پايگاه اجتماعى خود

  .ب مھاجرت كردندبه يثر, در راس نظام جامعه, براى ايجاد فرھنگ مسلط اسالم

  :سئواالت

يعنى به قسمت باالى مراتب (ـ چرا فرھنگ اسالمى نتوانست در مكه به مرحله يا سطح نمادھا و باورھاى جامعه برسد؟ 1

  )2).(سیبرنتیك

مجموعه فرھنگ , ـ فرھنگ سازان در مكه چه كسانى بودند و از كدام كاالھاى فرھنگى ارتزاق مى كردند و يا به تعبیر ديگر2

  از كدام منابع ارتزاق مى كرد؟, حاكم بر عصر جاھلى

  از خود دفاع كرد و تغییر نیافت؟, در برابر فرھنگ اسالمى, ـ چگونه و از چه راه ھايى فرھنگ جاھلى در مكه3

  نگاھى به ويژگى ھاى نظم كھن در مكه

محصور در كوھھاى سیاه رنگ و , يزرعناحیه اى بیابانى و لم , اين شھر در حجاز. تاريخ و جغرافیاى مكه را مى شناسیم

) 4.(مكورابا) 3(,ام القرى, بكه, مكه: مورخان و جغرافى دانان نام ھاى مختلفى را برايش شمرده اند. جزوى از تھامه است



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

2 
 

حضور . در نظر گرفته اند) م.ق 2100يا  1900) (ع(محققان بنیاد جامعه و مدنیت مكه را از زمان حضرت ابراھیم, عموما

قبايل متعددى را از ) و يا پديد آمدن آن بر اساس قرآن(و بنیاد مجدد كعبه در اين ناحیه و حفر چاه زمزم ) ع(ى ابراھیمتاريخ

قبايل متعددى پديد آمدند كه تا قبل از , )ع(بعدھا از فرزندان اسماعیل) 5.(به سوى اين سرزمین سرازير ساخت, شبه جزيره

تا , آيین نیايش حاكم بر مكه) 6.(نظیر تولیت كعبه را به عھده داشتند, محدود شھرىورود عمالقه و جرھم و خزاعیان امور 

بر مكه , از بین قبايل متعددى كه به جاى فرزندان اسماعیل. بود) ع(و اسماعیل) ع(غلبه قبیله خزاعه دين توحیدى ابراھیم

پرستى در مكه جاى آيین ابراھیم را گرفت و بت , گفته شده با غلبه خزاعیان. خزاعه از جھتى اھمیت دارد, مستولى شدند

امور شھر )) ع(از نسل اسماعیل(از بنى عدنان , تا زمان قدرت گرفتن قصى بن كالب) 7.(متولى كعبه شد, قبیله خزاعه

  .در دست خزاعه بود, مكه

, گونگى تسلط وى بر مكهدرباره چ. عنوان كرد, قصى بن كالب را بنیان گذار زندگى نوين مدنى در مكه, به نظر ما مى توان

آن چه مھم است پیروزى بنى . كه بررسى آن ھا از حیطه اين گفتار بیرون است) 8(,گزارش ھاى متعددى بیان شده است

با اقتدار تمام در , و نیز خدمات و سنن و روش ھايى است كه قصى) ع(عدنان بر خزاعیان و اقتدار مجدد فرزندان اسماعیل

در , قصى قبايل پراكنده مرتیش را جمع كرد و به حريم مكه آورد, گفته اند. پاى برجا ماند, ر اسالممكه متداول كرد و تا عص

قصى , جھت ترتیبات زندگى شھرى و امور مربوط به تولیت كعبه و حجاج كه مھم ترين امر زندگى مكیان محسوب مى شد

) دارى و حفظ و نگھدارى خانه خدا و كلیددارى آن پرده: سدانت يعنى(حجابت , )آب دادن به حجاج(سقايت : كارھايى نظیر

و دارالندوه را براى تصمیم گیرىھاى مھم , را انجام داد) سنت حمل پرچم در جنگ(ـ لوإ ) فرماندھى و رھبرى جنگ ھا(قیادت 

گذار آن  كه قصى پايه, نظم اجتماعى) 9.(كه گامى مھم در جھت ايجاد نظم و قاعده در شھر مكه بود, قبايل تإسیس نمود

  .تا عصر بعثت در مكه متداول بود و يكى از ويژگى ھا و امتیازات مھم آن جامعه به شمار مى رفت, بود

وجود پیمان ھا و سوگندھايى بود كه اعراب بدان , از ديگر نشانه ھاى زندگى مبتنى بر نظم و قاعده در مكه, غیر از دارالندوه

حلف و تحلیف نشانه اى از . را رد يا ترك نمايند) امرى(كنند و يا موضوعى ھا متوسل مى شدند تا بر سر موضوعى توافق 

و پس , حلف الفضول را در نزد مردم مكه سراغ داريم; پیمان ھاى معروفى چون, در دوران قبل از اسالم. ھمین پیمان ھاست

نگارش اين . اشم منعقد ساختندمشركین مكه پیمانى مبنى بر قطع ارتباط با بنى ھ, در سال ھفتم بعثت, از ظھور اسالم

  :نشان گر دو واقعیت بود, پیمان نامه و آويختن آن بر ديوار كعبه

  .يا حداقل درمیان خواص قوم, پاىبندى به اصول و مقررات مكتوب و رواج خط و كتابت و كاربرى آن در میان قبايل) 1

  .ن نامهبراى استحكام بخشیدن به اين پیما, استفاده از تقدس مكانى كعبه) 2

  .نیز قابل توجه است, بر باالى متن پیمان نامه) هللا(البته نگارش نام خدا 

  

مسیرھاى تجارتى ھند و يمن و شام را به , اين شھر. شھر مكه در موقعیت ممتاز تجارى قرار داشت, به لحاظ اقتصادى

زيرا بسیارى از ثروتمندان مكه و , گشته بوداھمیت تجارى اين شھر دو چندان , در آستانه ظھور اسالم. يكديگر پیوند مى داد

  .به كار تجارت اشتغال داشتند, حتى برخى از زنان متمول اين شھر

و ) 10.(و مادر ابوجھل را مى توان نام برد, ھند ھمسر ابوسفیان, خديجه بنت خويلد: كسانى مانند, از زنان تاجرپیشه قريش

ابولھب , امیه بن خلف, عقبه و شیبه, عاص بن وائل, ولیدبن مغیره, ان بن حربابوسفی: مردان توانگر و تاجر نیز كسانى مانند

كه براى بازاريابى و خريد و فروش در , كار عرب قريش چنان رشد يافته بود, در امر تجارت) 11.(و عباس بن عبدالمطلب بودند

تماس , با پادشاھان و امراى منطقه) ص(ھاشم جد پیامبر اكرم, ساير سرزمین ھاى ھمجوار و امنیت تجارى بازرگانان عرب

با نام ھاى عصم يا حبل و يا ايالف معروف , اين امان نامه ھا. حاصل نموده بود و امان نامه ھايى از ايشان گرفته بود

مكه كانون سرمايه و ثروت شد و كاالھاى بسیارى از شام و يمن به اين ناحیه مى , با كسب چنین امنیتى) 12.(بودند

در آستانه ) 13.(ذىالمجاز و مجنه بودند, عكاظ, بازارھاى معروف قريش. در بازارھاى قريش به فروش مى رسیدو , رسید

توسط توانگران , ربح و رباخوارى در مكه, كه حاصل ھمین رشد و رونق تجارى بود, يكى از پديده ھاى نكوھیده, ظھور اسالم
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در منابع به مصنوعات مكه كمتر اشاره )14.(مورد سرزنش قرار دادند به شدت آن را) ص(و تجار بود كه قرآن و پیامبر اكرم

دباغى پوست و ساخت كفش و مشك را , پشم ريسى و بافتن آن: چون, مصنوعات محدودى, برخى از منابع. شده است

افى بوده ك, گويى وجود كعبه و موقعیت زيارتى و تجارتى آن براى مكیان, با اين تولیدات اندك) 15.(عنوان كرده اند

  )16.(است

بت , دين اكثريت مردم مكه. يكى دين و ديگرى زبان: قابل تبیین است, حول دو محور عمده, مولفه ھاى فرھنگى عرب مكه

بلكه به خاطر , احترام آن ھا به بت ھا به خاطر آفرينندگى و بى نیازى بت ھا نبود, اما به نظر مى رسد. پرستى بود

بلكه ھر , وحدانیت و بى نیازى براى بت ھا قايل نبود, صفاتى چون خلقت, عرب. ايشان بودقدردانى و تكريم سنن اجداد 

اگر به . بتى براى فراخ شدن روزى, بتى براى تولید مثل, بتى براى باران: عارى از خواسته اى بود كه او در دل داشت, بت

قوم عمالقه به : ھمین خواص را مى يابیم, یمتوجه نماي, توسط عمروبن لحى از قبیله خزاعه, داستان ترويج بت پرستى

تا به ما باران و پیروزى بر دشمن را دھند و عمرو به ھمین جھت بتى از آن , ما اين سنگ ھا را تكريم مى كنیم: عمرو گفتند

بت پرستى  به, و داستان دومى كه از روى آوردن مكیان) 17.(ھا گرفت و به مكه آورد و مكیان را تشويق به تعظیم آن ھا كرد

از مكه به بیرون از شھر مھاجرت كردند و ھر يك , فرزندان اسماعیل كه زياد شدند, نوشته اند. نیز مويد ظن ماست, آورده اند

فرزندان آن ھا سنگ ھا را به جاى , به مرور زمان. تا آن سنگ ھا را به جاى كعبه طواف كنند, از آن ھا سنگى از حرم برد

, نكته پر اھمیت در تاريخ ديندارى مكیان, افسانه گونه بودن چنین روايت ھايى, گذشته از) 18. (طواف كعبه پرستیدند

متإسفانه منابع روشنى از دوره جاھلیت در . به سوى بت پرستى نا معقول است, چرخش ايشان از يكتا پرستى معقول

را گذاشتند و به ) ع(كه آن ھا آيین ابراھیم, جود آمدچه تغییراتى در تفكر و بینش عرب به و, تا به وضوح دريابیم, اختیار نداريم

چون , به سادگى دين مكیان را تغییر دھد, اين موضوع قابل قبول نیست كه عمروبن لحى توانست. ورطه بت پرستى افتادند

. دو تغییر آن به سادگى امكان ندار, دين و ديندارى از جمله ويژگى ھاى شخصیتى و روانى ھر فرد است, مى دانیم

نتوانستند به , و نوع زندگانى خودشان كه مبین رفتار فردى دين دار بود, پس از سیزده سال ابالغ آيات روشن) ص(پیامبر

ايشان را به وادى بت پرستى انداخت؟ به ھر صورت , چگونه لحى با آوردن يك بت, طور كامل دين مكیان را تغییر دھند

; ه با وضعیت روحى عرب و تعصبات او نسبت به آيین اجدادى محال مى نمايدك, گذشته از تشكیك ما در كار انفرادى لحى

  :نشان دھنده دو نكته است, سفر وى به شام و ديدار اعمال عمالقه

از جمله شام كه منجر به اخذ فرھنگ و تمدن مى , با نواحى مجاور) از سال ھا قبل از ظھور اسالم(مراودات مكیان ) 1

جامعه اى بسته , مخالف عقیده برخى از محققان است كه جامعه مكه را تا ظھور اسالم, درست, گشت و اين عقیده

روش , عبدالمطلب براثر تماس با ملوك يمن: نمونه ھاى متعددى از اين قبیل مراودات را سراغ داريم. معرفى مى كنند

از كاھنان و , قبل از ظھور اسالم چندى, و اين كه اعراب مكه) 19.(خضاب كردن را آموخت و به مكه آورد و متداول كرد

ظھور مى كند و آن ھا به طمع افتاده و نام پسران خود را ) ص(يھوديان خارج از مكه شنیده بودند كه پیامبرى به نام محمد

آشپز و , زندگى اشرافى براى خود ترتیب داده بودند, و كسانى از متموالن قريش كه چون ايرانیان) 20.(محمد مى نھادند

  )21.(ايرانى و خنیاگر داشتندغذاى 

ياورى و استعانت , طلب باران: براى رسیدن به نیازھاى دنیايى خويش, عرب ھا به بت ھا به منزله ابزارى مى نگريستند) 2

  )22.(پیروزى بر خصم و نزديك كردن آن ھا به خدا, از آن ھا در وادى

منافع و , و حمايت از آن) بت پرستى(ديانت جاھلى قريش در حوزه , از سوى عده اى از محققان عنوان مى گردد كه

كه افراد بسیارى را از اقصى نقاط , حفظ تولیت كعبه به عنوان معبد بت ھا بود, امتیازھايى داشتند و از جمله آن امتیازھا

البته ) 23.(شتنداغذيه و بازارھا را در اختیار دا, فروش اولین جامه حج: به آنجا مى كشید و ايشان امورى چون, شبه جزيره

نصیب , ھمین امتیاز, در مكه) ع(با فرض وجود آيین ابراھیم, اما آيا قبل از بت پرستى, در منفعت طلبى قريش شكى نیست

آيا به اين , ساكنان مكه نمى شد؟ و آيا قريش از اين ويژگى مطلع نبودند و ھم چنین پس از ابالغ وحى و حضور مسلمانان

ض وجود هللا واحد نیز مى توان ھمان امتیازات را به دست آورد؟ در اين صورت علت مخالفت ھاى كه با فر, مھم پى نبردند
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به بت پرستى به عنوان آيین نیاكان , موجه ترين دلیل اين است كه قريش, چه بود؟ به نظر مى رسد) ص(آن ھا با نبى

را خالق خود نمى دانیم و بت ھا را مى پرستیم ما بت ھاى سنگى : عنوان كردند) ص(و بارھا در جواب پیامبر, پاىبند بود

پیوسته از او مى خواستند تا از دين آبا و , )ص(و نیز در مجادالت لفظى با پیامبر) 24.(براى اين كه ما را به خدا نزديك كنند

نیز در مكه , بودند وفادار مانده) ع(كه به آيین ابراھیم, تعدادى حنیف, عالوه بر بت پرستان) 25.(اجداد آن ھا انتقاد نكند

برخى از . ھر يك به علتى و با باور و ايمانى خاص, تكريم و تعظیم كعبه بود, وجه مشترك حنفإ و بت پرستان. حضور داشتند

زيدبن عمروبن , عبیدهللا بن جحش , ورقه بن نوفل, امیه بن ابوالصلت: عبارتنداز, حنیفان كه در منابع از آن ھا ياد شده است

  )26.(ن ساعدهنفیل و قس ب

  نمودار روند يكتا پرستى و بت پرستى مكیان در ايام تاريخ تا فتح مكه

  ............. دوش هعجارم هلاقم لصا هب..................

در شعر كه مادر ھنرھاست نھفته مى , و غناى زبان, زبانى غنى استيكى از ويژگى ھاى فرھنگى ھر ملتى داشتن 

جايگاه وااليى نزد عرب داشت كه براى ظھور ھر , كال شعر و شاعرى چنان. وضعیت زبان قريش از اين جنبه ممتاز بود. باشد

به ھم تبريك نمى , معروف است كه اعراب جز در سه مورد. اعراب جشن مى گرفتند و به يكديگر تبريك مى گفتند, شاعر

شنفرى ازدى و ھمكار غارتگرش تإبط : از شعراى معروف عرب) 27.(ظھور يك شاعر و يا زادن يك ماديان, تولد يك پسر: گفتند

كه اشعارى (ھند ھمسر ابوسفیان , فكیمه, فاطمه دختر خرشب, عتبه بن ربیعه, زياد اعجم, ابوطالب, و رقه بن نوقل, شرا

مجنه و ذىالمجاز كه در , يعنى عكاظ, ھر ساله در مشھورترين بازارھاى عرب) 28.(را مى توان نام برد و ھمسر ابولھب, )دارد

معتقدند , عده اى از محققین. براى ھمگان شعر و خطابه مى گفتند, شعرإ و خطبإ با شیوه ھاى مختلف, انحصار قريش بود

اين زبان در ) 29.(نقش بسزايى داشتند, مان زبان قريش بودكه ھ, اين بازارھا در وحدت بخشیدن زبان ھا و ترويج يك زبان

براى اشخاص در نظر , وجود صفات و القاب متعددى كه اعراب. بى نظیر بود, ضرب المثل و حكايات نیز, كنیه, ساخت لقب

اب از آن جمله است الق. ھم نوعى سرگرمى برايشان بود و ھم نشان دھنده ھوش آن ھا در زبان آورى, مى گرفتند

: و القاب كسانى مانند) 30.(سعدالعشیر و بنت سعد, ام ولد, ام البنین: گوناگونى كه براى زنان صاحب اوالد پسر دارند

ابوجھل كه , ابوبكر لقب عتیق داشت, ھاشم كه ھمان عمرو بود, عبدالمطلب كه نامش شیبه بود, قصى كه نامش زيد بود

براى ) 31... .(طانجه ھمان عمرو بود و, مدركه ھمان عامر, ات النطاقین گفته انداسمإ دختر ابوبكر را ذ, نامش ابوالحكم بود

با روح كالم الھى آمیخته و معجزه اى , الفاظ عربى. كتاب مقدس كفايت مى كند, قرآن و آيات آن, درك الفاظ و معانى عربى

  )32.(خلق كرده كه ھمانا براى اثبات حقانیت رسولش نزد خلق بس است

  ارف و رسوم عربمع, علوم

كمى حساب و , فراست, قیافه شناسى, طبابت, علم آن ھا در كھانت. بسیار ساده و كاربردى بود, علوم و معارف عرب

يكى رسم حفظ ماه , از رسوم عرب) 33.(تاريخ و شعر خالصه مى شد, نسب شناسى, كتاب و تجارت و علم سمإ و افالك

در اين ماه ھا جنگ ھاى قبیله ھا متوقف . و نظم شھر مكه يارى مى رسانید اين رسم به نوعى به قاعده. ھاى حرام بود

در حفظ ماه ھاى حرام و , دقت و مراقبت قريش. براى حج و حضور در بازارھا مىآمدند, مى شد و از سرتاسر شبه جزيره

صفاتى كه اعراب بدان . ى بودصیانت از رسوم اجداد, نشانگر تعصب آن ھا در, جلوگیرى از جنگ و خونريزى در حرم امن كعبه

شجاعت و , میھمان نوازى, جوانمردى و سخاوت, تعصب به قبیله و عشیره, وفاى به عھد: متصف بودند عبارتند از

  )34.(بیعت

قبیله و , عشیره, بر بنیاد خانواده, جامعه مكه, ويژگى ھاى متعدد يك نظام را يافته بود, مكه در صدر اسالم: حاصل سخن
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شعرا و خطبا و بردگان و ضعفا با پايگاه ھاى اشرافى و غیر , چون تجار و بازرگانان, اقشار متعددى. بود وحى استوار

. مجلس شیوخ يا دارالندوه براى تصمیم گیرى داشت, مكه داراى مھتر و رئیس بود. در اين شھر وجود داشتند, اشرافى

از اصول مورد , تند و نیز اصل حكم قرار دادن اشخاصپیمان نامه داش. بیعت روشى مھم براى اخذ تصمیمات شھرى بود

نمونه اى از اين نوع حكمیت ھا را مى , در ماجراى نصب حجراالسود. اتفاق قريش براى پايان دادن به منازعات قبیله اى بود

  .يابیم

قبايل قريش جزو . اشتندو ھر يك متولیان مخصوص د. منبع درآمد اين شھر بود, تجارت و برگزارى حج, در حوزه نظام اقتصادى

تجار , ضمن آن كه. مشاغل مربوط به امور حجاج و كعبه در دست ايشان بود. متمول ترين و با اعتبارترين قبايل مكه بودند

  .عموما از قريش بودند, معتبر نیز

و بت ھايى ) ع(یمبه واسطه وجود كعبه و سنن باقى مانده از آيین ابراھ, مكه شھرى دينمدار بود, در حوزه نظام فرھنگى

قريش عالوه بر اختصاص تولى كعبه و . از ديرباز مورد توجه قبايل متعدد جزيره العرب بود, كه در آن جا نگھدارى مى شد

متولى امور مذھبى , حفاظت و نگھدارى از بت ھا و جمع آورى نذورات و برقرارى و ترتیب ھمه ساله حج و طواف كعبه

در صدر اسالم يك زبان غنى به نام زبان مضرى , مولفه فرھنگى يعنى زبان, در بعد ديگر. ودمردمان مكه و شبه جزيره نیز ب

با آن , داستان و افسانه و تمثیل را بیان مى نمودند و ھمین زبان بود كه, خطابه, كه بدان شعر, در مكه حاكم بود) قريش(

با در نظر گرفتن ويژگى ھاى فوق مى توان . دبه احتجاج غیر منطقى و غیر عقلى مى پرداختن, مشركین علیه مسلمین

  .اذعان داشت مكه در صدر اسالم نظم يك جامعه در ابعاد سیاسى ـ اقتصادى و فرھنگى را دارا بود

  واكنش ھاى مشركین در قبال پیام اسالم با اتكإ بر داشته ھاى فرھنگى و تمدنى عھد جاھلیت

و چنان مسیر را به , واكنش ھاى منفى نشان دادند, مقابل تبلیغ اسالممشركان در , در مدت سیزده سال تبلیغ پیام الھى

مشركین ابتدا به استھزإ پیامبر , با علنى شدن دعوت اسالم. مھاجرت كردند, به يثرب) ص(كه پیامبر, بن بست كشاندند

ص متعددى را نام برده اند اشخا, تواريخ. را استھزإ كرد) ص(نبى, اول بار ابولھب در ماجراى دعوت خويشان, پرداختند) ص(

حارث , عاص بن وائل, ابوجھل, ابولھب و ھمسرش: كه پیامبر و آيات را بیھوده مى شمردند و به تمسخر متوسل مى شدند

در رد و تقبیح , از عمل آن ھا و نزول آيات متعدد) ص(ناراحتى پیامبر) 35.(اسودبن مطلب و اسودبن عبديغوث, بن طالطله

  )36.(آشكار مى سازد) ص(دشمنى عمیق اين افراد را با پیامبر, به صبر و مقاومت) ص(برايشان و دعوت پیام

چنین , و اين در حالى بود كه خود مشركان, شیوه ديگر مشركان بود, )ص(استفاده از حربه تھمت و دروغ بستن به پیامبر

را مى رنجانید افترإ به ) ص(پیامبر, بیش از ھمهآنچه ) 37.(تھمت ھايى را باور نداشته و اقرار به امین بودن پیامبر داشتند

: ابولھب مى گفت, و ھر گاه پیامبر مردم را به سوى خويش فرا مى خواند. دروغ بود كه ابولھب به پیامبر نسبت مى داد

  )38)).(اى مردم اين جوان برادر زاده من است و بسیار دروغگوست از او بر حذر باشید((

بزرگ بنى , روى آوردن به ابوطالب, شیوه ديگر مشركان. اعمال سخیف ابولھب نازل شد براى كوتاه شدن, سوره مسد

. تا از نكوھش بت ھا دست بردارد, را نصیحت كند) ص(آن ھا سه بار نزد ابوطالب رفتند و از او خواستند تا پیامبر, ھاشم بود

از سخافت ھاى رفتار و افكار مشركان يكى ) 39.(دندرا مصمم يافت و مشركان راه بجايى نبر) ص(پیامبر, اما ھر بار ابوطالب

را بگیرند و ) ص(تا به ابوطالب ببخشند و به جاى وى محمد, عماره پسر ولید را بردند, ھم آن بود كه در مرتبه سوم

  )!!!40(بكشند

  :در واكنش ھاى فكرى و فرھنگى قريش نسبت به اسالم دو مسئله را مى توان تفكیك كرد

  .در مبارزه با پیام الھى و شعر گويى, حافظه تاريخى قوماستفاده از ) 1

  .براى آزمودن توانايى او, )ص(پرسش و حجت خواستن از پیامبر) 2

براى مكیان مى , او داستان ھا و رواياتى را از ملوك ايران و روم و رستم و اسفنديار. فعال بود, نضربن حارث, در قسمت اول

و سوره ھا و آيات ) 41(قرآن را اساطیر االولین خواندند, جلب كند و در اين راه مشركانخواند تا توجه ايشان را به خود 
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تا پیامبر را , و كسانى چون ھمسر ابولھب زبان به ھجويه و شعر گشودند) 42.(در رد گفته ھاى نضر نازل شد, متعددى

, در قسمت دوم) 43).(ص(بر جاى محمد, و حتى ھمسر ابولھب نام پیامبر را مذمم گفت. بیازارندو پیام وى را رد كنند

فرو فرستادن آب فراوان از كوه ھاى مكه و آوردن , زنده كردن قصى كالب: داليل ديگرى خواستند نظیر) ص(مشركان از پیامبر

نزد احبار يھود , و ھم چنین براى طرح پرسش ھاى علمى) 44.(تا بر صدق رسالت او گواھى دھند, فرشته اى از آسمان

درباره : نبى حق است, بدان ھا پاسخ دھد) ص(كه اگر محمد: رب رفتند و آن ھا سه سوال طرح كردند و گفتندساكن يث

اما مشركان ايمان . كه در ھر سه زمینه آيات سوره ھاى كھف و اعراف نازل شد. ذوالقرنین و روح, اصحاب كھف

زوار را , تا در موسم حج, مشركان تصمیم گرفتند) 46( .سحر بود, نسبت دادند) ص(اتھام ديگرى كه به پیامبر) 45.(نیاوردند

جالب اين كه ولیدبن مغیره كه , ساحر و كاھن بخوانند, شاعر, او را ديوانه, دور كنند بنابراين تصمیم گرفتند) ص(از پیامبر

و مردم باور )) ن نمانداعمال وى به ديوانگا: ((ھر يك از اتھامات را به داليلى رد كرد, عاقل ترين فرد در بین مشركان بود

و چون سخن او , سخن وى به وزن شعر نیست و عرب موازين شعر مى دانند, سخن او به كاھنان نماند((نخواھند كرد و يا 

بدان دلیل ) ص(وى با اتھام سحر بودن كالم محمد)). بشنوند و به ھیچ وزن شعر راست نیايد دانند كه وى شاعر نیست

, فرزند از مادر و پدر جدا مى گردد و مادر و پدر از فرزند, كه وقتى مردم بشنوند)) سحر بفعل است: ((موافقت كرد كه بگويند

اما سعى مى . به اعجاز كالم الھى باور داشتند, مشركان, مى توان فھمید, با داليلى كه ولید آورد... دورى مى جويند و

مشركان تصمیم ) 47.(به حساب سحر بگذارند, روى داده بودنمودند آن چه را كه با شنیدن آيات الھى در اذھان مردم مكه 

در , اما پیامبر. رياست و سلطنت به ايشان داد, وعده ثروت, عتبه نزد پیامبر رفت و از جانب قوم. گرفتند) ص(به تطمیع پیامبر

خود عتبه اقرار , شدند دگرگونى او, متوجه, حال عتبه دگرگون شد و در بازگشت, آيات سوره فصلت را براى او خواند, پاسخ

اما باز ھم ) 48.(نه سخن افسونگران و دروغزنان است, نه سخن كاھنان, نه سحر, نه شعر) ص(اين سخن محمد, كرد

آن ھا به . استفاده منفى از قدرت بود, واكنش نھايى مشركان براى دفاع از آيین خويش و مقابله با رشد اسالم. ايمان نیاورد

خباب بن , عامربن ضھیره, بالل: الى مانند آزار و شكنجه مسلمانان ضعیف و فقیر را پیشه كردندزور متوسل شدند و اعم

حصر سه ساله بنى ھاشم در شعب ابى طالب و عدم تعامل اجتماعى و ) 49.(سمیه و عمار, ياسر, نھديه, زنیره, ارت

عدم حمايت گسترده قبايل و مردم . قريش بودروى داد نشانگر قدرت و اعتبار , كه در سال ھفتم بعثت, اقتصادى با آن ھا

در , در نھايت مشركان) 50.(نمايانگر عدم رشد و گسترش عمیق فرھنگ اسالمى در بین مكیان بود, مكه از بنى ھاشم

به مدينه رفت و مشركان ) ص(پیامبر. اما موفق نشدند, را كشیدند) ص(نقشه قتل پیامبر, به يثرب) ص(آستانه ھجرت پیامبر

  )51. (را در بستر او يافتند) ع(على

  قصد تكوين آن را داشتند, در نظام مكه و نظامى كه پیامبر) 52(تبیین متغیرھاى ساختارى

كه ھستى بخش ھمگان است و نعمت را بر ھمه , براى ترويج توحید و جايگزين كردن خداى يگانه) ص(تبلیغات پیامبر

به جاى تعصبات و قشرى گرى قبیله اى و , و برابرى ذاتى انسان ھاعنوان كردن برادرى دينى , يكسان تمام مى گرداند

براى اعراب , مى گشت از جمله ويژگى ھاى عام نزول وحى, اشرافى كه در ھمین مسیر منتھى به امت واحده اسالمى

ساخته بود و  بتى, بلكه ھر عشیره و خانواده براى خود, نه تنھا ھر قبیله, اعرابى كه بر مبناى ويژگى خاص گرايى. بود

پیوندھاى قبیله را حفظ مى كرد و به چیزى مى , محصور بود و با تعصب, در چھار چوب زندگى قبیله اى. تعظیمش مى نمود

عشیره و , اجداد و نیاكان. انديشید و ارج مى نھاد كه متعلق به خودش يا قبیله اش بود و يا به نوعى با آن پیوند داشت

از حد قبیله فراتر نمى , به عنوان سنگ بناى گروه در میان ايشان شكل گرفته بود)) ما((و اگر  قبیله و بت براى او مھم بود

براى عرب مھم نبود كه بت . در شبه جزيره شكل نگرفته بود, يكسانى فرھنگى و اجتماعى, بدين سبب ھیچ گاه. رفت

... ,بعضا كشتن دختران و قمار, سكراتنوشیدن م, رباخوارى. موجب انشقاق فكرى پیكره واحد جامعه مى شود, پرستى

پیوند عرب با . ماھیت اين ھا برايش اھمیت داشت نه دستاورد آن ھا, زيرا به تعبیر جامعه شناسان. اخالق را فاسد مى كند

صرف وجود چنین ابزار و . بت ھا از روى علقه و باورھاى بى ارزش و میراث گرايى بى محتواى بدون تإمل و انديشه است
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) ص(حال آن كه پیام قرآن و رسالت پیامبر. ه ھايى در نزد اجداد قبیله حضور و حفظ و دفاع از آن را توجیه پذير مى كردمولف

به ايشان تذكر مى داد كه بت , در عمل بت پرستى فرا مى خواند, اعراب را به تفكر, كه بر پايه تعقل واستدالل محض بود

بر اثر , و بارھا از فاسد شدن فكر و ايمان و جامعه) 53.(ھیچ سود و زيانى ندارد, زنده گرداندن ندارد, میراندن, قدرت خلق

از ويژگى خاصى , با ھر فرد مكى مومن) ص(نوع ارتباط پیامبر. سخن مى راند, رباخوارى و نوشیدن مسكرات و قماربازى

رفتار پیامبر با . لمان و ابوذر به گونه اى ديگرپیامبر با على به گونه اى ارتباط داشت و با س, در جامعه مومنین. برخوردار بود

و ھمین رفتار و نوع نگاه ويژه پیامبر نسبت به پیروان است . عمر و ابوبكر و با برخورد ايشان با اسامه و زيد تفاوت مى كند

ابوذر و , )ص(جايى كه پیامبر. كه ما امروز پس از گذشت قرن ھا افراد مومن صدر اسالم را از يكديگر باز مى شناسیم

) ص(با پیامبر, ارتباط و پیوند پیروان. را برادر و وصى خويش مى نامند) ع(سلمان را از اھل بیت خويش مى دانند و على

بلكه , وجود نداشت) ص(ھیچ عصبیت و وفادارى متعصبانه اى میان پیروان و پیامبر. مانند ارتباط آن ھا با رئیس قبیله نبود

ساده زيستى و عدم تكبر و تجمل در , برقرارى مساوات, رفتار توإم با خلوص, صداقت. دانى داشترھبرى بود كه مري, پیامبر

كه جنبه ھايى خاص به , غیر از خاصیت ھاى وحى و رسالت. كه پیروان را به او متمايل مى نمود, بود) ص(رفتار و منش نبى

افراد از , رياست تام داشت, پدر بود, راى اعضإ قبیلهحال آن كه شیخ قبیله ب. او امین قوم خود بود; شخصیت او مى بخشید

تا وقتى آن ھا , توجه داشتند, گفته شده در پذيرش و يا رد اسالم نیز به رئیس قبیله. او پیروى مى كردند و تابع محض بودند

ضوابط حاكم , ر آنقصد ايجاد جامعه اى را داشتند كه د) ص(پیامبر. افراد عادى نیز ايمان نمىآوردند, مسلمان نمى شدند

زيرا واكنش عاطفى از ويژگى ھاى نظام قبیله , وابستگى ھاى عاطفى و احساسى در اين جامعه بايد كمرنگ باشد. باشد

در نظر او ھیچ تفاوتى میان , نابود كرد) ص(كه پیوندھاى كور را در حركت نبى, بود) ص(ھمین ضابطه گرايى پیامبر. اى بود

نه ) 54(,آن چه ارزش و اھمیت بین اين دو را مشخص مى كرد تقوى بود. ود نداشتسیاه حبشى و سید قريشى وج

توده ھاى زيادى از اقشار فقیر و بدون , نزديكى و خويشى با پیامبر و يا ھم قبیله و ھم عشیره بودن با وى و ھمین اصل

خاص , كه در میان عرب قبل از اسالم, تدر انتھا مى توان چنین نتیجه گرف. جذب كرد, )ص(عشیره و قبیله را به عرف پیامبر

كه اين ھا . از مشخصات روابط اجتماعى بودند) ) Diffusionو پخش) رابطه گرايى(ماھیت شئى و واكنش عاطفى , گرايى

كه , ضابطه و ويژگى را جايگزين نمودند, دستاورد شئى, عام گرايى) ص(و پیامبر, مشخصات روابط اجتماعى كمونو ھستند

تبديل به , ايشان مى خواستند جامعه كمونو مكه را, يعنى به تعبیر جامعه شناسان. جامعه سوسیو استاز مشخصات 

  .كارى كه در مدينه عینیت يافت, جامعه اى سوسیو كنند

  )55:(بررسى كار كردھاى نظام جامعه مكه در آستانه ظھور اسالم

adaptation (1 با وضعیت موجود در افكار و , صدر اسالم حاكم بود نظام فرھنگى و اجتماعى كه بر مكه: يا سازگارى

برتر از آن چه در مكه , ھیچ قدرت اقتصادى و فرھنگى, و حداقل حجاز و تھامه سازگارى داشت, اعتقادات مردم شبه جزيره

. به چالشى جدى بكشاند, تا آن چه را در میان مكیان مى گذشت. در بخش مركزى عربستان وجود نداشت, حاكم بود

, و چه بسا بر اثر تعامالت فرھنگى میان اين دو محیط. مملو ھمان فرھنگ شرك و خرافه پرستى بود, یط بیرونى مكهمح

و استفاده از فكر آن ھا براى , مانند افكار كاھنان درباره جن و غول ھا. نیز مبادله مى شد, بسیارى از داده ھاى فرھنگى

ه واسطه روابط محدود اقتصادى و اجتماعى مكیان با ايرانیان و رومیان و ب, در آستانه ظھور اسالم. حكمیت میان مكیان

در اشخاص محدودى پیش آمده بود كه در , نسبت به اعتقادات جاھلى, پاره اى شك و ترديد و انفعال فكرى, يھوديان مدينه

به غیر از اين حركت . وردندروى آ... تواريخ مى خوانیم كه آن ھا از دين اجدادى دست كشیدند و به مسیحیت و حنفیت و

نسبت به اعتقاداتشان به وجود نیامده , ھیچ شكى در دل مشركان, تا قبل از ورود انديشه ھاى اعتقادى اسالم, محدود

  .بود

مكیان نه قصد تصرف ساير كشورھا را داشتند و نه . اھداف متعدد نظام حاكم بر مكه مشخص بود: دستیابى به ھدف) 2

مستقل از مكه زندگى , سرزمین كوچك طائف با سران و مھتران خود, در كنار مكه. قبايل شبه جزيره راداعیه تسلط بر كل 
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حفظ شرايط و امتیازات اعتبار , ھدف مكیان. و فقط بر پايه تحالیف قبیله اى با مھتران و قبايل مكه رابطه داشتند, مى كردند

مى دانیم كه مكیان براى . كعبه كه به اين پايگاه برترى مى بخشید مانند پايگاه اشرافى آن ھا و تولیت. بخش بر قريش بود

كسب ثروت از راه تجارت و حفظ میراث اجدادى نیز از . در طول تاريخ جنگ ھاى متعددى انجام داده بودند, حفظ تولیت كعبه

  .از مھم ترين اھداف بود, نظر قبیله

اين ويژگى را داشت كه در رفتار افرادش نسبت به يكديگر و , بیلهسیستم ق):  integrationيكپارچگى(انسجام و يگانگى . 3

و آن ھا به سبب ھمین وابستگى به قبیله در برابر تغییرات و , يكپارچگى ايجاد مى كرد, نسبت به قبیله و ساير قبايل

و انسجام بخش اين جھت دھنده اين رفتارھا , فرھنگ حاكم بر قبیله. اختالالت به صورت يكپارچه واكنش نشان مى دادند

از پیكره اصلى , افراد قبايل به سبب وابستگى ھاى متقابل نسبت به ھم, در جريان ورود اعتقادات اسالمى نیز. نظام بود

  .راه دوم را برگزيدند, جدا نشدند و در مسیر انتخاب راه نوين و اعتقادات كھن

اخالق و آداب و رسوم , دين, شامل سنت ھا, داشتدر شھر مكه يك نظام فرھنگى مسلط وجود : حفظ الگوى فرھنگى. 4

و قبیله اى , كه مجموعه ارزش ھاى اين نظام را تشكیل مى دادند و ھر قبیله و فردى نسبت به اين ارزش ھا پاىبند بود... و

روعیت مى تا جايى مش; بھتر و بیشتر اين نوامیس را ارج مى نھاد و يا مدافع آن بود, كه مھترانش و يا اعضايش به نوعى

  .كه حكم رياست فائقه بر ساير قبايل را نیز بدست مىآورد, يافت

  )56(تعادل داشت؟, آيا نظام جامعه مكه

و حیات اين نظام به صورت پايدار ادامه , كه ھیچ تغییرى در آن صورت نگیرد, زمانى مى توانیم يك نظام را داراى تعادل بدانیم

ھیچ تغییر . پايدارى و تعادل را نشان مى داد, خصوصا پس از رواج بت پرستى, م بودآن چه در طول قرن ھا بر مكه حاك. يابد

در . نه نمادھاى دينى ايشان تغییرى عمده يافته بود و نه ارزش ھا و سنن آن ھا. بیرونى و درونى در آن نظام رخ نداده بود

, خرافى و معارف ابتدائى خويش حفظ كرده بودندپاىبندى خود را بر معارف جاھلى و بعضا , اعراب ساكن مكه, ابعاد معرفتى

زمانى , اصوال تعادل يك نظام. با تمدن ھاى معروف و بزرگى مرتبط بود, و اين در حالى بود كه حداقل عربستان از دو سمت

. نندتغییرات مھمى ايجاد ك, اعضاى جامعه در وضعیت خود, بر ھم مى خورد كه بر اثر حضور دو فرايند فعالیت و يادگیرى

, از جنبه يادگیرى نیز آموزه ھاى دينى و فلسفى ملل ديگر, سراغ نداريم, چنین فعالیت ھايى را در مكه پیش از ظھور اسالم

اگر چه در ابعاد . و شناخت ھاى جديد در ابعاد فكرى و فرھنگى در میان مكیان بوجود نیامده بود, راھى در مكه نیافته بود

اما اين ھا باعث عدم تعادل در , اوردھاى سرزمین ھاى ديگر وارد اين سرزمین مى گرديداقتصادى و مادى تا حدودى دست

و ورود انديشه الھى ايشان ) ص(ظھور پیامبر, آن چه به طور دقیق تعادل اين نظام را متزلزل كرد. نظام جامعه ايشان نگشت

پايدارى و تعادل نظام كھن را , و تبلیغ در مكه كه اعتقادات كھن مكیان را به چالش كشید و در طول سیزده سال حضور, بود

برايشان پايگاھى ھم سطح آن ھا در نظر , پايگاه اشرافى توانگران را متزلزل كرد و بردگان را با ايشان برابر كرد, بر ھم زد

  .ارزش ھاى حاكم بر آن جامعه را پوچ و تھى از محتوى گرداند, گرفت و با بیان مالك ھاى ارزشى نوين

  ت وضعیت نیروھاى نظام جامعه مكه بر مبناى مراتبشناخ

  ) )Cyberneticsسیبرنتیك

, رباخوارى, تكاثر و كنز, ايشان در پرتو توحید و بر بنیاد اين اعتقاد, در مكه نظامى نوين ايجاد كنند, تصمیم داشتند) ص(پیامبر

نیز ) ص(كه در سیره نبى) 57(ه ھاى قرآنىبا توجه به اين مولف. استثمار و بھره كشى و تفاخرات قومى را نفى كردند

. در مكه بودند, مى بینیم كه ايشان در زمینه ھاى اجتماعى و اقتصادى و فرھنگى در پى ايجاد جامعه اسالمى, نمايان بود

بلكه , در مكه نمى خواستند نظام حكومت بنا كنند) ص(پیامبر: درست مخالف عقیده اى است كه عنوان مى كند, اين ايده

مبانى فكرى و اعتقادى , مى دانیم بنیان ھاى تشكیل ھر نظام و حكومتى. مدينه اين قصد را داشتند و عینیت بخشیدند در
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اما نظام اشرافى مكه به شدت , سنگ بناى عقیدتى شروع كردند, نیز از ھمین) ص(به عقیده ما در مكه پیامبر. آن است

اين مجموعه فرھنگى . ه ساير نظام ھا را تحت نظارت خود داشتك, در مكه مجموعه فرھنگى حضور داشت. مقاومت كرد

, در مقابل انديشه الھى, تفھیم و تبیین مى شد و بقا مى يافت, شامل ارزش ھا و اعتقادات و سنتى بود كه با زبان عربى

بسیار از داشته ھاى با تعصب , و تا زمان فتح مكه در سال ھشتم ھجرت, تغییر نیافت و پايدارى و مقاومت از خودنشان داد

اعتقادات اسالمى در روح و روان . احد و خندق نیز تن داد, به غزوات مھمى چون بدر, خود دفاع كرد و در راه اين دفاع

تإثیر مى گذاشت و آن ھا را دگرگون مى نمود بنابراين افراد بسیارى از اين مجموعه جدا شدند و اسالم آوردند و , اشخاص

. اما فرھنگ اسالم و مسلمانان در مكه به سطح نظارت در كلیت سیستم جامعه نرسید. و تنش كردند نظام را دچار اختالف

: اگر اشخاص مھمى مانند. موجوديت نظام كھن خويش را حفظ كردند, در آن نظام كسانى بودند كه با حفظ مواريث كھن

با اعتبار ديگرى نیز از آن نظام جدا شدند و نگرششان  عثمان و توانگران و افراد, طلحه و زبیر, عمر, ابوبكر, ابوطالب, حمزه

نتوانستند به سطح رياست و شیخوخیت و مھترى , نسبت به اعتقادات و كلیت فرھنگى حاكم بر مجموعه تغییر يافت

ور قطع بلكه بط, جامعه برسند و با نیل به اين جايگاه باورھا و ارزش ھاى خود را به سطح نظارتى بر كل جامعه مكه برسانند

دقت در نمودار ذيل . ھجرت كردند) ص(با پیامبر, و در ھنگامه بن بست تبلیغ اسالم و ترويج تفكر نوين, از پیكره جدا شدند

اما آن ھا نتوانستند برنظام اجتماعى تإثیر , آموزش ھاى اسالمى در شخصیت افراد تغییر ايجاد كرد: نشان مى دھد كه

  . نظام فرھنگى حاكم را تغییر دھد, تماعى نتوانستبگذارند و به ھمان ترتیب نظام اج

  .نشان دھنده وضعیت نیروھا و نظام ھا و كاردكردھاى يك نظام است با تإكید بر مراتب سیبرنتیك, انمودار

تقابل میان انديشه نبوى و انديشه جاھلى در بسیارى از موارد مى رفت كه . بسیار با اھمیت بود)) صبر((در اين جا نقش 

مبنى بر تحمل و صبر , اما نزول آيات متعدد. میان دو گروه مشرك و مومن در مكه بكشاند, موجود را به جنگ و خشونتتنش 

نكته ديگر اين بود كه نیروھاى نظارت در مكه . مسلمانان را از حركت ھاى تدافعى در برابر مشركین باز مى داشت, به پیامبر

و در اين مسیر از ھیچ حربه اى حتى شكنجه و قتل , تغییر را سركوب مى كردندھر گونه تغییر را نفى كرده و حتى عوامل 

در فتح ) ص(اين مجموعه فرھنگى حاكم بر مكه به گونه اى علیه اسالم عمل نموده بود كه پیامبر. فرو گذار نمى كردند

و حلقه ھاى ساختارى اين . زدندريشه ھاى آن را .. .) شعر گويان و قصه سرايان(با نبخشیدن عناصر مھمى از آن ھا , مكه

را امین دانسته و ) ص(باز محمد, نظام چنان بود كه حتى پس از سال ھا تفارق و تقابل كه میان مشركین و مسلمین بود

در , حتى پس از ھجرت ابوبكر, و يا عبدهللا پسر ابوبكر) 58.(حفظ مى نمودند) ص(اموال خود را به رسم امانت به دست نبى

  )59.(حضور داشت و اخبارى را از آن ھا به پدرش گزارش مى داد محافل آن ھا

  نتیجه نھايى

اين فرھنگ از منابع زير ارتزاق مى . ساخت شھر مكه مبتنى بر نظمى بود كه فرھنگ حاكم عصر جاھلى در آن موج مى زد

  :نمود

ضمن آن . حول تقدس كعبه مى گشت كه با بت پرستى آمیخته شده بود و) ع(شعائر دينى باقى مانده از زمان ابراھیم. 1

  .كه تعدادى افراد حنیف بودند كه خويشتن را از كلیت شرك و نفاق جدا مى انگاشتند

فرھنگى كه قصى بن كالب در زمینه امور شھرى و اجتماعى بنیان نھاد و فرزندانش ھر يك بدان اصولى افزودند و حفظ . 2

  . بودتا صدر اسالم بر عھده فرزندان قصى , آن فرھنگ

  :افتخارات و میراث جاھلى در مولفه ھاى. 3

  .نسب و حسب و مھمان نوازى, رشادت و شجاعت, جنگاورى) الف

  .قیافه شناسى و نجوم و بعضا خطابه, كھانت و پیشگويى, شعر: آموزه ھاى جاھلى در زمینه ھاى) ب
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فرھنگ اسالمى به سطح , ساير نظام ھابر , و نظارت اين فرھنگ, در نتیجه حاكمیت اصول فوق بر زندگى شھرى مكیان

  .برگزيدند, يثرب را براى تشكیل حكومت و نظم نوين دينى) ص(و الجرم پیامبر, نظارت نرسید
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  .دانشجوى دكترى تاريخ اسالم ـ دانشگاه تھران. 1 :پى نوشت ھا

محل , چه بى جان, اندارچه ج, نظام كنش مثل ھر سیستمى فعال: پارسونز مى گويد, با الھام از نظريه سیبرنتیك. 2

. میان اجزاى نظام است كه كنش نظام را برمى انگیزد, اين مبادله انرژى و اطالعات. گردش بى وقفه انرژى و اطالعات است

و بعضى ذخیره , بعضى بیشتر انرژى در اختیار دارند, ھمه اجزاى نظام از لحاظ ذخیره اطالعات و انرژى يكسان نیستند

بر اجزايى كه انرژى , اجزايى كه اطالعات غنى تر دارند, بارى به موجب يك اصل بنیادى سیبرنتیك. ستاطالعاتشان بیشتر ا

بنابراين نظارت ھا در باالى سلسله مراتب جاى دارند و عامل ھاى وضعى . اعمال مى كنند) كنترل(نظارت , بیشترى دارند

, تھران(, ترجمه عبدالحسین نیك گھر, كوت پارسونزجامعه شناسى تال, بنگريد به گى روشه, در پايین مجموعه, كنش

  .بخش مربوط به سیبرنتیك) 1372, موسسه فرھنگى انتشاراتى تبیان

  .آمده است 92در سوره انعام آيه : ام القرى, 96در سوره آل عمران آيه : بكه, 24در سوره فتح آيه : مكه. 3

  .81ص ) 1378, سمت, تھران(, تاريخ صدر اسالم, ن زرگرى نژادغالمحسی: مكورابا را بطلمیوس عنوان نموده بنگريد به. 4

, تاريخ سیاسى اسالم, حسن ابراھیم حسن 28;سوره حج آيه  126;سوره بقره آيه , 35سوره ابراھیم آيه , قرآن كريم. 5

  .50ـ  48ص ) 1366, جاويدان, تھران(, ترجمه ابوالقاسم يابنده

  .93ص ) 1380, انتشارات ويراستار, تھران(ترجمه كیوان دخت كیوانى  ,تاريخ ادبیات عرب, رينولد نیكلسون. 6

اخبار , ابوالولید, ارزقى 100;ـ  105ص ) 1361, خوارزمى, تھران(, ترجمه اصغر مھدوى, سیرت رسول هللا, ابن اسحاق. 7

عبدالحسین زرين  85;ص ) 1368, چاپ و نشر بنیاد, تھران(ترجمه محمود مھدوى دامغانى , تحقیق رشدى ملحس, مكه

  .243ص ) 1369, امیركبیر, تھران(تاريخ مردم ايران بعد از اسالم , كوب

, بیروت(الرسل و الملوك , محمدبن جريرطبرى 67;و  59ـ  58ص , 1ج ) 1405, بى نا, بیروت(الطبقات الكبرى , ابن سعد. 8

, 1ج ) 1347, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(تى محمدابراھیم آي, تاريخ يعقوبى, يعقوبى 255;ص , 2ج ) م1967, دارالتراث

  .305ص 

, پیشین, حسن ابراھیم حسن 309;ص , پیشین, 1ج , يعقوبى 73;ص , ھمان, ابن سعد 260;ـ  259ص , پیشین, طبرى. 9

, لبنان(االوائل , إبى ھالل حسن بن عبدهللا بن سھل العسكرى 90;ـ  88ص , پیشین, غالمحسین زرگرى نژاد 51;ص 

  .12ـ  9ص ) 'ه1407, ارالكتب العلمیه بیروتد

  .245ـ  46ص , پیشین, عبدالحسین زرين كوب. 10

  .58ص , پیشین, حسن ابراھیم حسن 115;ص , پیشین, غالمحسین زرگرىنژاد. 11

: به نقل از ابن اثیر كه گفته است 113ص , پیشین,غالمحسین زرگرىنژاد 252;ص , 2ج , پیشین, محمدبن جريرطبرى. 12

  .13ص , پیشین, إبى ھالل; نخستین كسى است كه براى قريش ايالف گرفت, ھاشم

رينولد  26;ـ  25ص ) بى تا, شركت سھامى چاپ, بى جا(, ترجمه عبدالمحمد آيتى, تاريخ ادبیات عرب, حنا الفاخورى. 13

  .97ص ) 1318, چاپخانه علمى, تھران(تمدن اسالم و عرب , گوستاولوبون 92;ص , پیشین, نیكلسون

  .131قرآن كريم سوره آل عمران آيه . 14

  .800ص , 3ج ) 1379, علمى فرھنگى, تھران(ترجمه محمدگنابادى , مقدمه, ابن خلدون. 15

كاالھاى ساخت تمام كشورھا , اصوال در بازارھاى بیت هللا الحرام. مكه تا به امروز اين خاصیت خود را حفظ نموده است. 16

  .ا و سجاده ھا و تسبیح ھاى مكه را چین و ژاپن مى سازندعطرھ, امروز, وجود دارد

  .321ـ  22ص , 1ج , پیشین, تاريخ يعقوبى 102;ص , پیشین, ابن اسحاق. 17

  .102ـ  3ص , ھمان. 18

  .17ص , پیشین, إبى ھالل. 19

  .169ص , 1ج , پیشین, ابن سعد. 20

  .115ص , پیشین, زرگرىنژاد 58;ص , پیشین, حسن ابراھیم حسن. 21
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  .332ص , 1ج , پیشین, يعقوبى. 22

  .253ـ  244ص , پیشین, زرين كوب. 23

  .63ص , پیشین, حسن ابراھیم حسن. 24

  .235ـ  38ص , پیشین, ابن اسحاق. 25

  .65ص , پیشین, حسن ابراھیم حسن, پیشین 198;ص , ابن اسحاق. 26

  .101ص , پیشین, رينولد نیكلسون. 27

, پیشین, نیكلسون 429;و  421ص ) 1369, امیركبیر, تھران(ترجمه على جواھر كالم , اسالمتاريخ تمدن , جرجى زيدان. 28

  .341ـ  49ص , پیشین, يعقوبى 245;ـ  50و ص  168ـ  69ص , پیشین, ابن اسحاق, 116ـ  108ص 

حسن , 49 ص, تاريخ سیاسى اسالم, رسول جعفريان, 214ص , 1ج , پیشین, ابن سعد, 97ص , پیشین, گوستاولوبون. 29

  .26ـ  25ص , پیشین, حناالفاخورى 59;ص , پیشین, ابراھیم حسن

  .دانشگاه تربیت مدرس, 1380بھار , درباره جزيره العرب قبل از اسالم, دروس متعدد دكتر آئینه وند. 30

ذات , ب روىعتیق يعنى خو, ھاشم يعنى كاسر 467:و  274و  228و  124و  99ص , ھمان, سیرت رسول هللا: بنگريد به. 31

طبخ : طابخه يعنى, يعنى كمربند خود را باز كرد و سفره غذاى ابوبكر را با آن بست. النطاقین كنايه از كارى كه اسمإ كرد

  .كسى كه شكارى را در بیابان صید كرد: مدركه, كننده شكار در بیابان

  .4آيه , سوره ابراھیم. 32

 406و  402و  426ص , پیشین, جرجى زيدان 289;و  274و  261ـ  63و  223و  151ـ  210و  204ص , بلوغ االرب, آلوسى. 33

  .419و  409ـ  11و 

  .56ـ  52ص , پیشین, رسول جعفريان. 34

  .345ـ  53و  261ص , ھمان, ابن اسحاق. 35

  .سوره ماعون و ھمزه نیز در مكه براى ھمین منظور نازل شدند, 30و سوره يس آيه  17سوره ص آيه . 36

نضر مى گويد كه پیامبر قبل از رسالتش نزد , اسحاق داستانى را نقل مى كند از گفتگوى نضربن حارث با سران قوم ابن. 37

  ... .شما امین بود اما حاالاو را دروغگو مى نامید و

  .380ص , 1ج , پیشین, يعقوبى. 38

  .238ـ  235ص , پیشین, ابن اسحاق. 39

  .ھمان. 40

  .15قلم آيه , 6ان آيه لقم, 25آيه , سوره انعام. 41

  .15قلم آيه , 6آيه , لقمان. 42

  .344ص , پیشین, ابن اسحاق. 43

  .270ـ  71ص , پیشین, ابن اسحاق 259;ص , پیشین, زرگرىنژاد. 44

  .262ص , پیشین, زرگرىنژاد 278;ـ  79ص , پیشین, ابن اسحاق. 45

كتابى برتو فرستیم در كاغذى كه به دست خود آن را كه اگر : سوره انعام آيه ھفت در ھمین معنى نازل شده است. 46

  .11و  10انعام آيات ; كافران گويند اين كتاب سحر آشكار است, لمس كنند

  .241ـ  43ص , پیشین, ابن اسحاق 270;ص , 1ج , ابن ھشام. 47

  .259ص , پیشین, ابن ھشام 266;ـ  67ص , پیشین, ابن اسحاق. 48

  .306ـ  311ص , پیشین, ابن اسحاق 184;ص , 1ج , پیشین, ابن ھشام 232;ص , 3ج , پیشین, ابن سعد. 49

  .341ـ  340ص , پیشین, ابن اسحاق 336;ص , 2ج , ھمان, پیشین 209;ص , 1ج , پیشین, ابن سعد. 50

  .459ـ  62ص , پیشین, ابن اسحاق. 51
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درآمدى بر مكاتب و نظريه ھاى , نھايىحسین ت; فصل تبیین متغیرھاى ساختارى نظام كنش, پیشین, تالكوت پارسونز. 52

  .به بعد 179ص ) 1374, مرنديز, تھران(جامعه شناسى 

  .3سوره فرقان آيه  3;تا  1سوره انعام  11;تا  1سوره اعراف آيات . 53

  .ان اكرمكم عندهللا اتقیكم 43:سوره حجرات آيه . 54

 141;ـ  131ص ) 1374, علمى, تھران(ه محسن ثالثى ترجم, نظريه ھاى جامعه شناسى در دوران معاصر, جورج ريتزر. 55

  .747ـ  48ص ) 1376, نشر نى, تھران(ترجمه منوچھر صبورى , جامعه شناسى, آنتونى گیدنز

  .بخش مربوط به شروط تعادل نظام, پیشین, تالكوت پارسونز. 56

  .ن رد كننداموال و امانات را به مكیا, مإمور بودند تا قبل از ھجرت خود) ع(حضرت على. 57

  .466ص , پیشین, ابن اسحاق. 58

  .3تا  1و سوره انعام آيات  11تا  1سوره اعراف آيات : بنگريد به. 59

  :منابع

  ).1366, جاويدان, تھران(ترجمه ابوالقاسم پاينده , تاريخ سیاسى اسالم, حسن, ـ ابراھیم حسن

  ). 1361, خوارزمى, تھران(دكتر اصغر مھدوى , ترجمه, سیرت رسول هللا, ـ ابن اسحاق

  ).'ه1405, داربیروت, بیروت(الطبقات الكبرى , ـ ابن سعد

  ).م1985, دارالحیإ تراث العربى, بیروت(, ...تحقیق مصطفى السقا و, السیره النبويه, ـ ابن ھشام

  ).1368, ادچاپ و نشر بنی, تھران(محمود مھدوى دامغانى , تحقیق رشدى صالح ملحس, اخبار مكه, ابوالولید, ـ ازرقى

  )' ه1407, دارالكتب العلمیه, لبنان(االوائل , ـ إبى ھالل حسن بن عبدهللا

  ).1374, نشر مرنديز, تھران(درآمدى بر مكاتب و نظريه ھاى جامعه شناسى , حسین, ـ تنھايى

  ).1366, موسسه در راه حق, قم(, تاريخ سیاسى اسالم, رسول, ـ جعفريان

  ).1374, علمى, تھران(محسن ثالثى , معه شناسى در دوران معاصرنظريه ھاى جا, جورج, ـ ريتزر

  ).1378, سمت, تھران(تاريخ صدر اسالم , غالمحسین, ـ زرگرىنژاد

  ).1369, امیركبیر, تھران(, تاريخ مردم ايران بعد از اسالم, عبدالحسین, ـ زرين كوب

  ).1369, امیركبیر, تھران(ترجمه على جواھر كالم , تاريخ تمدن اسالم, جرجى, ـ زيدان

  ).م1967, دارالتراث, بیروت(الرسل و الملوك , ـ طبرى

  ).بى تا, شركت سھامى چاپ, تھران(ترجمه عبدالمحمد آيتى , تاريخ ادبیات عرب, حنا, ـ الفاخورى

  ).1376, نشر نى, تھران(ترجمه منوچھر صبورى , جامعه شناسى, آنتونى, ـ گیدنز

  ).1376, تھران موسسه انتشاراتى تبیان(ترجمه عبدالحسین نیك گھر , وت پارسونزجامعه شناسى تالك, ـ گى روشه

  ).1318, چاپخانه علمى, تھران(تمدن اسالم و عرب , گوستاو, ـ لوبون

  ).1380, انتشارات ويراستار, تھران(, ترجمه كیوان دخت كیوانى, تاريخ ادبیات عرب, رينولد, ـ نیكلسون

  ).1374, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(ترجمه محمدابراھیمآيتى , يعقوبى تاريخ, ابن واضح, ـ يعقوبى

 

 


