
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  115ـ140، صص 1396 پاييز، وسوم سيي  ، شمارهنهمسال 

   
  تياز چالش معرفت تا چالش هو:  و مشركانامبريپ

  
 2ي آهنگر دارابهي، سم1 فرداني ناظميعل

  چكيده
ـ  رسالت خود مأمور   ي اسالم از همان ابتدا    امبريپ  را كـه بـه   يي تـا خـدا    افـت ي تي

ـ    ي زده  بود به ساكنان شرك    افتهيمعرفت او دست      كنـد و آنهـا را بـه         ي مكـه معرف
 ي و اجتماع  ي كه ساختار متصلب فكر    دانست ياو م .  فراخواند يپرستكتاي و   ديتوح

بـه رغـم موانـع      .  خواهد كرد  راه هم ييها ي را با دشوار   يتي مأمور نيمكه انجام چن  
ـ         يا  وهيش چه   امبريموجود، پ   گرفـت و چگونـه      شي را در مواجهه با مـشركان در پ

 ي پژوهش كه مبتن   ني ا يها  افته ي  خود رقم بزند؟   ي را برا  يابي كام ي توانست كارنامه 
 ي  كه نـوع مواجهـه     دهد ي است، نشان م   يليتحلـ   يفي توص كردي و رو  يفيبر روش ك  

 ي او در دوره  .  بـود  ي متفاوت از دوره مـدن     ي در دوره مك   شي با مشركان قر   امبريپ
 آنها را به چالش كـشد و        ي و اعتقاد  ي نظام فكر  ،ي تا از موضع معرفت    دي كوش يمك

 ي  آورد؛ امـا در دوره     ي و طرد انگـاره شـرك رو       ي به نف  يد اسالم ي بر توح  هيبا تك 
 نـه، يشـهر مد   در دولـت ياسـ يس  ـ يني د ني نو تي هو يريگ  به شكل  تي با عنا  ،يمدن

 جهاد به چالش اتي را پس از نزول آ   ي مك  مشركان يني و د  ياسي س تيتوانست هو 
 را بر   يپرستكتاي ي شهي اند ،يدي گفتمان توح  ي بكشد و سرانجام با فتح مكه و غلبه       

  . خود رقم بزندي را براي سازد و كارنامه درخشاني شهر مستولنيا
  

  تي شرك، معرفت، هود،ي مشركان، توحامبر،يپ :ي كليديها واژه

                                                 
  )nazemian@um.ac.ir() نويسنده مسئول( . مشهدي دانشگاه فردوسخي گروه تاراري دانش.1
  )somaadarabi@yahoo.com(. عي تشخي ارشد تاري كارشناسي دانشجو.2
 19/6/1396: رشي پذخيتار   16/4/1396: افتي درخيتار
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  مقدمه
سازي ميـان آن حـضرت و مـشركان           ز چالش عمده و دوران    بعثت نبي مكرم اسالم، سرآغا    

دوره سـيزده سـاله رسـالت       . مكّي بود كه در دو عرصه معرفتي و هويتي نمود بـارز يافـت             
افكندن نظام معرفتي توحيـد شـد كـه رابطـه ميـان انـسان بـا                   ايشان در مكه مصروف پي      

 برابر شرك ذاتي، توحيـد      در عرصه نظري، او توحيد ذاتي را در       . كرد  آفريدگار را تبيين مي   
  1.صفاتي را در برابر شرك صفاتي، و توحيد افعالي را در برابر شرك افعالي عرضه كرد

پرداخت و سـاحت الـوهي را در جميـع            اين منظومه معرفتي كه به نفي انگاره شرك مي        
تعريـف  » به سوي اويـي  «و  » از اويي «دانست، و براي انسان ماهيتي        جوانب منزه از آن مي    

از اين رو، شرك اجتمـاعي كـه متكـي بـه     . كرد، با نظام اعتقادي مشركان در تقابل افتاد  مي
شرك اعتقادي و محصول مباني انگيزشي و شناختي خاصي بـود، راه را بـر فراگيـر شـدن                   

  .انديشه توحيدي در پهنه جامعه مكه بست و كار را بر پيامبر دشوار كرد
هم نظامي بـود كـه      : فتي و معيشتي داشت   شرك براي جامعه جاهلي كاركرد دوگانه معر      

دادند و اعمـال و مناسـك مـذهبي           مكيان معرفت ديني خود را در چارچوب آن سامان مي         
كرد تا مشركان     اي فراهم مي    رساندند، و هم زمينه     هاي آن به انجام مي      خود را بر وفق آموزه    

  .ها امرار معاش كنند ها و تصدي سدانت و حجابت آن بتوانند از راه توليت معابد و بتكده
ديالكتيك معرفت و معيشت، هويتي را بـراي مـشركان پديـد آورده بـود كـه در عـين                    

اي بتوانند با تكيه بـر        كرد تا عناصر قبيله     ها و پيامبر ترسيم مي      ايستايي، خط فارقي ميان آن    
 و   مقابله بـا پيـامبر      به 2روح جمعي، كه از آن به مقوم همبستگي مكانيكي تعبير شده است،           

  .زمان از مذهب و مكسب خود دفاع كنند هاي او بپردازند و هم آموزه
 كه شرك چيزي جز گمراهي و ضاللت نيست و مـشركان در سـايه           پيامبر با علم به اين    

توانند به درك صحيحي از هندسه هستي و رابطه انسان با خداوند دست يابند،  آن هرگز نمي
يزده سال به درازا كشيد، با هجرت به مدينه و          سازي توحيدي كه س     پس از يك دوره انسان    

انتقال پايگاه خود به اين شهر، كوشيد تا مرحله دوم رسالت خـويش را در راسـتاي ايجـاد     
                                                 

 .229-221 . ص،بوستان كتاب:  قم،توحيد در نگاه عقل و دين، )1390( ي،شريعتي سبزوار محمدباقر .1

 .118 . ص،مركز:  تهران، ترجمه باقر پرهام،ر اجتماعي درباره تقسيم كا،)1384( دوركيم، ليام .2
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هويتي تمدني آغاز كند و سرانجام از موضع اقتدار، مكه را از چنگ سردمداران قريش كـه                 
 .رده بودند، خارج سازدكعبه را به مكاني براي ترويج شرك اعتقادي و اجتماعي بدل ك

ي پيامبر در مواجهه بـا جامعـه   ها كنش و ها روشيي كه پيش از اين پيرامون   ها  پژوهش
ي سودمندي منجـر شـده      ها  داده به توليد     خوشبختانه زده مكه و مدينه صورت گرفته،       شرك
ي ي گذار از جامعه جاهل     وهيشپيامبر اسالم و    «مقاله  زايي در      لك  نجف  باب نمونه،   از .است

ـ نظركوشيده است تا بر اساس چنـدين        » به جامعه اسالمي   ي رايـج در علـوم سياسـي و          هي
  محمـود  . فرهنگي پيامبر را در گذار از جامعه جاهلي به اسالمي تعقيب كند             نگاه اجتماعي،

با تكيه بـر    » پيامبر اسالم و تغيير ساختار فرهنگي جامعه جاهلي       «مقاله  حاجي احمدي در    
 است تا اهتمام آن حضرت را در        دهيكوش) تحول باطني انسان  (صدر   نظريه شهيد محمدباقر  

 برزگر اينـانلو نيـز       شبنم .تحول نظام ارزشي حاكم بر جامعه جاهلي مورد بررسي قرار دهد          
گيري نظام ارزشي جديد در مكه صدر  نگاهي اجمالي به عدم شكل«عنوان در مقاله خود با 

گيـري نظـام      ي و اجتماعي كـه مـانع از شـكل         فرهنگ تالش كرده است تا به عوامل     » اسالم
 جان احمدي و علـي درزي در مقالـه مـشترك             فاطمه . بپردازد ارزشي اسالم در مكه شدند    

 اند دهيكوش» سازوكارهاي اجتماعي پيامبر در ايجاد تحول فرهنگي در مدينه«عنوان خود با   
جامعـه خـود بـه كـار     اي را كه پيامبر براي ايجاد تحول فرهنگـي در    تا ابزارهاي اجتماعي  

عنـوان   احمـدي در مقالـه ديگـري بـا            جـان  . شناسايي و مطالعه قـرار دهنـد        مورد گرفت
ي اخالقـي مبتنـي بـر اعتمـاد          ابزارهـا  ،»سازوكارهاي دگرگوني فرهنگي در عصر نبـوي      «

 بررسـي قـرار داده       مـورد  عمومي را كه پيامبر از آنها براي دگرگوني فرهنگي استفاده كرد،          
 يـك از    چي ه ي يادشده از آن برخوردارند،    ها  پژوهشمه ارزش و اعتباري كه      اما با ه  . است

  مقالـه   و از ايـن جهـت      نپرداختهآنها به مواجهه پيامبر با مشركان از منظر معرفتي و هويتي            
  . تا خأل موجود را پر كندكوشد يمحاضر 

  
  طرح هندسه نوين معرفت:  مكي دوره.2

كعبه و آييني كه ابراهيم خليل و فرزندش اسـماعيل          مكه زادگاه پيامبر خدا، به بركت وجود        
العـرب از حرمـت و قداسـت     در آن بنيان نهاده بودند، از ديرباز در چـشم سـاكنان جزيـرة     
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ساكنان اصلي اين شهر كه عمدتاً از قريش بطايح بودند و بـه همـت               . خاصي برخوردار بود  
كعبـه و تكفـل سـقايت و     به سبب توليـت  1بن كالب در بطن اين شهر سكونت يافتند قصي  

  2.نامبردار شدند» الحرم اهل«گزاران، به  رفادت حج
الحرم به دين و تقيدي كه در موسم حج به زيارت كعبه و انجـام مناسـك                   بندي اهل   پاي
 3.زبانزد قبايل بدوي و حضري كـرده بـود  » الحمس اهل«ها را به عنوان  ورزيدند، آن   آن مي 

از اقتصادي كه قريش پس از برقـراري ايـالف فراچنـگ         اين جايگاه معنوي با موقعيت ممت     
آورده بود، به هم درآميخت و اين قبيله را از شرافت مـادي و معنـوي ممتـازي برخـوردار      

انباشت سرمايه در دست تاجرپيشگان قريشي كه از پيامد ايالف و ثمرات ورود مكيان     . كرد
اي اجتماعي و افزايش روحيه دنياطلبي      ه  رفته به نابرابري    اي بود، رفته    به بازارهاي فرامنطقه  

  4.و تكاثر انجاميد و نابرخورداران را به بردگي و والء مالداران قريش كشاند
پرسـتي    مقدم بر فساد اجتماعي يادشده، نظام ديني و معرفتي ساكنان مكه بـا رواج بـت               

عمـرو  اقـدام   . آرام به حاشيه رفت     دستخوش آشفتگي و دگرگوني شد و ديانت ابراهيم آرام        
 بـه   5خزاعـه بـه پرسـتش آن،         در جوف كعبه و فراخواندن بني      هبلبن لحي در نشاندن بت      

تدريج مورد استقبال ساير قبايل و طوايف عرب قرار گرفت و طولي نكشيد كه قريش نيـز                 
اين بت را در كانون پرستش خود قرار داد و با آن به راز و نياز پرداخت و نذورات خود را            

 قربانيان خويش را بـه پيـشگاه ايـن بـت آورد و از آن در معـارك و                    به پاي آن ريخت و    
  6.ها استمداد طلبيد دشواري

                                                 
  .240.  ص،1 . ج،منشورات شريف الرضي:  قم،تاريخ اليعقوبي، )1414( ي،عقوب يبن ابي يعقوب ااحمد .1
 .242.  ص،1 . ج،همان .2
 .32.  ص،4 . ج،مكتبة الثقافة الدينية: بورسعيد،  البدء و التاريخ،)تا بي( ي،مقدس بن طاهر امطهر .3
 ،2 . ش ،19. س،  مجله تاريخ اسالم و ايران دانشگاه الزهرا      ،  »ايالف قريش  «،)1387( ،فرد ناظميان   علي .4

  .126-103 .ص
منشورات شريف  : قم،   رشدي صالح  قي تحق ،اخبار مكه و ماجاء فيها من اآلثار      ،  )1411( ي،ازرق ابوالوليد .5

 خورشـيد   حي تـصح  ،المنمق في اخبـار قـريش      ،)1405( ي،بغداد حبيب   ابن  محمد ؛116.  ص ،1 . ج ،رضي
 عبدالرحمن  قي تحق ،الروض االنف ،  )تا بي( ي،ليسه  عبدالرحمن ؛328.  ص ،عالم الكتب : بيروت،  احمد فاروق 

 .دارالكتب الحديثة:  مصر،الوكيل

ـ  ب ،حقيق مصطفي السقا و آخرون    ت ،ةيالنبو رةيالس ،)1416( ،هشام ابن   عبدالملك .6 ـ دارالخ: روتي  ،1 . ج ،ري
 .65. ص
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هاي سنگي و چوبي را در  اي بدل شد كه انواع بت در چنين فضايي بود كه كعبه به بتكده
العـرب بـا    خود جاي داد و هر ساله در موسم حـج، قبايـل مختلفـي را از سراسـر جزيـرة                

هـاي     دقـت در تلبيـه     1.كـشاند   زده به طواف خود مـي       هاي شرك    تلبيه هاي مختلفي از    گونه
هـا بـا شـرك را بـه      جاهلي ميزان انحراف قوم عرب از توحيد و آميختگي نظام معرفتي آن  

هـا    رفتند و در پيـشگاه آن       ها مي   حاجيان پس از ورود به مكه نزد بت       . دهد  خوبي نشان مي  
خوش   وسته در كنار بت بودند و يا به ياد آن دل          كردند؛ در عرفه و مزدلفه و منا پي         كرنش مي 

ها و توسل بـه       نبودند، اما با پرستش تمثال    ) اهللا( مشركان اگرچه منكر آفريدگار      2.داشتند  مي
  3.تقرب بجويند) اهللا(خواستند به خدا  ها مي آن

  حاكي از آن بود كه گويا در اين نظام معرفتـي           4ها در پيشگاه اهللا     باور به شفيع بودن بت    
زده، امكان اتصال انسان به خداوند و عوالم باال ـ بدون وجود عنـصر رابـط و حلقـه      شرك

كنـد كـه    اين معنا را افـاده مـي  » اهللا«اللغه، واژه   منظر فقه از .نمود يمـ ناممكن   ) بت(اتصال  
كنند، اما در نظام شرك جاهلي، مـردم نيازهـاي           رجوع مي ) اليه(مردم در حوائج خود به او       

هـاي خـود را در پـاي اوثـان بـه انجـام                طلبيدنـد و نـذور و قربـاني         ها مي   از بت خود را   
  5.رساندند مي

ها متوسـل      در عمل به بت    6مشركان اگرچه در مقام نظر به رزاقيت خداوند باور داشتند،         
  اين امر7.كردند ها قرباني مي شدند و براي جلب خير و دفع شرور اين دنيا در پيشگاه آن  مي

 در  توانستند يم در چشم آنها واجد قدرتي فوق طبيعي بودند و           ها   بت داشت كه  از آن    نشان
 نگـاه    در ،گرفتند يميي كه مورد پرستش قرار      ها   بت  اين رو،   از .عالم طبيعت منشأ اثر باشند    

                                                 
 .255.  ص،2 . ج،تاريخ اليعقوبي .1

  .127.  ص،انتشارات اطالعات:  تهران، در تاريخ و ادبييها پژوهش ،)1372( ،وند  آئينهصادق .2
: مـصر ،  تحقيق محي الدين عبدالحميد   ،   مروج الذهب و معادن الجوهر     ،)1964( ي،مسعود لي بن حسين   ع .3

  .145.  ص،2 . ج،ةدارالسعاد
  .18:  يونس.4
 .88.  ص،لعلميةدارالكتب ا: روتي، ب الشرك الجاهلي،)1994( ي،يحيي الشام .5

  .31:  يونس.6
 .126.  ص،6 . ج للماليين، دارالعلم،روتي ب،المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم، )1978( ي،عل جواد .7
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ي كه گاه مرز بت و اله در ميان آنها به           ا  گونه  به مشركان از قداست خاصي برخوردار بودند،     
ها در ميان مكيان چنان بود كه وقتي پيامبر مأموريـت يافـت               ي بت ون گوناگ 1.ختير يمهم  

گفتنـد كـه او       تا مشركان را به توحيد و يكتاپرستي فراخوانـد، بـا شـگفتي و تمـسخر مـي                 
  2.خواهد خدايان ما را به يك خدا تقليل بدهد مي

از حيث منطقي، مشكل اساسي كه در نظام معرفت ديني مشركان مكي وجـود داشـت،                
هـا در ميـان خـود     به اين معني كه آن. بود، نه تصوراتشان  » اهللا«ها از     به تصديقات آن  ناظر  

ها تا حدودي شناخته شده بود و قـرآن           داشتند و حتي اين نام در ميان آن       » اهللا«تصوري از   
جـا شـروع       امـا مـشكل از آن      3ها با اين مفهوم گواهي داده است،        نيز آشكارا به آشنايي آن    

هـا را از      همين امـر آن   .  ناصوابي ساخته بودند   قاتي تصد »اهللا« از تصورِ    شد كه مشركان    مي
از وجـود يكتـا و      » اهللا«زيرا در آن تصديقات،     . دايره توحيد و يكتاپرستي بيرون رانده بود      

هايي بود كه در كنـار اهللا         مؤيد اين مدعا وجود انواع و اقسام بت       . همتايي برخوردار نبود    بي
در ) اهللا  بنـات (ها به صـفت دختـران خـدا           رفت و حتي بعضي از آن     گ  مورد پرستش قرار مي   

  4.آنها نامبردار بودند ميان
، از روزگـار جـواني تـا سـرآغاز          )ص(آلودي، محمد بن عبداهللا       در چنين فضاي شرك   

بعثت، به پيروي از سنت جدش عبدالمطلب كه بر دين حنيف بود، روزهاي خاصي از سـال                 
زده مكه، فرصتي بـراي       ي از محيط شرك   ريگ  كناره تا با    5ذراندگ  را در غار حرا به تحنث مي      

در خلوت و آرامش اين مكان بود كه خورشيد اقبـالش           . تعمق در راز هستي به دست آورد      
طالع شد و قلب شريف او مهبط وحي جليل خداوند گرديد و به دنبال آن، مأموريت يافـت                  

ها را به هم ريزد و        قات ناصواب آن  تا هندسه معرفتي جامعه خود را دگرگون سازد و تصدي         
  هــاي آنــان از غبــار  طــرح نــويني را در اتــصال زمينيــان بــه آســمان و پيراســتن انديــشه

                                                 
1. G. R. Hawting, (1999), The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam, Cambridge: 
Cambridge University Press, p.49. 

  .5:  صاد.2
  .9 : زخرف.3
  .121.  ص،نشرنو: تهران، ترجمه جاللي نائيني، كتاب االصنام، )1364( ي،كلب بن هشام بن محمد .4
 المكتبـة : بيـروت ،  الـسيرة الحلبيـة    ،)تا بي( ي،الحلب  بن برهان الدين   ي عل ؛135.  ص ،2 . ج ، النبويه رهيالس .5

  .237. ، ص1 .االسالمية، ج
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  .شرك دراندازد
  
  توحيد. 1ـ2

خواست كه پيامبرش اين معرفـت را         خدايي كه نبي مكرم به معرفت او دست يافته بود، نمي          
 بـه عكـس، از او        بلكـه   ميـان نگـذارد،    به مثابه رازي در دل خود نگه دارد و با كـسي در            

ها را به توحيد و يكتاپرستي فراخواند          تا بر سر خفتگانِ مشرك فرياد زند و آن         خواست يم
 رسالت آن حضرت كه با نزول آيات ابتدايي سوره مدثر آغاز 1.و از سوء عاقبت انذار نمايد   

آنچـه در ايـن     . دگرديد، در حقيقت، سرآغاز چالش معرفتي ميان او و مـشركان مكـي بـو              
شد مفهوم شرك و مـصاديق آن         بايست مقدم بر همه چيز به چالش كشيده مي          مأموريت مي 

در حقيقت، شرك به مثابه يك نظام معرفتي، چنـان اعوجـاجي در سـاختار عقيـدتي                 . بود
آنچـه  . ها بيرون رانده بـود      مشركان پديد آورده بود كه حقيقت هستي را از كانون توجه آن           

بندي مـشركان بـه سـنت سـتبر پيـشينيان و              بخشيد پاي   ام معوج را تداوم مي    حيات اين نظ  
 در چنين فضايي كه سنت با تمام مظاهر         2.خواستند از آن عدول كنند      اجدادشان بود كه نمي   

خود به قوت حضور داشت، رسالت پيامبر براي دگرگون كـردن نظـام شـرك و جـايگزين                  
  .بودهاي فراواني روبرو  كردن توحيد با دشواري

مواجهه پيامبر با مشركان در حقيقت نوعي تقابل گفتماني بود، گفتماني كه با محوريـت               
پيامبر در اين مأموريت بر آن شد       . ديكش يمتوحيد، نظام معرفت ديني مشركان را به چالش         

از اين رو مأموريت خود را بـا شـعار توحيـد    . را تصحيح نمايد» اهللا«ها از    تا تصديقات آن  
آغاز كرد و از مكيان خواست تا با ايمان به يگانگي خداوند در             )  اله اال اهللا تُفلحوا    قُولُوا ال (

در گام نخست، به نفي     :  اين شعار متضمن دو گام معرفتي بود       3.مسير رستگاري گام بردارند   
را بـه  ) اهللا اال(پرداخت، و در گام دوم خداي يكتا  مي) اله ال(ها و معبودهاي عرب  همه الهه

كه در هندسه معرفتي خود نشان دهد كـه خداونـد             پيامبر براي اين    . كرد  شركان معرفي مي  م
                                                 

 .23.  ص،2 . ج، اليعقوبيخي تار؛2 : مدثر.1

 .62: هود ؛40: سبأ ؛10: ابراهيم ؛70 : اعراف.2

 .24.  ص،2.  ج، اليعقوبيخيتار .3
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شود، آشكارا بيان داشت كه شـرك          مي 1در كانون هستي جاي دارد و همه چيز به او منتهي          
 و انسان به مثابه خليفه خداوند بايد        2ظلمي بزرگ و گمراهي عميق و افترا به خداوند است،         

 ايـن   3. و زندگي و مرگش براي پروردگار جهانيان باشـد         ها  عبادته همه   چنان رفتار كند ك   
رويكرد در حقيقت گوياي آن بود كه توحيد در چهار نوع رابطه انسان با خـدا، انـسان بـا                    

زيرا عالم هستي عرصـه حـضور       . خويشتن، انسان با همنوع و انسان با طبيعت حضور دارد         
  .و آگاه به غيب و شهود است) ر و بصيعيسم(خداوندي است كه شنوا و بينا 

از آنجا كه نظام معرفتـي شـرك قائـل بـه برابـري افـراد نبـود، زرداران و زورمنـدان                       
. توانستند در سايه چنين نظامي همنوعان مستمند و نابرخوردار خود را به بردگي بگيرند               مي

 و  گـشود   لذا شرك اعتقادي راه را به پيـدايش تبعـيض و تمـايز اجتمـاعي و طبقـاتي مـي                   
شرك بـر همـه امتيـازات طبقـه مـسلط، نظيـر             . كرد  برخورداران را بر تهيدستان مسلط مي     

نهاد و به همه  هاي بزرگ صحه مي كشي از بردگان، رباخواري و مالكيت شرافت، تكاثر، بهره
 اما نظام معرفت توحيـدي، در بعـد   4.بخشيد  شناسي خود مشروعيت مي     ها در پرتو جهان     آن

ها و رفع تبعيض طبقاتي ناشي از رنـگ و نـژاد و سـرمايه                 برابري انسان اجتماعي، قائل به    
نظام معرفتـي توحيـد كـه       . شد  اين انديشه مانع از استثمار فرودستان توسط اربابان مي        . بود

افكندن آن شده بود، نه فقط در عرصه نظري به نفي عبوديت غيـراهللا                رسول خدا مأمور پي     
هـاي اجتمـاعي و        نيز قائل به نفي تبعيض و نابرابري       پرداخت، بلكه در عرصه اجتماعي      مي

چه آنان در سايه . به همين سبب، مخالفت مشركان با آن حضرت شدت يافت. اقتصادي بود
شـود و در سـايه توحيـد          شان مخدوش مي    كردند كه هويت ديني     توحيد نظري احساس مي   

 اجتمـاعي، بردگـان از      زيرا در سايه توحيـد    . گردد   زايل مي  شان يماداجتماعي نيز شرافت    
لذا تعصبي كه اشراف قريش نـسبت بـه         . شدند  حيث انسان بودن همطراز اربابان شمرده مي      

 و افتخاري كه بـه موقعيـت اجتمـاعي و           دنديورز يمحفظ سنن نياكان خود در بقاي شرك        
                                                 

  .53: ، شورا»اهللا تصيراالمور يال «.1
  .48 :؛ نساء13 : لقمان.2
 .162:  انعام.3

 .245.  ص،سمت: تهران،  صدر اسالمخي تار،)1378(نژاد،   زرگريغالمحسين .4
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ي افزار  نرمترين مانع     هاي خود در قياس با فرودستان داشتند، عمده         حسب و نسب و دارايي    
ي وحيـاني پديـد     هـا   آموزهها به     ها در راه ترويج توحيد و گروش توده          كه از ناحيه آن    بود
  1.آمد

 و  2آغـاز كـرد   » عشيره اقربين «رسول خدا دعوت به توحيد را ابتدا از خانواده خود و            
سپس در سطحي وسيع و فراگير در شهر مكه پي گرفت و نظام شرك را آشكارا به چـالش              

 كرد كه رسالت همه انبياء الهي اين بوده است كه مردم را به بنـدگيِ                او به مردم اعالم   . كشيد
 زيرا رستگاري و نجات انسان تنها در پرتو ايمـان بـه             3اهللا و اجتناب از طاغوت فراخوانند،     

 منحصر ساختن عبوديت به اهللا كه در اين پيام 4.پرستي حاصل خواهد شد توحيد و ترك بت 
ـ  نـشانه  كه بر بنياد شرك سامان يافته بـود،   نهفته است، نظام معرفتي قريش را       و گرفـت  يم

  .شمرد هاي عرب را فاقد شايستگي براي پرستش مي الهه
ورزي خود     زيرا مشركان در شرك    5در بينش توحيديِ پيامبر، شرك مظهر گمراهي بود،       

هـا را برطـرف سـازد و يـا            توانست نيازهاي آن    شدند كه نمي    به كسي يا چيزي متوسل مي     
هـا سـر تعظـيم فـرود           اينان از آن رو كه در پيـشگاه بـت          6.ها را اجابت كند      آن درخواست

 زيرا تسليم و مطيع كسي بودند كه خداوند به          7شدند،  شمرده مي » عبدالطاغوت«آوردند،    مي
توانـد    اطاعت او فرمان نداده بود، بلكه به عكس، هشدار خداوند اين بود كـه غيـراهللا نمـي                 

 چرا كه ماسوي اهللا از خود چيزي ندارد كه افاضه كنـد و ايـن                8.دمنشأ اثر در اين عالم باش     
                                                 

چـاپ و نـشر     : تهـران .  ترجمه هـادي انـصاري     ،عرب كهن در آستانه بعثت    ،  )1384( ي،العل صالح احمد  .1
 .489-484 . صل،المل بين

.  ج،دارالتـراث : بيـروت ،   ابوالفضل ابراهيم  قي تحق ، االمم والملوك  خي تار ،)1967( ي،طبر بن جرير  ا محمد .2
: بيـروت ،   سـهيل زكـار و زركلـي       قي تحق ،انساب االشراف ،  )1417( ي،الذر ب بن يحيي ا  احمد ؛319.  ص ،2

  .285.  ص،1.  ج، الحلبيةرةي الس؛136.  ص،1.  ج،دارالفكر
 .36:  نحل.3

 .24.  ص،2.  ج، اليعقوبيخيتار .4

 .116:  نساء.5

 .5:  احقاف.6

 .60:  مائده.7

 .39:  كهف.8
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  1.»تواند معطي شيء باشد فاقد شيء نمي«گويند  همان است كه فيلسوفان و متكلمان مي
پيامبر در پيراستن غبار شرك از ساحت انديشه مخاطبان مشرك خود و تصحيح نظـام               

زده مكه   خدايي را كه او به جامعه شرك.ها، بر قرآن تكيه تام و تمام داشت معرفت ديني آن
رب  «4،»القدوس  ملك   «3،»كبير المتعال  «2،»علي الكبير «كرد متصف به اوصاف       معرفي مي 

آلود مشركان كه الت و       راني باورهاي شرك    حاشيه  حتي براي طرد و به    .  بود 5»العرش العظيم   
داخت و او را منزه از آن شـمرد  خواندند، به تنزيه خداوند پر   مي» اهللا  بنات«منات و عزي را     

ها خواست     از اين رو با تأكيد از آن       7.كه بزايد و زاييده شود       يا اين    6كه فرزندي داشته باشد   
 و بدانند كـه     9 و معبودي را در پرستش با او شريك نسازند         8تا احدي را با خداوند نخوانند     

رتبـه او يافـت       هـم  و   شـأن   هـم  كـه موجـودي      10صراط مستقيم تنها در عبوديت اهللا اسـت       
چه، .  به همين سبب، ايمان در نظام توحيدي همواره با كفرِ به غيرِ اهللا توأم است               11.شود  نمي

تواند مؤمن واقعي به      صورت نمي   در غير اين    . شخص موحد لزوماً بايد كافرِ به غيرِ اهللا باشد        
رد پرستش قرار   زيرا در بينش توحيدي، هر معبودي كه به جاي اهللا مو          . خداوند شمرده شود  

  .شود يمگيرد، در هر شكل و شمايل، بت و طاغوت قلمداد 
پرستي حاوي پيام فاخري در  توصيه و تأكيد رسول خدا بر دوري گزيدن از شرك و بت

در جامعـه   . توانست مانع از فـروريختن كرامـت انـساني شـود            شناسي نيز بود كه مي      انسان
ت فردي بر بنياد شـرك اسـتوار شـده بـود و             زده مكه، تمام اركان اجتماعي و مناسبا        شرك

                                                 
 .191.  ص، دين در نگاه عقل وديتوح .1

 .62:  حج.2

 .9:  رعد.3

 .23:  حشر.4

  .129:  توبه.5
  .71:  نساء.6
 .3:  توحيد.7

  .18:  جن.8
  .110:  كهف.9

  .61:  يس.10
 .4:  اخالص.11
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اي و حـسب و نـسب تعريـف           اي در پرتو شرافت قبيله      مفهوم واقعي انسان در چنين جامعه     
 معطوف به چنين ساخت فرهنگـي  1.گرفت شناسي شرك مايه مي    شد كه اين امر از جهان       مي

 به طاغوت و    و اجتماعي بود كه آن حضرت بندگي غيراهللا را به معناي ارزان فروختن خود             
ورزي را ستم انـسان بـر خويـشتن و خـداي خـود                 و شرك  شمردباختن آزادي و آزادگي     

وپـاي روح و روان آدميـان         را از دسـت   » اصر و اغالل  « او برانگيخته شده بود تا       2.دانست
ها به ارمغـان آورد و نـشان دهـد كـه              پرستي را براي آن      و آزادي و رهايي از بت      3بگشايد

بـه  .  آن است كه ذليل و مقهور غيرخدا شود و در برابر او به كرنش درآيد             تر از   آدمي شريف 
كس و هيچ چيز در رتبتي نيست كه به جاي اهللا انـسان را بنـده و ستايـشگر                     باور او، هيچ    

آموخت اين بود   ميها انساندر حقيقت، درسي كه پيامبر از راه ترويج توحيد به  . خود سازد 
هايي است كه آدمي در برابر خداوند دارد و او را      ذيرش مسئوليت كه عبوديت اهللا به معناي پ     

كند تا عالوه بر تسليم در برابر خداوند، دوري از شرك و توكل به خالق هستي و                   مكلف مي 
  .هاي او، به تنظيم رابطه خود با ديگران و جهان هستي بپردازد بجا آوردن شكر نعمت

نـي خـود در مواجهـه بـا نظـام معرفتـي       همه اهتمام پيامبر در طرح هندسه معرفـت دي      
از اين رو در . مشركان بر اين امر استوار بود كه به معرفي توحيد با تمام مصاديق آن بپردازد

شـمرد؛ در توحيـد خالقيـت اعـالم كـرد كـه           توحيد الوهيت تنها اهللا را شايسته پرستش مي       
ظهار داشت كه اداره جهان تنها      ي جز اهللا وجود ندارد؛ در توحيد ربوبيت تكويني ا         ا  نندهيآفر

به دست اوست؛ و در توحيد ربوبيت تشريعي خاطرنشان كرد كه هيچ احدي جـز اهللا حـق                  
 او با عنايت به اين مفاهيم بود كه با پشتگرمي بـه كـالم               4.فرمان راندن و وضع قانون ندارد     

ي و  ام و از هـو      مـن از پرسـتش غيـراهللا نهـي شـده          «: خداوند، خطاب به مـشركان گفـت      
صورت، بـا فروافتـادن در گمراهـي، هـدايت و      در غير اين . كنم ي شما پيروي نمي  ها  هوس

                                                 
 .266.  ص، صدر اسالمخيتار .1

 .113:  لقمان.2

  .157:  اعراف.3
، 4.  ش،1. س، مـي معرفت كال، »توحيد و شرك در معرفت و علوم انساني      «،)1389( ،خندان علي اصغر  .4

 .178-143 .ص
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 اين موضع را زماني اتخاذ كرد كه مشركان تني چند از            1».رستگاري را از دست خواهم داد     
بـن     خلـف و عـاص         بن  هاي اسود بن مطلب، وليد بن مغيره، امية         سرشناسان خود را به نام    

حضرت فرستادند تا آمادگي خود را براي پـذيرش تعـاليم او اعـالم كننـد؛                وائل به نزد آن     
ي موجـود،   هـا   گـزارش  به    بنا .ها را بپذيرد     كه پيامبر نيز باورها و عقايد آن        مشروط بر اين  

نمايندگان قريش در ديدار با رسول خدا پيشنهاد سران خـود را بـا آن حـضرت در ميـان                    
فالنَعبـد مـا تَعبـد و       «پرستيم، تو نيز خداي ما را بپرست         ما خداي تو را مي    : نهادند و گفتند  

  2.»تَعبد مانَعبد
خواستند ميان دين جديد و قديم نوعي         گرچه مشركان به حيث ظاهر با اين پيشنهاد مي        

ديـد، بـه    اي قابل جمع نمي همگرايي ايجاد كنند، پيامبر كه توحيد و شرك را در هيچ عرصه   
 و سوره كافرون را در رد منطق آنان به كار گرفـت و خطـاب بـه                  ها وقعي ننهاد    پيشنهاد آن 

؛ ديـن شـما     ديپرست يمپرستم و نه شما خداي مرا         نه من خداي شما را مي     ... «: ها فرمود   آن
 البته نبايد پنداشت كه آيه پاياني اين سوره به معناي 3.»براي خودتان و دين من براي خودم
هاست؛ واقعيت اين است  ورزي آن رك مخاصمه با شرك وانهادن مشركان از سوي پيامبر و ت      

كه اين آيه در مقام تمايزگذاري ميان نظام معرفت ديني رسول خدا و مشركان است تا نشان       
  .شود ها ديده نمي دهد كه هيچ وجه اشتراكي ميان آن

بـا مـشركان وارد     » البيت  رب  «حضرت رسول حتي پيش از اين بر سر مفهوم اعتقادي           
مجادله شده بود و با نفي و طرد انگاره شرك به معرفي اهللا به عنوان خـداي كعبـه    مناظره و   

هرچند برخي از پژوهشگران حوزه تاريخ و فرهنگ اسالمي بر اين باورند كه             . پرداخته بود 
 با عنايت بـه اخـتالف ميـان پيـامبر و            4كردند،  البيت ياد مي    به عنوان رب    » اهللا«مشركان از   

هاي تاريخيِ حاكي از عدم ايمان مـشركان بـه            و نيز دقت در گزارش    » اهللا«مشركان بر سر    
مـشركان در مواجهـه بـا پيـامبر از عبـارت            . توان به خالف رأي آنان دست يافـت         اهللا، مي 

                                                 
 .59:  انعام.1

 .337.  ص،2.  ج، االمم والملوكخيتار .2

 .4 ،3 ،2:  كافرون.3
4. M. J. Kister, (1980), ‘Labbayk Allahumma Labbayk: On a Monotheistic Aspect of a 
Jahiliyya Practice,’ Journal of Jerusalem Studies in Arabic and Islam, No. 2, p. 33-57. 
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 بـا ايـن كـه برخـي از          1.كردنـد   اسـتفاده مـي   ) معبودك(» معبود تو «و  ) الهك(» خداي تو «
ي مشركان مكي مبتني بر نظام رب األربابي        پژوهشگران معاصر بر اين باورند كه معرفت دين       

 اين ستيبا ينم  مشركان به راستي اگر اهللا در رأس خدايان جاهلي قرار داشت،2بوده است،

برخـي از منـابع تـاريخي       . دادنـد   گونه خداي پيامبر را از خداي خـود متمـايز نـشان مـي             
مـشركان را آشـكار    كه دوگانگي خداي پيـامبر و     اند  كردهيي را در خود منعكس      ها  گزارش

اش عايشه روايت كرده است كه ابـوبكر   بن زبير از قول خاله   عبداهللاز باب نمونه،  . سازد يم
ما در آن دوره، به اهللا ايمان نداشتيم و كسي را به     «: در خصوص جاهليت به پيامبر گفته بود      

ترديدي باقي  ي هيچ    جا ،شود يم آنچه از سخنان ابوبكر مستفاد       3.»خوانديم  سوي او فرانمي  
آلود مكه در روزگاران پيش از اسالم نتوانسته بـود مفهـوم اهللا را                گذارد كه فضاي شرك     نمي

چنان در خود بتاباند كه در كانون معرفت و پرستش همگاني مشركان قرار گيرد و به عنوان                 
 و  ها از اهللا، به گواهي قرآن، تنهـا نـاظر بـه خالقيـت               شناخت آن . البيت از او ياد شود      رب  

 از اين رو، شكاف مفهومي ميان دو جبهه تا زمان          4. ناظر به توحيد عبادي     نه رزاقيت او بود،  
در آن روز پيامبر وارد مكه شد       . فتح مكه و پيروزي نهايي مسلمانان بر مشركان ادامه يافت         

ابوسفيان كه از نزديك شاهد سطوت و قدرت مسلمانان         . ها پاك كرد    و كعبه را از وجود بت     
قـرار داشـت،    ) ص(اگر خداي ديگري در كنار خداي محمـد         «: ه زبير بن عوام گفت    بود، ب 

كه ظاهراً ابوسفيان در آستانه فتح مكـه مـسلمان     با اين 5.»امروز شاهد اتفاق ديگري بوديم   
  .شده بود، با اين سخن نشان داد كه قلباً نتوانسته اهللا را قادر متعال بشمارد

هـاي    هـاي كعبـه و سـاير بتكـده           مشركان بـه بـت     در حقيقت، دلبستگي و تعلق خاطر     
 6هـا   گونه معابد در فرداي بعد از مرگ متوليـان آن           العرب و نگراني از سرنوشت اين         ةجزير

                                                 
 .337. ، ص2. ، جتاريخ االمم والملوك .1

-86 . ص،100. ش،  فرهنگـي هاني ك،» در جاهليتيا لهيشرك و توحيد قب «،)1372( ي،ولو عليمحمد .2
90.  
  .323. ، صمغازي .3
  .31: ؛ يونس38:  زمر.4
 .637.  ص،يمغاز .5

6. Uri Rubin, (1979), ‘Abu Lahab and Sura CXI,’ Bulletin of SOAS, Vol. 42, No. I, pp.13-28. 
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به همين سبب، قرآن    .  از شكاف عميق ميان نظام معرفت ديني مشركان و پيامبر داشت           نشان
ها    از ناسزاگويي به خدايان آن      تا براي جلوگيري از اهانت مشركان به اهللا        خواستاز پيامبر   

  1.خودداري ورزد
  
  معاد. 2ـ2

رستاخيز كه با توحيد پيوند وثيقي داشت، دومين ركن در نظام معرفتي پيامبر اسـالم بـود و                
مـشركان بـه    . شـد   ضرورت طرح و ترويج آن در ميان مشركان مكي به خوبي احساس مي            

شـمردند و از      د از مـرگ را نـامعقول مـي        ها زنده شدن بع     آن. معاد و رستاخيز باور نداشتند    
ها بعد    كردند كه انسان     گويا گمان مي   2.اعتقاد رسول خدا به بعثت و قيامت در شگفت بودند         

از اين رو منكرانه باورِ بـه قيامـت   . روند و اعاده معدوم محال خواهد بود از مردن به فنا مي    
انكـاري ايـن شـبهه را در ميـان          خواندنـد و بـا اسـتفهام          مي» اساطير االولين «را در زمره    

ها گـاه بـا        آن 3آوردند كه چگونه بعد از مردن و پوسيدن آدمي دوباره زنده خواهد شد؟              مي
  4.بن كالب را زنده كند تا به قيامت ايمان بياورند خواستند كه قصي  تمسخر از پيامبر مي

عاد متأثر از دهريـه   اين احتمال را در ميان آورد كه شايد مشركان در انكار م            توان يمگرچه  
هـاي خـويش قربـاني        هـا در پـاي بـت        ، نبايد گمان كرد همه آنچـه را آن        اند  بودهو زنادقه   

هـا بـا اعتقـاد بـه      كردند براي نيل به سعادت اخروي بوده اسـت؛ بلكـه بـه عكـس، آن          مي
جاودانگي جهانِ مخلوق، قربانيان خود را به قصد جلب سعادت دنيوي و دور ماندن از شر                

ها معنـايي     بردند و سراي آخرت براي آن       ها مي   جهاني به پيشگاه بت     ي اين ها  بيآسو  آفات  
اگـر راسـت    «: گفتند  گنجيد، به پيامبر مي      از آنجا كه معاد در عقالنيت مشركان نمي        5.نداشت

  6».گويي، پدران ما را به اين دنيا برگردان مي
                                                 

 .108:  انعام.1

 .29:  انعام.2

  .83-82 : مومنون.3
 .125.  ص،6.  ج، في تاريخ العرب قبل االسالمالمفصل .4

 .126.  ص همان،.5

 .36:  دخان.6
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ر سـاحت ذهـن مـشركان       خواست انديشه معـاد را د       در چنين فضايي بود كه پيامبر مي      
از آنجا كه ساخت اجتماعي الگويي      . ها را تغيير دهد     بنشاند تا از اين طريق دنياي عيني آن       

از بافت ذهني جامعه است، همه اهتمام آن حضرت مصروف اين شد كه ابتدا ذهن مـشركان            
 اجتماعي  را با توحيد و معاد به مثابه دو مقوله معرفتي آشنا سازد تا به تبع آن نظام ديني و                  

» انا هللا و انا اليـه راجعـون       «او ابتدا با طرح شعار توحيدي       . ها نيز سامان يابد     و اخالقي آن  
پيونـد زنـد و همـه       ) به سوي اويي  (را به مقصد المقاصد     ) از اويي (خواست تا مبدأ المبادي     

از اين رو، مدعي شد كه همه بـه         . هستي را به سوي خداوند در سيالن و حركت نشان دهد          
  2. و همه چيز به سوي او پايان خواهد يافت1گردند سوي او بازمي

در آن روز به كسي ستمي نخواهد رفت و تنهـا          «: گفت  پيامبر در شرح احوال قيامت مي     
 معاد مقتضاي عدل الهي و قيامت عرصه تحقق         راي ز 3؛»جزاي اعمال آدميان داده خواهد شد     

توانست اين سخنان را بـاور كنـد،           نمي بن وائل سهمي كه     عاص  . وعد و وعيد خداوند است    
: اي را در دست گرفت و به نزد رسول خدا برد و با تمسخر و انكار پرسيد                  استخوان پوسيده 

آري، خداونـد   : آيا اين استخوان دوباره زنده خواهد شد؟ پيـامبر در پاسـخ بـه او گفـت                «
ـ              هاي پوسيده را برمي     استخوان ه جهـنم درخواهـد     انگيزد و تو را هم زنده خواهـد كـرد و ب
  4».انداخت

از آنجا كه پيامبر متصف به صفت بـشير و نـذير بـود، طـرح مـسئله معـاد در جامعـه                       
زده مكه از جانب آن حـضرت را بايـد در راسـتاي مأموريـت او در تبـشير و انـذار             شرك

تصويري كه او از قيامت براي مشركان ارائه كرد، در قالب . ساكنان اين شهر به حساب آورد
نـشاند و   » الوعيـد   يـوم   «و  » التغـابن   يـوم   «،  »ةالحسر   ومي«،  »الحساب  يوم  «في نظير   اوصا

آن  «5؛»در آن روز، جهنم از هر سو كافران را احاطـه خواهـد كـرد              «: خطاب به آنان گفت   
                                                 

  .156:  البقره.1
 .42:  نجم.2

 .54:  يس.3

 .127.  ص،6.  ج في تاريخ العرب قبل االسالم،المفصل .4

 .54:  عنكبوت.5
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هـاي آنـان در آتـش دوزخ          زيـرا صـورت    «1؛»روز براي كافران روز دشواري خواهد بود      
اي كاش خدا   «: م چنان احوالي با ندامت خواهند گفت       و در گرماگر   2؛»دگرگون خواهد شد  

  3.»شديم كرديم تا به چنين سرنوشتي مبتال نمي و رسولش را اطاعت مي
توانـد استوارسـازي      ترين ثمرات تربيتي اعتقاد به معاد مي        بر پيامبر پوشيده نبود كه مهم     

از اين رو   . باشدگرايي    سلوك انسان در جهان هستي، معنابخشي به زندگي و رهايي از پوچ           
ايد كـه خداونـد شـما را بيهـوده آفريـده و بـه سـوي او                    آيا پنداشته «: گفت  به مشركان مي  

خواست استدالل كند كـه اگـر          در حقيقت، او در پرتو اين آيه مي        4.»بازگشت نخواهيد كرد  
از اين رو، معاد را به منزلـه مـتمم و           . معاد نباشد، آفرينش هستي عبث و بيهوده خواهد بود        

مكمل خلقت به شمار آورد تا فلسفه حيات مخدوش نشود و دنيا به مثابه مزرعه آخرت به                 
نكته شايان توجهي كـه     . حساب آيد و در عين پيوستگي، يكي مقدمه ديگري شناخته شود          

شود اين است كه او با پيوستاري كـه           در اتصال دنيا و آخرت از سوي آن حضرت ديده مي          
، در حقيقت مسيري را نشان داد كه از منظر فلسفه تاريخ، خط             ميان مبدأ و معاد ترسيم كرد     

گذاشت؛ مسيري كه بر خالف ديدگاه دوري تاريخ، حركت           سير تاريخ بشر را به نمايش مي      
كرد و به فرجـامي نيكـو و درخـشان نويـد              جامعه بشر را استكمالي و استعاليي تفسير مي       

  .داد مي
  
  گيري هويت نوين شكل: دوره مدني. 3

انديـشي    هايي كه مشركان مكي در راه نشر توحيد ايجاد كردنـد، پيـامبر را بـه چـاره                 تنگنا
كه با فراهم شدن مقدمات هجرت، پايگـاه تعلـيم توحيـد را بـه مدينـه                   واداشت، به طوري    

مدينه بافت اجتماعي و    . بخشي به هويت ديني آغاز كرد       كشاند و دوره جديدي را در شكل      
سبي ساكنان آن با توحيد، به سبب مجاورت بـا يهوديـان، و             آشنايي ن . ديني متفاوتي داشت  

                                                 
 .26:  فرقان.1

  .66:  احزاب.2
 .همان .3

 .115:  مؤمنون.4
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پرستي داشتند، بـستر مناسـبي بـراي          خالي بودن اين شهر از تعصبي كه مكيان نسبت به بت          
اي،   پيامبر فراهم كرد تا عالوه بر ترويج و تعميق توحيد، به مثابه يك نظام معرفتي و انديشه                

ه توحيدي مدينه بتواند در برابـر غيرمـسلمانان         به ساخت هويتي نوين اهتمام ورزد تا پايگا       
ابراز هويت كند و از كيان اسالم در برابر تهاجم مشركان دفاع نمايـد و بـه گـاه ضـرورت                     

معطوف به همين هدف بود كه آن حضرت، پـس از تـرويج             . ها را به چالش كشد      هويت آن 
ت تا گام دوم خود     سازي در مكه، اينك در مدينه به تشكيل حكومت پرداخ           توحيد و انسان  

  مـسائل انـساني،    راي ز .را به منظور درافكندن طرحي براي زيرساخت تمدن اسالمي بردارد         
ـ پاسـخ      وجود حكومتي كه بتواند به حل آنها مبـادرت ورزد، همچنـان بـي              بدون . مانـد  يم
  اشاره خواهد شد، ها  آنبخشي به اين هدف، كه به اختصار به           هاي او در راستاي تحقق      كنش

 اسالم و جامعه مسلمانان را به مثابه هويت ديني و سياسي غيرقابل انكار به سـاكنان                 انتيد
  .هاي همجوار معرفي كرد العرب و سرزمين ةجزير

  

  شالوده هويت سياسي: تدوين قانون اساسي. 1ـ3
گيري هويت جديد اسالمي در مدينه، به زودي اين شـهر             دانست كه با شكل     پيامبر اسالم مي  
نبـود امنيـت كـافي بـراي مـسلمانان          . يدهاي بيروني قـرار خواهـد گرفـت       در معرض تهد  

از اين رو، عاليق جدي رسول      . هايي همراه سازد    توانست اين هويت نوبنياد را با چالش        مي
هاي اجتماعي براي توسعه      هاي مختلف درون مدينه و ايجاد زمينه        خدا به همزيستي با گروه    

اي   نامـه   ويت نوين ديني موجب شد تا بـا طـرح نظـام           هاي ه   ديانت اسالم و استحكام بنيان    
هـاي    سياسي به تدوين قانون اساسي مدينه مبادرت ورزد كه طي آن حقوق و وظايف گروه              

و نيـز روابـط ميـان حاكميـت و مـردم، و             ) مسلمانان، مشركان و يهوديان   (گانه    مختلف سه 
ئله دفاع از مدينه در برابر      ها و مس    احترام به عقايد مخالف، ديه مقتولين، تدارك مالي جنگ        

 در اين سند، نخست، هويت سياسي مسلمانان از پـشتوانه           1.حمالت خارجي روشن گرديد   
كه براي تهديدهاي احتمالي كـه در فـراروي    حقوقي و قانوني برخوردار گرديد و ديگر اين         

ـ    . هاي قانوني انديشيده شد     اين هويت جديد قرار داشت چاره      ت تعيين مرزهاي سياسي دول
                                                 

 .73-69 . ص،حكمت:  تهران، ترجمه محمود مهدوي دامغاني،وثائق، )1374( ،داهللايحم محمد .1
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اي به عرصـه سـرزميني        مدينه، در عمل، دامنه همبستگي سياسي اين شهر را از حوزه قبيله           
 و بـه جامعـه مـسلمانان        1تعبيـر شـد   » دارالسالم«كشاند كه بعدها در فقه سياسي از آن به          

  .هويتي نوين و متمايز بخشيد
  
  اي از هويت ايماني جلوه: پيمان برادري. 2ـ3

نظـر از سـبقت در اسـالم،          مبر به مدينه هجرت كرده بودند، قطـع         مسلماناني كه همراه با پيا    
اي جامعـه     سـاخت قبيلـه   . طبيعي بود كه از منظر ساكنان اصلي مدينه غريبه شمرده شـوند           
كرد و خون و نژاد را وجـه        عرب و افتخاري كه هر يك از قبايل به حسب و نسب خود مي             

شكن در     يك عامل خطرخيز و وحدت     توانست به مثابه    شمرد، مي   مميزه خود از ديگري مي    
از اين رو، پيامبر بر آن شد . ميان مسلمانان مدينه ـ اعم از مهاجر و انصار ـ ايفاي نقش كند

اي را    تا وحدت اعتقادي را اساس پيوندهاي اجتماعي مسلمانان قرار دهد و مرزهاي قبيلـه             
ريـزي    اي را پايه    ت تازه درهم شكند تا هوي   » امت اسالمي «در فراخناي مفهوم نويني به نام       

 تا ضمن دفـع     2براي تحقق اين هدف، ميان مهاجرين و انصار پيمان برادري منعقد كرد           . كند
القبايلي، بر ميزان همگرايي و همبستگي مـسلمانان          ي بين ها  تنشخطرات احتماليِ ناشي از     

ـ        ها را نسبت به يكديگر مسئول و متعهد سازد؛ به گونـه             بيفزايد و آن   شكالت اي كـه حـل م
پذير گردد و برادري ايماني به انسجام اجتماعي و سياسـي             مهاجرين در غربت مدينه امكان    

هاي موجود در سـايه رهبـري      گشايي از مسائل و مشكالت فرارو بينجامد و شكاف          در گره 
در حقيقت، پيامبر در قالب نظام مدينه، از وحـدت          . فرهمند پيامبر پوشيده و غيرفعال بماند     

شتراك در قلمرو حكومت، به عنوان دو بنياد پايدار و حقيقي به منظـور ايجـاد                اعتقادي و ا  
برداري كرد تا فرهنگ سياسيِ جامعه عربي را از بحران در             وحدت سياسي و اجتماعي بهره    

اي، مفهوم نوين امت واحـده        مباني همبستگي خارج سازد و به جاي مفهوم همبستگي قبيله         
  .را بنشاند

                                                 
  .113-112 . ص،2.  جالسيره النبويه، .1
  .351.  ص،تاريخ صدر اسالم .2

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            18 / 26

http://chistorys.ir/article-1-1016-en.html


 133 | پيامبر و مشركان از چالش معرفت تا چالش هويت |

  ويتي تمايزبخشه: تغيير قبله. 3ـ3
پيامبر در طول دوران سيزده سال مكي و نيز دو سال پس از هجرت بـه مدينـه بـه سـمت                      

هاي اساسي آيين اسالم      هاي دوره مكي تفاوت     اگرچه طي سال  . خواند  المقدس نماز مي    بيت
شناسي و نيز قواعد و احكام عملي و حـوزه شـريعت،              با يهود و مسيحيت، در قلمرو جهان      

د، همچنان آيين پيامبر در موضوع قبلـه بـا يهـود و مـسيحيت همـسويي و                  آشكار شده بو  
ساخت و تعيين و تشخيص مـسلمانان را   همين امر تفاوت مرزها را مبهم مي  . وحدت داشت 

هـاي    كـرد و منـشأ سوءاسـتفاده        به عنوان يك امت مستقل در بعضي از اذهان مخدوش مي          
  .شد مياهللا   اسالم و شخص رسولهيعلتبليغاتي يهوديان 

هـاي اساسـي را در        پيامبر كه پيش از اين با تدوين نظامنامه مدينه و پيمان برادري گام            
العرب برداشته بود، اينك      راه تشكيل امت اسالمي به مثابه يك هويت جديد ديني در جزيرة           

با تفكيك مرزهاي اعتقادي خود با اهل كتاب، گام ديگري را در تحديد مرزهـاي هـويتي                 
 سوره بقره در سال دوم هجري، در 144 تا 142ين آرمان نبوي با نزول آيات ا. داشت  برمي

بن عوف، در خالل نماز ظهر محقق شد و در پي نزول اين آيـات، پيـامبر                   سالم    مسجد بني   
 و دو ركعت آخر ظهر را به سوي كعبـه           برگرداند) مكه(روي خود را به سوي مسجدالحرام       

ـ 1گزارد  در مكه ـ به جاي مسجداالقصي ـ در قدس ـ هويـت      تا از اين پس مسجداألدني 
اهللا الحـرام در      مسلمانان را از يهوديان و مسيحيان متمايز كند و كعبه نماد واحد قبله و بيـت               

  .نماز و حج گردد
  

  دفاع از هويت و كيان اسالمي: رويارويي نظامي. 4ـ3
مثابه يك هويت مستقل    شهر مدينه و افزايش كمي و كيفي دامنه اقتدار آن به              پيدايش دولت 

ديني و سياسي، براي مشركان مكي نه تنها قابل پذيرش نبود كه آن را مايه خطر و اسـباب                   
دانستند و نگران بودند كه بسط دامنه هويت نوبنياد محمدي  آميز خود مي تهديد هويت شرك 

. نـدازد ها را به خطـر ا       پرستان قريش تنگ كند و منافع آن        العرب، عرصه را بر بت      ةدر جزير 
مكيان كه به تعارض جدي و اساسيِ باورهـاي اسـالمي بـا عقايـد خـويش و نيـز تـضاد                      

                                                 
  .42.  ص،2.  ج، اليعقوبيخيتار .1
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اي تـن   اجتماعي توحيد و شرك وقوف داشتند، حاضر نبودند به هيچ نوع مصالحه يا متاركه       
هـاي ايـذايي و    آنان از ابتداي سال دوم هجري، به تدريج، خود را بـراي حركـت          . در دهند 

نمـايي    لـذا بعـد از قـدرت      . ر نهايت، هجوم به مسلمانان آماده كردند      تهديد امنيت مدينه و د    
مسلمانان در ضبط و مصادره اموال كاروان تجاري قريش كـه بخـش اعظـم آن از فـروش                   

 مدينـه در معـرض      1اموال مهاجرين فراهم شده بود و در نهايت منجر به جنگ بدر گرديد،            
 سوم و جنگ خندق در سال پنجم جنگ احد در سال. تهديدهاي آشكار مكيان قرار گرفت

. شهر مدينه شد ترين تهديدهايي بود كه از جانب مشركان مكي متوجه دولت هجري از جدي 
پيامبر و يارانش به ناچار براي دفاع از هويت اسالمي با مشركان وارد مصاف شـدند و بـا                   

جم قـريش  دادن تلفات سنگين در احد و مقاومت قهرمانانه در خندق توانستند به دفـع تهـا    
  .توفيق يابند و كيان دولت نوبنياد مدينه را از گزند مشركان حفظ كنند

  

  چالش هويت شرك: فتح مكه. 5ـ3
با گذشت هشت سال از هجرت پيامبر و مسلمانان به مدينه، مكه همچنان در قطب مخـالف     

 هايي كه مشركان مكي در      به رغم همه تهديدها و دشواري     . اسالم و رسول خدا جاي داشت     
ها براي دولت نوبنياد مدينه پـيش آورده بودنـد، قـدرت سياسـي، نظـامي و                   طول اين سال  

شناختي، هويت نـويني      از منظر هستي  . اقتصادي مسلمانان در حال شكوفايي روزافزون بود      
اي از نمود و تجلي رسيده بود كه ديگر انكار و  كه پيامبر در مدينه پي افكند، اينك به درجه 

به همين لحاظ، قريش مكـي      .  آن حتي براي سران مشرك مكي دشوار بود        يا ناديده گرفتن  
در سال ششم هجري ناچار شد طي معاهده صلح حديبيه، خواسته يا ناخواسته، چشم خود               

هـا را بـه    العـرب بگـشايد و آن   را بر اقتدار مسلمانان به مثابه يك هويت نـوين در جزيـرة         
در مـتن   » اهللا  محمد رسـول  «ه مكيان، با قيد     بن عمرو، نمايند    گرچه سهيل   . رسميت بشناسد 

 همين كه قريش بعد از نوزده سال از ظهور اسالم، براي نخستين بار              2پيمان مخالفت ورزيد،  
ها را به عنوان طرف عهـد بـه رسـميت             شد و در اين معاهده آن       با مسلمانان وارد پيمان مي    

                                                 
 .14.  ص،يازمغ .1

  .54.  ص،2.  ج،اليعقوبي خيتار .2
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كـرد، نـشان از ايـن         اف مي شناخت و به موجوديت مقتدر و همسنگ مدينه با مكه اعتر            مي
، ديگر )ص(يافته در مدينه، در سايه رهبري محمد بن عبداهللا           داشت كه هويت اسالميِ شكل    

ترين دشمن  هايي كه قريش به عنوان جدي    طي سال . قابل كتمان و اعراض و اغماض نيست      
 در كـرد،  مسلمانان در شبه جزيره عربي از هر گونه تالشي عليه دولت مدينه كوتـاهي نمـي         

كرد كه روزي اشراف قريش انديشه قطعي خود          ذهن كمتر كسي از مشركان مكي خطور مي       
  .را در سياست براندازي حيات مسلمين وانهند و راه و رسم همزيستي را در پيش بگيرند

با اين حال، قريش كه در پيمان حديبيه توقف جنگ را به مدت ده سال پذيرفتـه بـود،                   
پيمانـان    صت مناسب شراره خشم و كينه خود را بـر سـر هـم             همچنان مترصد بود تا در فر     

چنين فرصتي هجده ماه بعد از عقد پيمان حديبيه فراهم گشت و قـريش              . مسلمان فروريزد 
پيمـان   بكر شـتافت و بـر خزاعيـان ـ كـه هـم       بكر و خزاعه، به ياري بني در نزاع ميان بني

 اين 1.ي از آنان را از دم تيغ گذراندشمار» وتير«ور شد و در آبگاه  مسلمانان بودند ـ حمله 
شـد، واكـنش پيـامبر را بـه همـراه       اقدام قريش كه از سوي مسلمانان نقض عهد شمرده مي    

كه فرمان پيشروي به سمت مكه را صادر كرد تا به استظهار آيات جهاد كه                 آورد؛ به طوري    
ـ  هو،پيش از اين براي حذف موانع موجود در راه ترويج توحيد نازل شده بود   مـشركان  تي

  .افزاري كند را به چالش بكشد و با آنها برخورد سخت
هاي ابوسفيان، شيخ قريش، براي عذرخواهي و حتي تجديد پيمان راه بـه جـايي                 تالش

بن عبدالمطلب بـه       و چون عزم پيامبر را در فتح مكه استوار يافت، با وساطت عباس               2نبرد
 3.قبول اسالم، خود را تسليم رسول خدا كـرد        گاه آن حضرت در مرالظهران رفت و با           خيمه

پس از آن تني چند از سرشناسان قريش، نظير عمرو بن عاص و خالد بن وليد كه دريافتـه                   
اي جـز پـذيرش هويـت         اي به سر آمده و چاره       بودند دوره رياست قريش و حكومت قبيله      

  4. و انقياد كردندمسلمانان باقي نمانده است، خود را به پيامبر رساندند و اظهار تسليم
                                                 

 .598.  ص،يمغاز .1

  .31.  ص،4.  ج، النبويهرهيالس .2
 .95.  ص،2.  ج، اليعقوبيخيتار .3

 .218.  ص،3.  ج، النبويهرهيالس .4
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كه پيامبر اعالم كرده بود هر كس به كعبه و يا خانه ابوسفيان پناهنـده شـود                   به رغم اين    
در امان است و به واسطه چنين امنيتي شمار زيادي از مكيان با پذيرش اسالم خـود را بـه                    

ز ورود  طلبان مكي بر آن شدند تا مـانع ا          توزان و جنگ    پيامبر تسليم كردند، گروهي از كينه     
بن عمـرو     جهل و سهيل      بن اميه، عكرمة بن ابي      صفوان  . آرام سپاه اسالم به درون مكه شوند      

ها را به نبرد بـا پيـامبر          كردند و آن    مكيان را به خاطر تسليم در برابر مسلمانان نكوهش مي         
بكر و هذيل سوگند خوردند  با تالش آنان، شماري از قريش و جمعي از بني . خواندند  فرامي

خالد بن وليد كه به تازگي مسلمان شـده بـود بـا             . كه مانع از ورود مسلمانان به مكه شوند       
 نفـر از قـريش و چهـارنفر از          24ها پرداخت و چون       نيروهاي تحت فرمانش، به نبرد با آن      

هـا سركـشي در مقابـل         سان مكه پس از سال       بقيه گريختند و بدين      1هذيل كشته شدند،    بني
مقـاومتي كـه جنگجويـان      . ها در آن به پايـان رسـيد         صر پرستش بت  پيامبر تسليم شد و ع    

قريش در برابر ورود مسلمانان به مكه از خود نشان دادند بارزترين صـحنه تقابـل هويـت                  
 كه سطوت و قـدرت مـسلمانان را بـه چـشم              مشركان با اين  . توحيدي و هويت شرك بود    

د، با سرسختي و مقاومت بيهـوده و        گر هويت مقتدرانه اسالم محمدي بودن       ديدند و نظاره    مي
اما هويـت پويـا و      . زده مكه شوند    خواستند مانع از فروپاشي هويت شرك       نافرجام خود مي  

پراقتدار دولت مدينه هويت ايستا و رو به زوال مـشركان مكـه را از ميـان برداشـت و بـه                      
  .حاكميت شرك بر كعبه و مكه خاتمه داد

شد و بـه درون كعبـه رفـت و دو ركعـت نمـاز               سرانجام رسول خدا وارد مسجدالحرام      
 براي نخستين بار فرياد تكبير به نشانه غلبه هويت توحيدي بر نمادهاي شـرك در                2.خواند

جـاء  «: ها اشاره كرد و فرمـود       دستي خود به بت     پيامبر با چوب  . انداز شد   فضاي كعبه طنين  
ــق  ــه را از وجــو  3.»الباطــل الحــق و ذه ــا ســاحت كعب ــتور داد ت ــت ســپس دس ــا  د ب   ه

   همچنـين، از بـالل خواسـت تـا بـر فـراز كعبـه بانـگ توحيـد                    4. پـاك كننـد    هـا   تمثالو  
                                                 

 .631.  ص،يمغاز .1

 .60.  ص،2.  ج،اليعقوبي خيتار .2

.  ج ،دارالكتب العلميـه  : بيروت،   محمد النميسي  قي تحق ،اءإمتاع األسم ،  )1999( ي،زيالمقر الدين احمد  يتق .3
 .390.  ص،1

 .60.  ص،2.  ج،تاريخ اليعقوبي .4
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  .انداز شود پرستي و آغاز يكتاپرستي در مكه طنين  تا خاتمه بت1سر دهد
  

  گيري نتيجه
مواجهه پيامبر با مشركان قريش از ابتداي رسالت تا فتح مكه از دو وجه معرفتي و هـويتي                  

حله اول كه سـيزده سـال بـه درازا كـشيد، همـه تـالش آن حـضرت                   در مر . برخوردار بود 
هـاي معرفتـي بـه نـشر توحيـد و         افزاري و تكيه بـر جنبـه        مصروف اين شد تا به شيوه نرم      

يكتاپرستي و دفع انگاره شرك بپردازد و مـشركان را از بنـدگي غيرخـدا بـه بنـدگي خـدا          
خواسـت نظـام    كه مـي   نخست اين :اين اقدام به طور همزمان ناظر به دو هدف بود       . بكشاند

بيني قريش را در سايه توحيـد         معرفت ديني مشركان مكي را اصالح كند و به تبع آن جهان           
اي ببخشد تا نظم حاكم بر جهان و سلطه بالمنازع خداوند بر عالم هـستي را در                   معناي تازه 

ت شـرك و بنـدگيِ      كه شرافت انساني را كه در سايه حاكمي         دو ديگر اين    . ها بنشاند   باور آن 
وپـاي مكيـان      غيرِ اهللا لگدمال شده بود زنده كند و با گشودن قيدوبندهاي شـرك از دسـت               

ها را    ها برهاند و در سايه بندگي خداوند موجبات عزت و كرامت آن             ها را از اسارت بت      آن
آميـز اجتمـاعي هـم     اين امر خود به خود به نفي مناسبات ظالمانـه و تبعـيض           . فراهم سازد 

  .گرفت انجاميد و در پرتو قسط، جامعه رنگ انساني و توحيدي به خود مي مي
در مرحله دوم كه با تغيير پايگاه نشر دعوت به مدينه آغاز شد، پيـامبر كوشـيد تـا بـه                     
تقويت و تحكـيم مبـاني هويـت دينـي و سياسـي مـسلمانان بپـردازد و آن را بـه عنـوان                        

هويتي كه او در جامعه مدينه دميـد و         .  گيرد افزاري در مقابله با مشركان مكي به كار         سخت
دهي به امت واحده به برادري و همبـستگي فراخوانـد، هـويتي            مسلمانان را در جهت شكل    

ها را به ايستايي و ركود بكشاند، بلكه هويتي پويا و فراينـدي بـود كـه            جوهري نبود كه آن   
  .پيوسته رو به فزوني و افزايش داشت

كند و روند افزايـشيِ هويـت خـويش را            احساس پويايي مي  در هويت فرايندي جامعه     
به همين سبب، اسالم و هويت مسلماني در چشم اصحاب          . انگارد  استكمالي و استعاليي مي   

از ايـن رو، در تـصادم بـا هويـت           . نمـود   مي» يعلُو و اليعلي عليه   «و ياران پيامبر به شكل      
                                                 

  .646.  ص،مغازي .1
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 تا اعتال و استيالي هويت توحيدي       آميز مكه آن را در هاضمه فراخ خود هضم كردند           شرك
بـه منظـور    » زرع  وادي غيرذي «بر مكه به منصه ظهور رسد و بنايي را كه ابراهيم خليل در              

ها خـارج سـازد و    ها و پرستندگان آن پرستش اهللا استوار نموده بود، از سيطره غاصبانه الهه    
اسـالم را كاميـاب شـمرد و        توان كارنامه پيامبر    از اين حيث، مي   . به كانون توحيد بدل نمايد    

 و تمدني كه او بـر        فرهنگ .رسالت او را در تحقق اهداف يادشده، قرين توفيق ارزيابي كرد          
پايه دين و قرآن بنا نهاد تـا بـه امـروز همچنـان در حركـت و سـيالن اسـت و بـه دليـل                           

  . حيات و بالندگي را در خود حفظ كرده است استعدادبرخورداري از عنصر سياليت،
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