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Abstract 

With the advent of Islam in the Arabian Peninsula, its decentralized and undeveloped structure 

was faltered. Social and political system ruling it, which was based on the tribe, reacted to Islam 

to survive and to continue his life, and among them some tribes and clans which accepted Islam 

and recognized it functions, provided a basis for the formation of Islamic State by migration of 

the prophet of the Islam and the Muslims.  The difference in approach of these tribes in two 

poles of Islam, Mecca and Medina, one of them the origin and the other one a context for 

spreading the mission of the Prophet, is investigated in this article relating to their Qahtani and 

Adnani descents. Merchants and nobles of Mecca considered Islam as disruptive for their 

economic and social system and objected to it because they considered it malfunctioned. 

Adversely, the farmer people of Medina who wasn’t germane of Qahtani descent, accepted 

Islam and considered it the Mouthpiece of peace that had functions for them. This article aims 

to statically analyze the behavior of these tribes and clans, using the theory of Robert King 

Merton, regarding their relationship with the Qahtani and Adnani descents, in the range of 

perfect companionship, maximum companionship, half companionship, minimum 

companionship and non-companionship. The research method is based on analytical-statistical 

method and data is collected from the library. The findings indicated that Qahtani Arabs had the 

highest association and Adnani Arabs had the least association with the Prophet of Islam in the 

twenty-three years of his prophecy. Among the reasons for this fact we can mention the 

civilization history of Qahtani Arabs, urbanization history, as well as more familiarity with 

monotheistic religions, and also, permanent settlement of them in the same land which has  

raised their tolerance threshold to accept new cultures. 
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 )ص(تحلیل آماری رفتارشناسی قبایل عرب ساکن حجاز در مقابل دعوت پیامبر اسالم
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 چكیده  

 سیاسد   و اجتمداع   نظدام . شد   لغزش دچار آن فتۀنیا توسعه و غیرمتمرکز ساختار عربستان ۀجزیر شبه در اسالم ظهور با

 ید  و طوا ید  قبا  برخد  ین میانا خود واکنش نشان داد. در بقایو  یاتح مۀادا یبرا ،بود  مبتن یلهبر قب که آن بر حاکم

 ،)ص( و مسدلمانان اسدالم  پیدامبر  هجدرت  بدا بودن ،  یرفتهو آن را پذ دانستن  م کارکرد  دارایخود  یکه اسالم را برا یزن

 ینده و م  مکه یعن  ،در دو قطب ظهور اسالم ی قبا ینا رویکرد تفاوت. دن کر یامه را اسالم  حکومت گیری شک  مینۀز

 کدانون  در آنهدا  عد نان   و قحطدان   نسب به باتوجه پیامبر، رسالت گسترش بستر دیگری و بود اسالم خاستگاه یک که 

نظدام حداکم بدر اقت داد و اجتمدا  خدود        ۀزنند   بدرهم . تاجران و اشراف مکده اسدالم را   گیرد م  قرار بررس  و پژوهش

 م ینه زمردم کشاور ،در مقاب  اما ش ؛ م  محسوب کژکارکرداسالم  هاآن یبرا زیراو با آن به مقابله برخاستن ؛  دانستن  م 

 در. بدود  ردکدارک  دارای آنهدا  برای که دانستن  صلح ۀآورن  را آن و پذیرفتن  را اسالم بودن ، منتسب  به نسب قحطان که

مدرتن   یند  رابدرت ک  یۀنظدر  از استفاده با طوای  و قبای  این شناس رفتار یآمار ی است تا با تحل آنتالش بر مقاله این

(Robert K.Merton)، حد اکرری،  همراه  کام ،  همراه یزانم ع نان ، و قحطان  نسب به بودن آنها باتوجه به منتسب  

 شود. بررس  آنان بودن یرهمراهو غ  ح اقل  همراه همراه ، نیمه

 نیز اطالعات گردآوری ۀشیو و است آماری های داده بر مبتن  سنج  فراوان  کم پژوهش براساس روش  این

 است. ای کتابخانه
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 مقدمه

عربستان  ۀیرجزاسالم)ص( شبه یامبرمقارن بعرت پ

نو  نظام  ینمختل  متشک  بود. ا ی و طوا ی از قبا

شکسته و  یبا ساختار یاجامعه ۀیجادکنن ا  اجتماع

 یساختار یزن یاس نظر سمتمرکز بود. از یرغ

 یاک خ امنشانه  یاس شک  نظام سبه یافتهن توسعه

و  یاس داشت که نظام س (Gentocratic) یساالری س

 ایجادگاه در آن یچافته هیمتمرکز و سازمان  ِاجتماع

مهم حکم در  ،پرستبت یزن ین ه بود. از لحاظ دنش 

فراتر   پرستش، جامعه را از هرگونه نظام خ ۀشا ینتر

داشت. در  دور نگه م (Henotheism)  االرباباز رب

 ین د  پرستچن گانه ینب ای هجامع ینچن

(Polytheism) که همان شرک  االربابنظام رب یا

، یوجود داشت )ولو یاریبس یاه نوسان ،بود  پرست

 یا  االربابرب یرهجزعرب شبه معۀ(. در جا197: 1379

آن بود که  ۀدهن اهلل، نشان پذیرفتنباوجود   پرستبت

صرف  ی یتوح یا ین ضم نظام دهدر آنجا امکان 

 تماممحور  ،سنت یزن  وجود ن ارد. از لحاظ اجتماع

در بطن  یقو عم یمبود و از هرگونه تحول عظ امور

که   جوامع ینکرد. درواقع در چن م یریجامعه جلوگ

 ،بود مبتن بر سنت  ین و د یاس س ساختار اجتماع

 ت:یاف م به دو صورت بروز  تحول

هم  هها را باز سنت  تر برخیقو  که سنتاین مۀالز. 1

 یامه ی ترظهور و بروز سنت ج  یرا برا بسترو  ریزد

جامعه  یخسنت در گذشته و تار ینکه هم بود این کن 

 ؛داشته باش  ریشهو افراد 

 با یامبریپ و کرد م ظهور  یقو ین که د . زمان2

تحوالت  ،وجاهت ینا باداشت و  ی مایزوجاهت کار

 ینهرچن  با مرگ ا ؛ددا م را صورت  یعو وس یقعم

 یهاسرعت به سمت گذشته و سنتجامعه به ،فرد

 (.197: 1379 ی،)ولو شتگ حاکم بر آن بازم

 که عمل  و فعالیت هر: است آم ه رفتار تعری  در

 ب ن  کارهای متضمن و ده م  انجام زن ه موجود

 یزو ن  عاطف و یزیولوژیکف عمالاَ پنهان، و آشکار

 انسان  پاسخ یا حرکت هر گرچه. است  عقل یتفعال

رفتار را به  ۀواژ یاریبس شود، تلق  رفتار است ممکن

که مستلزم  کنن  مح ود م های پاسخ یا هاحرکت

 عب اله ،)عمو است یتموقع یا یطدر باب مح یامور

واژه از  ینکاربرد ا  در چگونگ ییرات(. تغ1: 1393

 هایطرح شناس ،شناخت هایدر فرض  ناهماهنگ

 چهکه  است ناش  ت ورهای  و هاان یشه یا مفهوم 

 رفتار چگونگ . شود  تلق اهمیت ب یامهم  موضوع 

نگرشهمان  یا درون  عام از دو عام  متأثر است: 

دارد و  یشهافراد ر یو باورها هاکه در اعتقاد های 

اوضا  و  به که یط مح یفشارها یا یرون عام  ب

مؤلفهوابسته است که افراد در آن قرار دارن .  یت موقع

 و شناخت  عن ر: از ان  عبارت نگرش اصل  های

 اعتقادها همان شناخت به عم . عن ر  ی احساس و تما

 یت،موقع هرافراد است که در مواجهه با  یو باورها

 .(.122: 1391 ،ی)ولو کنن  متناسب با آن عم  م

 با و توصیف  رویکردی با رو پیش پژوهش

 ی و طوا ی قبا شناسانه،سنخ هایشیوه از الگوبرداری

اسالم)ص(  یامبرمقارن بعرت پ راعرب ساکن حجاز 

  تا با بررس کن  م  تالشسپس  کن ؛ م  شناسای 

با دعوت  رویاروی آنان در  یمختل  رفتار های یوهش

را به دو  بای ق ،رفتارها ینبروز ا های تو عل پیامبر

 ئۀو با ارا کن  یبن  دسته قحطانیان و  نانیانگروه ع

  و چگونگ ی چرا ی،آمار یج ول و نمودارها

سنخ. کن   را بررس هاآن نکردن  همراه یا  همراه

 پژوهشگرانتوجه  کانون درمباحث  ازجمله شناس 

 چن  در که افرادن  از ایطبقه (Type) سنخ. است

 شناس سنخو  ان  مشترک و همانن  مهم صفت



231)ص(عرب ساکن حجاز در مقاب  دعوت پیامبر اسالمتحلی  آماری رفتارشناس  قبای  

 

(Typology/Taxonomy) بن یطبقه و مطالعه معنایبه 

. استافراد براساس وجوه مشترکشان  من نظام و منظم

 پارسونز ،(Durkheim) یمدورک ،(Weber) وبر

(Parsons)، مرتون (Merton)، گرث هانس (Hans-

Gert) میلز رایت.س  و (Charles Wright Mills) از 

 یککه هر ان  ینهزم این در پردازان نظریه ترین برجسته

شاخ ه ئۀارا با و خاص چارچوب و مبنا براساس

 .ان  کرده مطالعه را  اجتماع های گونه های ،

 قوم  تع ب از شناس نو  یک مرتن کین  رابرت

گروه درو رفتار  هانگرش تقاب  از که ده م  نشان را

چهار نو  از  وشک  گرفته است  ایجادش ه قوم  های

که  ده  را نشان م یضاختالط و تع ب و تبع

 تمامدر  طلبمساوات و ان یش. آزاد1ان  از:  عبارت

 در طلبمساوات و ان یش. آزاد2 ها؛ موقعیت

غیرمساوات و یرآزادان یش. غ3 مناسب؛ های یتموقع

 و یرآزادان یش. غ4 ؛مناسب های زمینهدر  طلب

 ی،)ولو ها یتو موقع ها ینهزم همه در طلبغیرمساوات

 با و شناسانهسنخ هایم ل این به باتوجه(. 135: 1390

 یبرا ی یج  یالگو امروز، مطرح الگوهای از استفاده

رفتار  آن،براساس که است ش ه ارائه قبای  شناس سنخ

)ص( در یامبردر مقاب  دعوت پ هاو عملکرد آن ی قبا

 همراه،نیمه ح اکرری، همراه ،همراه کام  سنخپنج 

 گفتن . ان ش ه بن یدسته غیرهمراه و ح اقل  همراه

 هاسنخ یناز ا یکهر یبرا  انتخاب های واناست در عن

 منف  بارش ه است تا از دادن بار مربت و  تالش

 منافق و مشرک همچون های  عنوان از و شود خودداری

 است.  ش ه دوریراسخ  یا

 قبای موضو  است که  ینتوجه به ا یگرد نکتۀ

 رسالت سال وسهبیست دوران در حجاز ساکن عرب

از  میاندراین و ان ش ه یاب )ص( ارزاسالم پیامبر

 ازد، بجیله، رهاط، خرعم، وس،همچون د یل قبا  بررس

 برخ  در که رهاط و مذحج  خوالن، کن ه، نخع،

 به های یئتبا اعزام ه یا ن نقش داشت یاو سرا ها غزوه

 نبودن ، ساکندر حجاز  ول  آوردن ، اسالم م ینه

 هایپرسش اساسبراینش ه است.  یخوددار

. چگونه 1: از ان  عبارتدر پژوهش حاضر  ش ه مطرح

 یا کردن همراه  در اییلهقب های یشساختار و گرا

. 2 بود؟ تأثیرگذاراسالم)ص(  یامبربا پ نکردن همراه 

عرب ساکن حجاز در  ی قبا جهۀدر موا  چه عوامل

 های  یهفرض بود؟ ثیرگذاراسالم تأ یامبرمقاب  دعوت پ

 :از عبارتن  شون   م  بررس راستا این در که

در چارچوب انتساب  اییلهقب های گرایش و ساختار. 1 

 دارریشه منازعات همچنین و ع نانیان یا یانبه قحطان

 یا کردن  در همراه جاهل ، ع ر ی و طوا ی قبا یانم

 .بود تأثیرگذار)ص( اسالم پیامبر با نکردن  همراه

 اجتماع  و سیاس  اقت ادی، یط ،. عوام  مح2

 شهرنشین  و نشین بادیه زن گ  نو  و معیشت همچون

 دعوت مقاب  در عرب قبای  رفتار چگونگ  در

 .بود تأثیرگذار)ص( پیامبر

 گیریشک   )ص( و چگونگاسالم پیامبر بعرت

توجه  کانوندر  موضوعات از همواره اسالم  حکومت

حوزه  یندر ا علت ینبوده است و به هم پژوهشگران

از آن جمله  ؛صورت گرفته است یاریبس های همطالع

 فیلیپ از عرب تاریخ همچون های کتاب ی به تأل بای 

 جواد از االسالمقب  العربالتاریخ ف  المف   حت ،

صالح احم  اشاره   اسالم از عل ص ر در حجاز و عل 

نگاشته ش ه است:  یزن های  همقال باره دراین. کرد

اسالم در مکه و  نیافتن گسترش شناخت جامعه  بررس»

جامعه»و  یریاز کاظم سام دل «م ینه در آن ش نشکوفا

 عل » و کاف  مجی  از «بعرت دوران تاریخ  شناس 

. در گودرزی عل  از «یررب در اسالم گسترش تسریع

 آم هدر  یربه رشته تحر ی ها مقاله یزن شناس سنخ مینۀز

  صحابه در همراه یرفتار تبیینو  شناس سنخ»: است

 ه یهو  یولو محم  از عل «در غزوه تبوک یامبربا پ
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 شاخص، اصحاب اقت ادی وضعیت تأثیر» لۀمقاو  یتقو

و  یولو محم  عل از « آنان در غزوات  همراه یزانبر م

 رفتاری تبیینو  شناس سنخ»و مقاله  زادهرابسه خ یجه

 شهالاز  «خن ق غزوه در پیامبر با همراه  در مسلمانان

 یندر ا ها مطالعه و منبع وفور. تقوی ه یه و بختیاری

 . ستآن ا یتاهم ۀکنن  یانخود ب ،حوزه

 از استفاده با تا ستا آنبر تالشپژوهش  این در

و  ی از قبا یآمار ی تحل ئۀمرتن و ارا ین رابرت ک یۀنظر

 یا کردن  همراه یزانبه م ش ه،  بررس ی طوا

 باآن  ارتباط واسالم)ص(  یامبرآنان با پ نکردن  همراه

  ع نان یا ان به نسب قحط بودنمنتسب و آنها نسب

. شود کنکاشبر آن  مؤثر عوام  ۀدربار و شود توجه

 در معمول روش از گیریبهره با امر این است ب یه 

اطالعات با  یروش گردآور یعن  یخ ،تار های مطالعه

 تحلیل ،توصیف  پژوهش روش و ایکمک منابع کتابخانه

 .است ش همق ور  ها یهبه آزمون فرض

 

 قبایل رفتاری هایگونه

 ش ه  بررس ی و طوا ی قبا بن ی تقسیم است گفتن 

 دسته سه به قبای  بن یتقسیم بررو  یشپ پژوهشدر 

است که خاستگاه و مح    مبتن مضری و ربیعه یمن ،

 عنواندر جنوب عربستان است و با یمن  ی سکونت قبا

. خاستگاه و مح  سکونت شون م  شناخته قحطان 

 یمضر ی است و قبا شرقدر شرق و شمال یعهرب ی قبا

. ان  ساکنعربستان  ۀجزیردر مرکز و غرب شبه  ع نان یا

 ان  عبارت کل  طور( به167: 1331 یاح ،)ر یمن  ی قبا

 کلب، تجیب، ص ف، کن ه، ،فهر حضرموت، حمیر،: از

. مذحج و ازد بجیله، خرعم، اشعر،  خوالن،  هم ان،  غسان، 

 نخع،  مراد، جعف ، زبی ، سع العریره، ی طوا مذحج

 یل قبا ازد و شودم  شام  را غنس و جنب رهاء، ص اء،

 خزرج اوس، خزاعه، دوس، بارق، غافق، غام ، همچون

 منبه،بنوهب ؛1/16: 1414 ،)کحاله گیرددربرم  را ط  و

 (.293: تاب 

 ضو مو  زمان ۀدور در که آنهای  یمن  قبای  از

و  ان  ش ه  بررس ان ،بحث در حجاز سکونت داشته

 دیگر و ط  اشعر، خرعم، بجیله، دوس، همچون یل قبا

 ،نقش داشته  زمان ۀدور یندر حوادث ا هرچن  قبای 

 این ضو مو  مکان ۀدر مح ود زیراان ؛  نش ه بررس 

 (.94تا90: 1330 القائم،)منتظر ان  نبوده بحث

که  ش  را شام  م حنیفهبن  و بکر بن ربیعه قبای 

 یانم ازکذاب  یلمهمس نام به یندروغ یامبراز پ یک 

 ورزی ن دشمن مۀادا در نیز بکر . بنبرخاست حنیفه  بن

 کهخزاعه  یهو اق ام عل یشبا قر)ص( و اتحاد پیامبر با

 برای رافتح مکه  مینۀ)ص( بود، زپیامبر پیمانهم

بن : از ان  عبارت یزن مضری قبای . دمسلمانان فراهم کر

 سکونت عربستان مرکز در بیشتر که صع عهعامربن

 ساکن حجاز و عامربن  قلمرو بین که تمیمبن  داشتن ،

بن  و منقربن  حنظله،بن  سع ، بن ی و طوا بودن 

 کنانه ثقی ، ،(. هوازن237: 1410 سالم،بن)قاسم مجاشع

 به که داشتن  یمتع د ی طوا یکهر یزن قریش و

 ..ان  ش ه بررس  یزن هاپژوهش، آن موضو  اقتضای

 اصل  قبای  اسالم، ظهور مقارن کل  طور به

 سومیک ،تع اد ینبود که از ا یلههفتاد قب جزیرۀالعرب

 و( 133: 1339 اصم،)احم  بودن  ساکندر حجاز  آنها

 ثقیب ،(334: تاب  منظور،ابن) قریش آنها ترین مهم

: 1403 یوی،)االح هزی  هوازن، ،(143: 1414 ،)کحاله

 اوس،  ربیعه،بنکالببن  غطفان، بل ، جذام، ،(190

 احم ،صالح ؛450: 1403 حزم،)ابن عذرهبن  خزرج،

 .بودن  سع بن  و جهینه خزاعه، سلیم، ،(157: 1375

و  ی قبا نکردن  همراه یا کردن همراه  بخش این در

 از هریک رفتاری هایو شاخص سنخدر پنج  ی طوا

 .شود  م  بررس آنها
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 ان قرار گرفته یف و طوا ی قبا ،همراه کام  سنخ در

 مبان  از یافتناطال  و)ص( پیامبر بعرت شرو  با که

 یکتاپرست  به آوردنیو رو یرشدر پذ توحی ی، دین

 ضمن ،خود آوردن با اسالم آنها. نکردن  تردی 

نرار جان و مال خود در  یبرا ،)ص(پیامبر با کردن بیعت

 گیریشک  سازینهزم گونه این و ش ن  آمادهراه اسالم 

 در. ش ن امر دعوت  ی و شکوفا  حکومت اسالم

 آنها نگرش نو  به بای  طوای ، و قبای  این رفتار تبیین

محقق و خ اون  به آنها باور و اعتقاد میزان و دین به

 و اوس قبیله دو. کردتوجه   اله هایوع ه شمردن

به( 1/51: 1414 کحاله، ؛4/120: تاب   ،)مق س خزرج

 طوای . گیرن  قرار م سنخ یندر ا آنها طوای  همراه

بن  اوس،بنمالکبن  و عمربن : از ان  عبارت اوس

 ظفر،بن  عب االشه ،بن  جحجب ،بن  مالک،بنعوف

 بن یزن خزرج ی . طوابیاضه و بن مالکزی بنبن 

 نجار،بنمالک بن  ساع ه،بن  خزرج،حارثۀبنبن  جشم،

بن  نجار،دیناربنبن  نجار،بنمازنبن  نجار،بنع یبن 

بن  عوف،بنع یبن  عوف،بنغنمبن  عوف،بنسالم

 حارثبن  و سلمهبن  عامر،بنبیاضهبن  عامر،بنزریق

 که قریش قبیله از هاشم (. بن1/12: 1429 یاط ،)دم

و از آغاز بعرت  ش ن  م )ص( محسوب پیامبر خان ان

  و همراه یتاز حما ،اسالم نپذیرفتندر زمان   حت

خود را در تمام   و همراه ی ن دست نکش یشانا

 .بودن  ی قبا ینا ۀدر زمر یزن ،ن مراح  بعرت نشان داد

 قرار م یف و طوا ی قبا ی،همراه ح اکرر سنخ در

 سخت مواقعِ  در برخ اسالم، پذیرش باوجود که گیرن 

 دچار)ص( پیامبر و خ اون  های وع ه برابر درو دشوار 

 مسلمانان و)ص( یامبربا پ  و از همراه ش ن  تردی 

و   بحران های لحظه در آنها. ورزی ن  خودداری

و  یتو باتوجه به موقع کردن  جوی بهانه سازسرنوشت

 غیرممکن امریرا   اله هایوع ه ش نمحقق ها،  سخت

سرما و  نۀبه بها آنها. ن کرد ی و به آن ترد دانستن 

کفار به قال  و مح   حملۀاز  یمو ب  گرسنگ

 اذن و ب ش ن  نبرد صحنه ترک خواهان ،سکونتشان

 حارثبنحارثه . بنکردن  نشین عقب عزم)ص( پیامبر

اح  و خن ق دچار  ۀغزوکه در  بودن  ی قبا ینا ازجمله

آل ۀسور 122 یۀش ن . خ اون  در آ  و سست ی ترد

اشاره  هااحزاب به آن ۀسور 20تا13 آیات و عمران

 عطیهابن ؛3/139: 1422 نیشابوری، ب )ثعل کن  م 

 (.4/373: 1422 ان لس ،

 یندر ا یز( ن13: 1339 یبان،الش ی)عب الهاد اسلمبن 

 بر خود آوردناسالم یبرا زیرا گیرد؛ قرار م سنخ

( 5/40: 1415  ،کاشان یض)ف ن )ص( منت گذاشتپیامبر

)ص(، از پیامبر عمره سفرهمچون  مواقع برخ  در و

 از ایع ه چن هر ؛کردن  یخوددار یشانبا ا  همراه

 دادنحرکت مسئول که جن بناجیۀبن رهبری به آنها

. کردن )ص( را همراه پیامبر سفر این در بود، هاقربان 

 سپاه در شرکت از اسلم از بن  برخ یزتبوک ن ۀغزو در

 قم  ؛22/193: 1360 طبرس ،کردن  ) خودداری

 آیات توبه سوره( خ اون  در 5/525: 1363 مشه ی،

در  یزن ینهمز یله. قبکن  م  ارهاش آنها به 120و101و90

 .بود سنخ ینا

 اسالم که گیرن م  قرار قبایل  همراهیمهن سنخ در

 داد رخ که های  یهو سر ها هغزو یاندر جر  ول نیاوردن ؛

 خودداری)ص( پیامبر به رسان اطال  و رسان کمک از

 یانکه م یمق  یمانبه عه  و پ یبن یو به رسم پا نکردن 

ش ه بود )ابن بسته ،)ص(یامبرج  پ ،عب المطلب و هاآن

 یهعل هاو تحرکات آن یش( از قر39: تاب  حبیب،

 ی،)واق  کردن  م  خبررسان )ص( یامبربه پ سلمانان،م

 زریق،ابن) خزاعه قبیلۀ(. 6: 1421 التحاف ، ؛341: تاب 

 یاوردن ؛اسالم ن ح یبیه( تا پس از صلح 4/121: 1429

 .بودن )ص( یامبرو طرف اران پ یاناز حام یشههم  ول

 ی آنها گیرن  قرار م سنخ ینکه در ا یل قبا یگرد از

با  جواریهم علت به  ول نیاوردن ؛ اسالم که بودن 
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 قرارداددادن   یحترج  اسالم یو حکومت نوپا ینهم 

در مبارزه با مسلمانان در  نکردن شرکت برن مب صلح ،

 قبای  از برخ . ببن ن )ص( یامبربا پ ان،اتحاد با مشرک

 در یش،)ص( و قریامبرپ یانم های منازعه جریان در نیز

 دیگری بر یک  غلبه منتظر ان،سردم ار مشرک حکم

 آنها به طرفین از یک  نهای  پیروزی برحسب تا مان ن 

،  یزی)مقر ضمرهبن  همچون قبایل . شون  ملحق

  ،)بالغ م لجبن  ،(321: 1377 حمی اهلل، ؛1/20: 1420

آن  ی ( و طوا2/144: 1416 بحران ، ؛2/62: تاب 

 جذیمه و بن وقاصبنو بنوحارث، بنوتیم، عمرو،بنو

 جمیل ، ؛136: 1417 بالذری، ؛176: 1414 ،)کحاله

 سهتوجه کرد  ی سنخ هستن  و با ین( در ا124: 2003

 هریک اقرم،و  مالک عامر،بن  یعن  جذیمه، بن فرزن 

 ،زرعهبن ، ینهجه همچنین آین ؛م  شمار به ایتیره از

 سنخ ینا در یزکنانه ن یهایرهبکر از ت ربعه و بن بن

 در که بودن  قبایل  ازجمله نیز اشجعبن . گنجن   م

 ۀغزو از پس و کردن  همراه را  انخن ق مشرک ۀغزو

و  آم ن  م ینه به رخیلهمسعودبن رهبری به قریظه، بن

 آوردناسالم یبرا آنها. بستن صلح  یمان)ص( پیامبربا پ

اسالم برابر درو  گذاشتن  منت)ص( پیامبر به خود

 ینو به ا دادن واکنش نشان  اسلمبن  و غفاربن  آوردن

 99 یۀآ. کردن و سرزنش  مسخرهمسلمانان را  علت

به  بای  آنها هاییرهاست. از ت باره اینتوبه در ۀسور

 .کرداشاره  سبیعبنبنوختیان و علیم دهان، ،ب ار

 که گیرن  قرار م یل قبا  ،همراه ح اقل سنخ در

از  ،مان ن   که بر کفر باق  و در مواقع یاورن اسالم ن

 مانن  کردن ؛ یمسلمانان خوددار یهشرکت در نبرد عل

( از 91: 1420 مقریزی، ؛31: 2003 یل ،)جم زهره بن

 صحنه از بازگشتن باب ر  ۀکه در غزو یشقر ی طوا

 گۀرو هم از مان ن در ج ن هم خود را نجات داد نبرد

 کردن  دوری)ص( پیامبر علیه نبرد کنن گانشرکت

 (.139: تاب  ابوالف اء، ؛42: 1409 ی،)واق 

 تا که گیرن م  قرار طوایف  چنینهم سنخ ینا در

اسالم  ینه)ص( به م پیامبر هجرت از پس سال چن 

 یرفتن اسالم را پذ ظاهر درکه  یزو پس از آن ن یاوردن ن

 و اسالم  نوپای حکومت به زدنلطمه و شکن از کار

گروه  این. نکردن  خودداری)ص( پیامبر شخص

 یانجر ۀص ر اسالم سازن  یخدر تار ،«منافقان» باعنوان

 ایمنافقانه رویکرد کل  طوربه طوای  این. بودن نفاق 

م  یاد «منات اوس» باعنوان نهاگرفتن  که از آ یشدر پ

 وائ ،بن   خطمه،بن  واق ،بن : از ان  عبارت که شود

مائ ه و  ۀسور 57 یۀ. آعوفعمروبنبن  و زی امیۀبن بن

است  گفتن . هاستآن ۀدربار عمرانآل ۀسور 113 یۀآ

خن ق اسالم  ۀغزو از پس تا که نیز غفار بن قبیلۀ

مواقع حساس دچار   آنکه در برخ علت به یاوردن ،ن

)ص( یامبرپ های مانو از فر ن ش  ی نفاق و دورو

مرال  رایب گیرن ؛ زمره قرار م یندر ا کردن ، یچ سرپ

 ی)ص( خودداریامبرپ ۀکردن در سفر عمر از شرکت هاآن

 کردن همراه  از آنهاهشتاد تن از  یزو در تبوک ن کردن 

به  بای  غفاربن  هایتیره از. برگردان ن  رویدر نبرد 

 بنومعیص، ،بنوجماس بنوحرام، بنوحراق، جروه،بنو

 .کرداشاره  بنواحیمس و بنونار

 که گیرن  قرار م یف و طوا ی قبا یرهمراه،غ سنخ در

 علیه اق ام  گونههیچ ازاسالم)ص(  یامبرآغاز بعرت پ از

 دونکردن  و در  یخوددار مسلمانشان یاران و ایشان

 و عناد و مخالفت پرچم ار م ن و   دعوت مک ۀدور

 طوربه دعوت شرو  با و مک  دعوت در. بودن  سرکش 

 یشابوری،ن یتمسخر )واح  همچون رفتارهای  به خاص

 کریر،بن)ا تطمیع ته ی ، ،(7: تاب  یل ،؛ سه 399: 1414

 کردن من رف برایمذاکره  تهمت، ،(63: 1410

ابن ؛143: ق1393 اسحاق،)ابن رسالتش از)ص( پیامبر

 ۀمحاصر ایشان، یاران شکنجه ،(265: 1935 هشام،

. کردن  اق ام یشانا قت  نهایتو در  و اجتماع یاقت اد

 اسالم  حکومت گیریو با شک   در دوران دعوت م ن
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بروز  شان،تجاری و اقت ادی حیات ی ش نته  و

را  مسلمانان و)ص( یامبربا پ ی و برخوردها یریدرگ

و  توزی کینهسردم ار مخالفت و  یشباعث ش ن . قر

اسالم تمام   مبان زیرا بود؛( )صپیامبر رسالت با سرکش 

 و مذهب  اقت ادی، سیاس ، ع را در بُ آنها هایداشته

 جایگاه دررا  آنها موجودیتو  برد ؤالس یرز اجتماع 

 یشقر ی . طواکرد ی ته  جزیرهشبه در قبیله ترینمهم

 :از عبارتن  گیرن   قرار م سنخ ینکه در ا

بنلویبن  فهر،بنمحارببن  فهر،بنالحارثبن 

بن  ه یص،عمروبنبنسهمبن  کعب،بنع یبن  غالب،

بنمخرومبن  مره،بنتیمبن  ه یص،عمروبنبنجمح

 عب ال ار،بن  ق  ،بنعب العزیاس بنبن  مره،بنیقظه

 مسعودی، ؛319: 1406 عب ربه،)ابن مغیرهبن  و امیه بن

1409 :269.) 

 صع عهعامربنبن  ثقی ،بن  همچون دیگری قبای 

آن  ی ( و طوا703: 1414 کحاله، ؛477: تاب  ی،)الهرو

رواسبن  کالب،قشیربنبن  عامر،عمیربن همچون بن

 بکاءبن  کعب،بنجع هبن  کعب،بنعقی بن  کالب،بن

 بن ،(129: 1417 زرقان ، ؛2/316: 1406  ،)ثعالب

( که 107: 2003 جمیل ، ؛291: تاب   عبی ،)ابو م طلق

 کنانه،عب مناۀبنبکربنبن   بودن ، خزاعه از اییرهت

 ؛434: 1417 بالذری، ؛263: 1420 یزی،)مقر بنوجذام

 حشمبنو بنوحرام،  بنوالضیب، ،(555: 1409 واق ی،

 بنوعمیر، م رکه،بنهذی ( بنو477: 1403 حزم،)ابن

بن   لحیان،بن  ،(190: 1403 یوی،)االح هذی بنوسع بن

بن  همچونآن  ی و طوا تمیمبن  دابغه،بن  طابخه،

بن  بل ، قبیله منقرو،بن  مجاشع،بن  حنظله،بن  سع ،

 همچونآن  ی ( و طوا253: تاب  ی،)الهرو سلیم

 ؛2/77: 1374 وشنوی،) بنوع یه بنورع ، بنوذکوان،

سنخ بودن ؛  ین( در ا3/145: 1333 غروی،یوسف 

 دحالن، ؛3/333: 1414 ،)کحاله غطفان یلهقب ینهمچن

 آن طوای  و( 2/479: 1409 واق ی، ؛3/37: 1421

 یزو ن فزارهبنو  ثعلبه،بن  محارب،بن  ذیبان، ،مانن  عبس

: 1420 مقریزی، ؛252: 1403 حزم،ابن) فرهبنو قبیلۀ

 در. گیرن   قرار م سنخ یندر ا سع  بن قبیلۀ و( 1/323

 با)ص( یامبرپ آنها درکه  های  یهو سر ها غزوه جریان

 طوای  و قبای  از گروه این ش ن ، م  یارورو مشرکان

. گرفتن  م قرار  مشرکان ص  در و کردن  م شرکت 

 با قمرینهم  سال درپس از فتح مکه و  آنها از بسیاری

 یشترِب در که آوردن  اسالم م ینه به های هیئت اعزام

 یو نه از رو یاز سر ناچار آنها آوردناسالم یزمواقع ن

 صورت گرفت. یقین

 های م  اق و هاشاخص ها،سنخ یکتفک در

 حکم درقول و فع   بُع  در هاسنخاز  یکهر یرفتار

 ی،)ولو ش   بررس هاسنخ یندر ا آنها گرفتنقرار یارِمع

 :است قرار این به خالصه طور( که به113: 1391

سنخاز  هریک سنج فراوان به ،1 شماره ج ول در

 ش ه،  برررس هایگونه از یکو در هر شود م توجه  ها

 .شود م  ینآن مع یزانم

 ی قبا درص 5/62 ،1شمارهنمودار  هایداده براساس

در  ی قبا یناز ا درص 22/22 یرهمراه،غ سنخدر   ع نان

  ،همراه ح اقل سنخدر  درص 5/12 همراه،یمهن سنخ

در  درص 33/1و  یهمراه ح اکرر سنخدر  درص 33/1

 ی قبا یاندر م ینبنابرا ؛همراه کام  قرار دارن  سنخ

 .است یرهمراهغ ی با قبا چیرگ   ،ع نان

 
 هایسنخاز  یکدر هر ی و طوا ی قبا  فراوان -1 ج ول

 ش ه  بررس

 درصد تعداد هاسنخ

 13/20 21 کام  همراه

 75/2 3 ح اکرری همراه

 34/13 20 همراهنیمه

 34/12 14 ح اقل  همراه

 37/45 50 غیرهمراه

 100 103 مجمو 
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 و نسب  همراه یزانم  همبستگ -2 ج ول
 هاسنخ

 نسبت

 قبای 

 مجمو  غیرهمراه ح اقل  همراه همراهنیمه ح اکرری همراه کام  همراه

 درص  تع اد درص  تع اد درص  تع اد درص  تع اد درص  تع اد درص  تع اد

 100 75 64 43 12 9 33/21 16 33/1 1 33/1 1 ع نانیان

 100 34 33/5 2 70/14 5 76/11 4 33/5 2 76/61 21 قحطانیان

 

  
 یانع نان به منسوب ی قبا  همراه یزانم  همبستگ -1 نمودار

 

 
 یانمنسوب به قحطان ی قبا  همراه یزانم  همبستگ -2 نمودار

 

 ی از قبا درص 76/61 آم ه،دست به نتایج براساس

 اما کردن ؛کام    )ص( همراهیامبردعوت پ با  قحطان

 همراه،نیمه درص 76/11 ح اقل ، همراه درص 70/14

 غیرهمراه نیز 33/5 و ح اکرری همراه درص 33/5

با  ی قبا  همراه یزانم ،بحث مۀادا در. بودن 

و   به نسبت ع نان آنها تعلق با آن ارتباط و)ص( یامبرپ

 .شود م  بررس   قحطان
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 هاسنخاز  هریک در)ص( پیامبر با آنها  همراه یزانو م ی نسبت قبا سنج  همبستگ -3 ج ول
 هاسنخ

 قبای  نسبت

 مجمو  قحطانیان ع نانیان

 درص  تع اد درص  تع اد درص  تع اد

 13/20 22 76/61 21 33/1 1 کام  همراه

 75/2 3 33/5 2 33/1 1 ح اکرری همراه

 34/13 20 76/11 4 33/21 16 همراهنیمه

 34/12 14 70/14 5 12 9 ح اقل  همراه

 11/43 47 33/5 2 64 45 غیرهمراه

 

 اول سنخدر   همراه یزانو م ی نسب قبا  همبستگ -3 نمودار
 

 همراهان از درص 33/1، 3شمارهنمودار  براساس

 .بودن  قحطانیان از درص 76/61 و ع نانیان از کام 

 قحطان  قبای  را ح اکرری همراهان از درص 33/5

 دادن ؛ م  تشکی  ع نانیان را آنها از درص 33/1 و

 .داشتن  یرگ چ  قحطان ی قبا یزن سنخ یندر ا ینبنابرا

 

 دوم سنخدر   همراه یزانو م ی نسب قبا همبستگ  -4 نمودار

 سوم سنخدر   همراه یزانو م ی نسب قبا  همبستگ -5 نمودار
 

 که ستآن ا ۀدهن  نشان 5شماره نمودار

 بودن  همراهیمهن سنخاز   ع نان ی از قبا درص 22/22

 قحطان  قبای  اینکهبه  توجهبا سنخ ینو در ا

 ی با قبا یبرتر دادن ، م  تشکی  را درص 76/11

 .بود  ع نان

 

 چهارم سنخدر   همراه یزانو م ی نسب قبا همبستگ  -6 نمودار
 

0

10

20

30

40

50

60

70

 قحطانیان ع نانیان

0

1

2

3

4

5

6

7

 قحطانیان ع نانیان

0

5

10

15

20

25

 قحطانیان ع نانیان

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 قحطانیان ع نانیان



  1397بهار  (،37)پیاپ  ه اول، شماردهمج ی ، سال  ه، دورچهارم های تاریخ ، سال پنجاه و پژوهش /233
 

 

 صلۀفا سنخ، یندر ا شودم  مشاه ه طورکههمان

 با آنها ح اقل  همراه  در قحطان  و ع نان  قبای  بین

. ش  نزدیکهم  بهو  رسی  کم  میزان به)ص( پیامبر

 ی قبا نیز سنخ این درکه  کردتوجه  ی با باوجوداین

 مقایسه در ،)ص(پیامبر با ح اقل  همراه  در  قحطان

 .بودن  برتری جایگاه در  ،ع نان ی قبا اب

 یرهمراه،غ سنخ در شود مشاه ه م کهگونههمان

 بیشترِو  ربودن  قحطانیان از را سبقت گوی ع نانیان

 از)ص( و مسلمانان یامبرمخال  پ ی و طوا ی قبا

 بودن . ع نانیان

 

 
 پنجم سنخدر   همراه یزانو م ی نسب قبا  همبستگ -7 نمودار

 

 

 رفتارشناسی تحلیل

  فرهنگی و اجتماعی بُعد

 چادرنشین  و قبیله بر مکه در موجود اجتماع  نظام

 جزیرهشبه اقلیم  اوضا  به خود نیز این که بود متک 

 محیط در ایقبیله وفاداری و همبستگ . بود وابسته

 که بود متمایزی اخالق  سیستم مبنای صحرا، خشن

 باعنوان آن از (Montgomery Waat) وات مونتگمری

 شخص التزام یعن  کن ؛م  یاد «ایقبیله گرای انسان»

 و است شرافتمن تر و برتر فرد خود از قبیله اینکه به

 ترنر،) ش  م  محسوب ایقبیله معۀجا اساس  اص  این

1330 :73.) 

 تجارت گرفتنرونق علت به که اجتماع  تغییرات با

 و اخالق  نظام ش ، ایجاد مکه در ثروت ش نافزون و

 و داد دست از را خود اولیه مفهوم ایقبیله همبستگ 

 اعراب بین در و صحرا در که بود صورت  در این

. بود باق  خود قوتبه همچنان امور این به التزام ب وی،

 مکه در که قریش مر  ش ،م  یکجانشین ایقبیله اگر

 در که اجتماع  و روح  های ویژگ  ش ، یکجانشین

 به شهر در او همراه بود ب وی اعراب بین و قبیله

 (. 79: 1334  دلیری، سام) دادم  ادامه خود حیات

 مفهوم به شهرنشین  و شهر اینجا در است گفتن 

 استقرار معن به بلکه نیست؛ آن امروز شناخت جامعه

 و ادراک سطح در که است خاص سرزمین  در دائم 

 نقاط جاهل  هایب وی با آنها روش بین فرهن ،

 مکه در شهرون ان. دارد وجود مشابه  و مشترک

 ورسومآداب در را عرب بوم  سادگ  نوع  کهدرحال 

 روابط در بودن ، کرده حفظ خود اجتماع  نهادهای و

 هایمقام و عرب قبای  با خویش سیاس  و بازگان 

 به مختل  شهرهای و مردم از وسیع  اطالعات روم 

 جوادعل ، ؛131: 1379 کاف ،) بودن  آورده دست

1376 :1/142 .) 

آداب و مقررات از علت چن  به افراد درواقع،

 : کنن م  پیروی گروه ورسوم

 دارد اهمیت و ق رت گروه زیرا وجهه؛ تلقین اثر در. 1

  خیزد؛برم  گروه از که پذیرن  م  را افکاری مردم و

آداب خود، معۀجا ورسومآداب جز اوقات بیشترِ فرد. 2

 را گروه این که افرادی. شناس نم  را دیگری ورسوم

 دیگری راه گوی  کنن م  رفتار طوری دهن م  تشکی 

  آی ؛نم  نظرشان به

 اقت ادی و اجتماع  حیات عادی اَعمال از که کس . 3

 فردی صورتبه زود بسیار نکن ، پیروی خود گروه

 حیات که متقاب  وظای  و حقوق شبکۀ از که آی درم 
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 این. است ش ه طرد دارد، وابستگ  آن به جامعه

 در اما باش ؛ همراه جبر و قهر با است ممکن مجازات

 صورت این به بیشتر مجازات کوچک، های اجتما 

 را نمونه این. کنن  م  مسخره را متخل  فرد که است

 را ایشان که ببینیم م ( ص)پیامبر علیه قریش رفتار در

  کردن ؛ م  مسخره

 اجتماع  های مبادله در شرکت موجب مادی احتیاج. 4

(. 512: 1369 برگ، کلماین) شودم  جامعه اقت ادی و

 که ان  آموخته طور این افراد  چون گفت بای  کل  طوربه

 کنن م  پیروی نهادها قواع  از کنن ، پیروی آنها از بای 

 یا درست  و آن وجود چرای  ۀدربار پرسش  هیچب  و

 علت به و کنن م  پیروی و تبعیت فقط آنها، نادرست 

 در قواع  گرفتننادی ه صورت در که های مجازات

 توجه ب  از را قوانین این از اطاعت است، انتظارشان

 (.170: 1379 کوتن،) دانن م  بهتر آن عواقب و آنها به

 حول مکه اعراب فرهنگ  های مؤلفه زمان این در

 و آنها پرست بت. بود برقرار زبان و دین محور دو

 بزرگ اشت و تکریم علت به ها بت به احترامشان

 نظر از. بود اج ادشان از مان هبرجای های سنت

 چن  به مکه در( ص)پیامبر بعرت با زمانهم فرهنگ ،

 : کرد توجه بای  ویژگ 

 زمان، این در که معنا این به: (adaptation) سازگاری. 

 در موجود وضعیت با مکه اجتماع  و فرهنگ  نظام

 و حجاز ح اق  یا جزیرهشبه مردم اعتقادات و افکار

 جزیرهشبه نقاط سایر در و داشت سازگاری تهامه

 بود، مکه در آنچه از برتر فرهنگ ، و اقت ادی ق رت

 .آی نم  چشم به

 موضو  ترینمهم ه ف به دستیاب  قریش، نظر از. 

 حفظ کعبه، سرپرست  و تولیت فقط زیرا بود؛

 کسب قریش، برای اعتباربخش امتیازهای و ها موقعیت

 اه اف اج ادی میراث حفظ و تجارت راه از ثروت

 ..بود آنها واقع 

 که  ای قبیله اجتماع  نظام علت به که یگانگ  و انسجام. 

 افراد قبیله سیستم. داشت وجود آنها میان در بود، مکه بر

 ۀدهن جهت قبیله، بر حاکم فرهن  و کن م  یکپارچه را

 . است قبیله بر حاکم نظام بخشانسجام و رفتار

 نظام حفظ درواقع، که آنها ازسوی فرهنگ  الگوی حفظ. 

 و اخالق  دین، سنت، بر آنها معۀجا بر مسلط فرهنگ 

 (. 61: 1331 برزگر،) بود مبتن  ورسومآداب

 که کرد توجه نیز نکته این به بای  ها، نمونه این تمام با

 صورت به زیرا داشت؛ وجود تعادل مکه اجتماع  نظام در

 هایپیشرفت و نگرفت شک  آن در تغییری عم ه

 همراه به آنها برای را تعادل نبود مادی و اقت ادی

 .ن اشت

 

  سیاسی بُعد

 مخزومبن  امیه،بن  هاشم،بن  قریش های قبیله میان از

 میان در و داشتن  بیشتری اهمیت سایران از عب ال اربن  و

 عب ال ار بن  و مخزوم بن  امیه، بن  نیز( ص)پیامبر مخالفان

 ایشان علیه اق امات از بسیاری و بودن  ترمهم دیگران از

 . کردن م  ه ایت و رهبری قبیله سه همین نیز را

 وجود خ ومت و رقابت امیهبن  و هاشمبن  میان

 که( 93: 1363 ارزق ، ؛1/133: 1935 هشام،ابن) داشت

 ابوجه ، مخزوم ، هشامبنحکم گفتار در را آن نۀنمو

 ثقف  شریقبناخنس به( ص)پیامبر ۀدربار او. بینیم م 

 : گفت

 دعوا بزرگ  و شرف در عب منافبن  و مخزوم بین»

م  حسادت و طمع ما به آنها موضو ، این در و بود

 کس  ما میان در گفتن ما از نمان نعقب برای و کردن 

: 1409 واق ی،) «گوی ؟م  سخن آسمان از که هست

بن  غالم بر قرآن چرا»: گفتن م  اینکه یا(. 1/30

 مغیرهولی بن ما بزرگ بر نه و شودم  وح  عب المطلب
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 .(.132: 1425 المالح،یحی ) «ثقی ؟ از بزرگ  یا

 اگر بگوییم است ممکن آیا سخنان این به باتوجه

 همه آن جای به شای  بود، آنان خود میان از( ص)پیامبر

 امر این از دعوت، امر در ایشان با کارشکن  و مخالفت

. کردن م  استفاده قبای  سایر بر خود بیشترِ برتری برای

 ش ،م  نازل مغیرهولی بن بر قرآن آنها گفتۀ به اگر

 (. 94: 1335 سباع ،) ش  م  چگونه آنها رویکرد

 بزرگان و اشراف و بود مخال  آنها اشرافیت با اسالم

 و جایگاه تا گرفتن  قرار مخالفان این ص ر در آنها

 کنن  حفظ را خود اقت ادی و اجتماع  سیاس ، موقعیت

 (.135: 1425 المالح،یحی )

 

  اقتصادی بُعد

 هن  و چین کاالهای مکه از تجار اسالم، ظهور مقارن

 را گیاهان و ادویه و بردن م  م یترانه بن رهای به را

 مرّ، همچون جزیرهشبه مح والت و کردن  م  جا جابه

 کردن  م  حم  خود با تجارت برای را بخور و کن ر 

 (. 2/252: 1967 طبری، ؛30: 1279 کاف ،)

 و بود عربستان جنوب و شمال تجارت سطۀوا مکه

 بین از را جنوب  هایحکومت روم و ایران که زمان 

 امر این در مستقیم نقش به مکه گریواسطه نقش بردن ،

 (. 79: 1394 گراون ،) ش  تب ی 

 را اشراف از ایطبقه گیریشک  مکه در تجارت

 تجارت برعالوه که( 1/147: 1935 هشام،ابن) ش  باعث

 در حضور با و ورزی ن  اشتغال نیز رباخواری به

 و کنیزان بردگان،. کردن  وکارکسب موسم ، بازارهای

 طبقۀ دو این فاص  ح  و بودن  زیرین طبقه کارگران

خرده  وری،پیشه به که بود متوسط  طبقۀ  اجتماع ،

 . داشت اشتغال دام اری و تجارت

 با مخالفت به را قریش بزرگ تجار و سران آنچه

 افتادن خطر به از ترس کرد، ترغیب( ص)پیامبر

 علت به که بود کعبه تولیت رفتن دست از و تجارتشان

 .ش  م  احساس هابت پرستش نف 

 مخالفان بیشترِ اینکه به باتوجه دیگر،ازسوی

 امکان این دادن ،م  تشکی  اشراف و تجار را( ص)پیامبر

 ارزیاب  باره دراین را وبر ماکس یۀنظر که دارد وجود

 هایگروه مراتبسلسله بن یتقسیم در او زیرا  کرد؛

 احساسات برابر در رویکردشان و جامعه ۀدهن تشکی 

 قشرهای  از را دارسرمایه و ثروتمن  بازرگانان مذهب ،

 به یا ن ارن  ش ی ی مذهب  اعتقادات که دان م 

 گوی م  او. نیستن  من  عالقه مذهب  اخالق رستگاری

 وجود دین به بودن تفاوتب  یا بودن شکاک کجا هر

 نیز بزرگ دارانسرمایه و بازرگانان رویکرد باش ، داشته

 و متوسط طبقات این او، نظر از. باش  داشته رواج بای 

 هایدین واقع  حامالن که هستن  شهری مناطق ضعی 

 (.212: 1362 فرون ، ؛245: 1377 همیلتون،) ان اخالق 

 

  دینی عدبُ

 را دین  صور ترینابت ای  لعۀمطا از ه ف دورکیم

دین نبای  فقط آن برای که دان م  بشر دین  طبیعت فهم

 و منشأ به بای  و کرد بررس  را موجود فتۀپیشر های

 دین  سیستم هر دیگر،عبارتبه. کرد توجه آنها خاستگاه

 در شرط دو که خوان  سیستم ترینابت ای  بای  زمان  را

جامعه در سیستم آن کهزمان  نخست: شود مالحظه آن

 صورت ترینساده به آن سازمان که شودم  یافت ای

 از استفاده با را آن نباش  ممکن وقت  دوم و باش  ممکن

 آران ،کاظم ) کرد بیان پیشین دین  از اخذش ه عناصر

1339 :23 .) 

 جایگاه در دین: دارد کارکرد چهار دین او دی گاه از

انسجام اجتماع  نیروی بخش،انضباط اجتماع  نیروی

 اجتماع  نیروی و بخشحیات اجتماع  نیروی بخش،

 . بخشبخت خوش

 دین تریناساس  و ترینایریشه توتمیسم او، نظر از

 آن از دین انوا  تمام و( 139: 1372 خرمشاه ،) است
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 ادیان از یکهیچ مح ول خود توتمیسم. شودم  مشتق

 حیوان، عبادت ظاهر، در. باطن  و دارد ظاهری نیست،

 گیاه حیوان، قبیله افراد یعن  است؛ جانب  ش ء یا گیاه

 افراد. دارد هم باطن  توتمیسم ول  پرستن ؛م  را... و

. کنن  م  توجه هاتوتم این فراسوی به حقیقت در قبیله

 پرستن م  را غیرمشخص و نشان و نامب  نیروی  آنها

 توتم در که خ است این شای . اشیاست این همراهبه که

 و نام ب ون خ ای  حقیقت در ول  است؛ کرده تجل 

 نام م  «توتم  اص » را آن دورکیم که است تاریخ

 (. 33: 1339 آران ،کاظم )

 اعراب پرست بت در است دورکیم نظر منظور آنچه

 در اعراب مذهب  اوضا  ۀدربار. شود م  دریافت

 آن مردم»: فرمای م  چنین(  )عل حضرت جاهلیت

 و مختل  هایب عت و گوناگون هایمذهب دارای روز

 خلقتش به را خ اون  گروه . بودن  متفرق طوای 

 ش ن ،م  قائ  اعضای  او برای و کردن م  تشبیه

 و اهلل از را الت که کردن م  ت رف او اسم در برخ 

 اشاره او غیر به جمع . بودن  گرفته عزیز از را عزی

 (. 15: 1336 تبریزی، سبحان ) «کردن م 

 نبود باوجود موجود، وضع حفظ به آنها اشتیاق

 این در ها،آسمان در خ ای یا ها بت پرستش در تفاوت

م  ایشان به که شود م  دی ه پیامبر از آنها درخواست

 تو آیین بر ما یکسال و باش ما آیین بر تو یکسال گفتن 

 که غرانیق ماجرای در یا(. 1/333: ق1396 هشام،ابن)

 پیامبر ازسوی خود های بت تأیی  را دادهرخ واقعه

 .کردن  سج ه و ش ن  خشنود همگ  و دانستن 

 که بود این داد رخ آنها برای آنچه اسالم ظهور با

م  محسوب آنها برای کژکارکرد نوع  اسالم تعالیم

 جامعه افراد که است ساختارهای  ۀزنن برهم و شود

 مخالفت به آن با که بود ب یه  پس ان ؛ پذیرفته

 رو روبه افراد از گروه  با جامعه در زیرا  برخیزن ؛

 خود معۀجا در موجود فرهنگ  هایداده با که هستیم

 را ها بیشترین و ان رسی ه تطابق به یا ان  کرده موافقت

 همین کین ، رابرت نظر از و دهن م  تشکی 

 که است ای پ ی ه هر مالک، و است مالک ها بیشترین

فای ه مردم بیشترِ زن گ  برای و ده م  رخ عم  در

 گفت بای  مکه معۀجا های بیشترین ۀدربار. است بخش

 از را خود هایای ئال که بودن  های انسان ۀزمر در آنها

 آین ه آنها یعن  گرفتن ؛م  خارج  و عین  هایواقعیت

 آنها برای و دانستن نم  گذشته تکرار جز ای واقعه را

 تن  حلقۀ در آنها. ن اشت معنای  توسعه و پیشرفت

 و تغییر و بودن  ش ه اسیر خود گذشتگان از تقلی 

 (. 145: 1335 احم ی، حاج ) تابی ن برنم  را تحول 

 در و قرآن در خ اون  که است معنای  همان این

 آن به 62یۀآ هود و 170یۀآ بقره  ،104یۀآ مائ ه سوره

 از آنچه گفتن م  پیامبر به اعراب که کن م  اشاره

 آنها برای و است کاف  است رسی ه آنها به پ رانشان

 هر گذشته، به مقی  افرادِ چنین برای. است بس

 باش  داشته متفاوت معنای  و رن  که ای پ ی ه

. کنن م  مخالفت آن با و شودم  محسوب کژکارکرد

 از های بخش برای اجتماع  الگوی هر کل  طوربه

 است کژکارکرد دیگر بخش  برای و کارکردی نظام

 مواجهه و قریش ۀدربار و( 23: 1373 یگانه، جوادی)

 . کن م  پی ا ص ق وضو  این اسالم با آنان

 رویکرد(، ص)اسالم پیامبر و اسالم پذیرش امر در

 ینا های علت کهبا مردم مکه متفاوت بود  یررب مردم

 در یرربتوجه است. مردم  درخورمتع د و  یزتفاوت ن

  متفاوت یشتو مع  نو  زن گ ،نسب مکه مردم برابر

ب  تماس علتماکس وبر دهقانان به گفتۀ به. داشتن 

 طبیع  فوق صور به دارن  طبیعت با که دائم  و واسطه

 دهن ؛م  نشان بیشتری خاطر تعلق عین  امور مراتب از

 دنیوی امور باتجار  یتسرشت فعال کهحال در

 چهو هر  دارد تا با امور روحان یشتریب مجانست

 مسائ  به شون ، نیرومن تر صنایع صاحبان و بازرگانان
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و مکه  یرربمردم  ۀدربار. شون  م  تررغبتب  دنیا آن

(. 212: 1362 ،)فرون  شتتفاوت وجود دا ینا یزن

 ۀزنن برهماسالم  یمو تعال  مردم مکه مبان یبرا چن هر

 آوریامپ یرربمردم  یبرا ،بود جاساختار حاکم بر آن

و   زراعت  زن گ ۀیوش دیگر،ازسوی. بود صلح

 ش م  طبقات  شکاف یجادمانع از ا یرربدر  یکشاورز

 جلوی داشت، وجود مکهدر  که روش  همانن  که

 در(. 123: 1373 جعفریان،) یردبگ را اسالم یرشپذ

 مینۀز ،اسالم یرشبودن  که با پذ قبای  سران این یررب

مر  آنچه  کردن ؛  خود را فراهم م یلهافراد قب یرشپذ

 یندر مکه ا کهدرحال . داد رخ عب االشه  بن یلهدر قب

 و پیامبر با مخالفت به که بودن  یوخو ش ی سران قبا

م  مسلمان که کسان  و خاستن برم  مسلمانانتازه

 ضعی از جوانان و افراد طبقات متوسط و  بیشتر ش ن 

 .(.32: 1334 یری،جامعه بودن  )سام دل

 اعراب از یررب مردم که است آن یگرد نکتۀ

و در مجاورت  ن داشت  تم ن بقۀسا که بودن  قحطان 

 بیگانه نیز دین  هایان یشه با یکتاپرست، یهودیانبا 

 در دائم  استقرار معن به فقط آنها شهرنشین . نبودن 

 مقایسه در بود ممکن اما ش ؛ م معن  خاص سرزمین

 پذیرش برای را آنهاتحم   نۀآستا ها، نشین بادیه با

را به اثبات   معن ینو ا ده  افزایش ی ج  هایفرهن 

در برابر اسالم  ها نشینبادیه یا هایبرسان  که وبر

 ین. در کنار اکنن  م عم   ترناسازگارتر و خضمانه

به  ها،آن یانم  تم ن بقۀوجود سا کردتوجه  ی موضو  با

: 1373 یان،)جعفر نبود نزا آنها از  دورمان ن  معن

 یامبربودن  که پ ی هشن یررب یهودیان از آنها(. 119

را  پرستبت اعراب و کرد خواه  ظهور آخرالزمان

از   با برخ هایهودی دشمن  در. کردنابود خواه  

مبعوث خواه  ش  که  یامبریپ گفتن م  هاآن ها  خزرج

 و کنیم م یرویاست و ما از او پ یکزمان ظهور او نزد

 خواهیم ثمودشما را همچون قوم عاد و  او، همراهبه

 خود آنها. آم  خواهن  او لوای زیر عرب تمام و کشت

و از  شون  م که به او ملحق  دانستن م  قوم  اولین را

 یررباعراب  یتذهن علت، ین. به همکنن  او متابعت م

 برای علت داشت و   آمادگ اوو دعوت  یامبربه ظهور پ

 یهودیان برابر درموضو   ینا یرشاز پذ مان نعقب

 گودرزی، ؛33: 1334 یری،وجود ن اشت )سام دل

1335 :143.) 

مورتن که  ین رابرت ک یۀنظر براساس کل  طوربه

  که اسالم و مبان ای در نقطه مقاب  مکه ،ب ان اشاره ش 

برهم که ش م  محسوب کردکژکار اآنه ایدعوت بر

 بر موجود اجتماع  و اقت ادی  ،ساختار فرهنگ ۀزنن 

 ینقش کارکرد اسالم پذیرش یررب در بود، جامعه

 برای شصلح و آرام برتری، ،ثبات ۀایجادکنن داشت و 

از  یرربمردم  که باش  درست ادعا این ی . شاودب آنها

امر دعوت  گسترشو  یامبراز پ یتحما یرشبا پذ ینکها

 و راض  یابن ، یبرتر یشقر یزو ن ی قبا یربر سا

 منفعت  یزخود ن برایموضو   ینو در ا بودن  خرسن 

 .کردن   دنبال م

 

 نتیجه

 در حجاز ساکن عرب قبای  رفتارشناس  تحلی  در

اول  پرسش)ص( و در پاسخ به پیامبر دعوت مقاب 

 در اییلهقب های گرایش و ساختار ثیرتأ  چگونگ بر مبن

)ص( در یامبربا پ نکردن  همراه یا کردن همراه 

 آنها، بودن ع نان یا بودن  چارچوب انتساب قحطان

 و تحلی  از آم هدست به نتایج برحسب که کرد بیان ی با

 قبیله103که  ی و طوا ی قبا ینا یآمار معۀجا بررس 

 همراه سنخ پنج در گرفت،دربرم  را هامهم آن طایفه و

 و ح اقل  همراه  همراه،نیمه ح اکرری، همراه کام ،

  مربوط ش یرهمراهبه سنخ غ آمار بیشترین غیرهمراه،
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 ازآنپس. ش را شام   درص 37/45به  یکنزد رقم که 

در حکم سنخ مقاب  با سنخ  کام ، همراه سنخ در

از  درص 20 م نظر های شاخ ه براساس یرهمراه،غ

 کردتوجه  ی با بین دراین. گرفتن  جای ی و طوا ی قبا

و  ش   بررس یزن یانو ع نان یانکه نسب قحظان

 های بیشترین غیرهمراه سنخ در ش مشخص  آنبراساس

 منتسب یو مضر  نسب ع نان به ی و طوا ی قبا

که در سنخ  یف و طوا ی قبا یشترینب کهحال در بودن ؛

 متعلق بودن . قحطانیان نسب بههمراه کام  قرار گرفتن  

 جهۀگفت در موا ی با یزدوم ن پرسشپاسخ به  در

 یامبرعرب ساکن حجاز در مقاب  دعوت پ ی قبا

  اجتماع سیاس ، اقت ادی، یط ،اسالم)ص( عوام  مح

 و حفظ ش مشخص  سپس ش ؛  و ابعاد فوق بررس

 داشتن از ناش  اجتماع  منزلت و اقت ادی نظام  بقای

شبه یلهقب ینبهتر جایگاه در قریش، برای کعبه تولیت

 ۀدهن شک  عام  ترینمهم کفار، سردم ار و جزیره

 یامبردر امر دعوت پ هاآن نکردن همراه یا کردن  همراه

 .بوداسالم)ص( 
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 م ر: التاریخ، و الب ء ،(تا ب ) طاهر، مطهربن . مق س ،

 ال ینیه. مکتبۀالرقافه

 و فرد منش ،(1330) گرث، هانس و رایت . میلز،

 آگه. تهران: اصغری، اکبر اجتماع ، ساختار

 محقق المغازی، ،(1409) عمر، محم بن . واق ی،

   االعلم . بیروت: ،3جونس، چ مارس ن،

 عباس جامعه، و اقت اد ،(1374) ماکس، وبر،. 

 عمارزاده، م طف  و نژاد تراب  مهرداد منوچهری،

 مول . تهران:

 و حیاۀالنب  ،(1374) محم ، ال ین قوام . وشنوی،

 اسوه. قم: رضااستادی، اشراف السیرته،

 محقق حمیر، ملوک ف  التیجان ،(تا ب ) منبه، بن . وهب

 الیمنیه. واالبحاث مرکزال راسات : صنعا قمالن ، عل 

 محسن دین، شناس  جامعه ،(1377) ملکم، . همیلتون،

 تبیان. تهران: ثالث ،
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 ب. مقاله

و  هذی  قبیله» ،(1403) حم ان، راش بن االحیوی،. 

 .244تا139ص ،4و3ش العرب، مجله ،«احولهاالر یمه

 االحزاب یوم» ،(1416) عب القادر، . التحاف ،

 .13تا4ص ،4ش المورد، ،«الخن ق معرکه

 ،«یررب در اسالم نفوذ» ،(1373) رسول، . جعفریان،

 .125تا114، ص7ش حج، میقات

 عب االشه  بن  نقش» ،(1331) حسین، نسب، . مرادی

 ،(«ص)اکرم رسول دوران در م ینه تجوالت در

، 62و 61ش جغرافیا، و تاریخ ماه کتاب

 .131تا110ص

 و اسالم پیامبر» ،(1335) محمودی، احم ی، . حاج 

مجله  ،«جامعل  جامعه فرهنگ  ساختار تغییر

 اصفهان، دانشگاه انسان  علوم و ادبیات دانشک ه

 .164تا143، 45و44ش

 جستاری» ،(1339) سی اکبر، بهمن، قلعه . حسین 

 ،«اسالم از پیش جزیرۀالعرب پرست  بت در کوتاه

 .112تا99ص ،153ش معرفت،

 شناخت  جامعه بررس » ،(1334) کاظم، دلیری، . سام

 در آن شکوفاش ن و مکه در اسالم گسترش ع م

 فردوس  دانشگاه اجتماع  علم  مجله ،«م ینه

 .106تا75ص ،5ش مشه ،

 در پرستش شناس  گونه» ،(1332) عل ، دهق ، . غالم 

 پژوهش، آینه در اسالم تاریخ ،«جاهل  ع ر حجاز

 .254تا207

 دوران تاریخ  شناس  جامع» ،(1379) مجی ، . کاف ،

 ،25و24ش انسان ، علوم شناس  روش ،«بعرت

 .155تا127ص

 اسالم گسترش تسریع عل » ،(1335) عل ، . گودرزی،

 .161تا140ص ،76ش حج، میقات ،«یررب در

 اقلیم  شرایط ثیرتأ» ،(1394) مجتب ، . گراون ،

 از پیش م ینه و مکه اقت ادی وضعیت بر عربستان

 .97تا73ص ،13ش ، تاریخ  رهیافت ،«اسالم

 ف  حکومۀالمال» ،(1425) یحی ، هاشم. د.ا المالح،. 

الجمع مجله ،«الفتححت  و ظهوراالسالم منذ مکه

 .163تا129ص ،112ش العراق ،العلم 

 واقعه اجتماع  هایزمینه» ،(1379) محم ،عل  ولوی،. 

 .206تا196ص ،1ش  اسالم، تاریخ مجله ،«عاشورا

 شناس سنخ» ،(1391) تقوی، ه یه و ----------. 

 ،«تبوک غزوه در( ص)پیامبر صحابه رفتاری تبیین و

 ،1ش اسالم ، تم ن تاریخ پژوهشنامه

 .130تا113ص

 تاثیر» ،(1390) زاده،سهراب خ یجه و ----------. 

 میزان بر شاخص اصحاب اقت ادی وضعیت

 فرهنگ ، تاریخ مطالعات ،«غزوات در آنان همراه 

 .157تا133ص ،10ش ،3س

 

 ها هج. مجموعه مقال

مسلمانان  رابطه» ،(1339) محم عب الهادی، الشیبان،. 

 شهال ترجمه ،«پیامبر عه  در م ینه اطراف قبای  با

 دیگران، و یمان  عب ه محم  گردآورن ه بختیاری،

 اسالم تاریخ تخ    کتابخانه قم: کبری، ب ر غزوه

 .47تا11ص ایران، و

 نبرد امنیت  آثار» ،(1339) عب الحافظ، اصم اصم، احم  .

 شهال ترجمه ،«جغرافیای  رویکرد: کبری ب ر

 دیگران، و یمان  عب ه محم  گردآورن ه بختیاری،

 اسالم تاریخ تخ    کتابخانه قم: کبری، ب ر غزوه

 .201تا131ایران، ص و

 

 

 


