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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.

Keywords: Behavioral Analysis, Robert King Merton, Functionality, Qahtani, Adnani, Prophet
of Islam

*

Corresponding author

ﻓ

نامه پژوهشهای تاریخ (علم  -پژوهش )
معاونت پژوهش و ﻓناوری دانشگاه اصفهان
سال پنجاه و چهارم ،دوره ج ی  ،سال دهم

شماره اول (پیاپ  ،)37بهار  ،1397صص 245-229
تاریخ وصول ،1396/02/30 :تاریخ پذیرش1396/07/25 :
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چكیده
با ظهور اسالم در شبه جزیرﮤ عربستان ساختار غیرمتمرکز و توسعه نیاﻓتﮥ آن دچار لغزش شد  .نظدام اجتمداع و سیاسد
حاکم بر آن که بر قبیله مبتن بود ،برای ادامﮥ حیات و بقای خود واکنش نشان داد .در این میان برخد قباید و طواید
نیز که اسالم را برای خود دارای کارکرد م دانستن و آن را پذیرﻓته بودن  ،بدا هجدرت پیدامبر اسدالم(ص) و مسدلمانان،
زمینﮥ شک گیری حکومت اسالم را مهیا کردن  .تفاوت رویکرد این قبای در دو قطب ظهور اسالم ،یعن مکه و م ینده
که یک خاستگاه اسالم بود و دیگری بستر گسترش رسالت پیامبر ،باتوجه به نسب قحطدان و عد نان آنهدا در کدانون
پژوهش و بررس قرار م گیرد .تاجران و اشراف مکده اسدالم را بدرهمزنند ﮤ نظدام حداکم بدر اقت داد و اجتمدا خدود
م دانستن و با آن به مقابله برخاستن ؛ زیرا برای آنها اسالم کژکارکرد محسوب م ش ؛ اما در مقاب  ،مردم کشاورز م ینه
که به نسب قحطان منتسب بودن  ،اسالم را پذیرﻓتن و آن را آورن ﮤ صلح دانستن که برای آنهدا دارای کدارکرد بدود .در
این مقاله تالش برآن است تا با تحلی آماری رﻓتارشناس این قبای و طوای

با استفاده از نظدریﮥ رابدرت کیند

مدرتن

) ،(Robert K.Mertonباتوجه به منتسببودن آنها به نسب قحطان و ع نان  ،میزان همراه کام  ،همراه حد اکرری،
نیمههمراه  ،همراه ح اقل و غیرهمراهبودن آنان بررس شود.

این پژوهش براساس روش کم ﻓراوان سنج مبتن بر دادههای آماری است و شیوﮤ گردآوری اطالعات نیز
کتابخانهای است.
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در تعری

مقدمه
مقارن بعرت پیامبر اسالم(ص) شبهجزیرﮤ عربستان
از قبای و طوای
اجتماع

متشک بود .این نو نظام

مختل

ایجادکنن ﮤ جامعهای با ساختاری شکسته و

غیرمتمرکز بود .از نظر سیاس
نظام سیاس

توسعهنیاﻓته بهشک

رﻓتار آم ه است :هر ﻓعالیت و عمل که

موجود زن ه انجام م ده و متضمن کارهای ب ن
و نیز

آشکار و پنهان ،اَعمال ﻓیزیولوژیک و عاطف

ﻓعالیت عقل است .گرچه هر حرکت یا پاسخ انسان

نیز ساختاری

ممکن است رﻓتار تلق شود ،بسیاری واژﮤ رﻓتار را به

ک خ امنشانه یا

که مستلزم

حرکتها یا پاسخهای

مح ود م کنن

و

اموری در باب محیط یا موقعیت است (عموعب اله ،

اجتماع ِ متمرکز و سازمانیاﻓته هیچگاه در آن ایجاد

کاربرد این واژه از

سی ساالری ) (Gentocraticداشت که نظام سیاس

 .)1 :1393تغییرات در چگونگ

نش ه بود .از لحاظ دین نیز بتپرست  ،در حکم مهم

ناهماهنگ

ترین شاخ ﮥ پرستش ،جامعه را از هرگونه نظام ﻓراتر

مفهوم یا ان یشهها و ت ورهای ناش است که چه

از رباالرباب ) (Henotheismدور نگه م داشت .در

موضوع مهم یا ب اهمیت تلق شود .چگونگ رﻓتار

چنین

بین

جامعهای

چن گانهپرست

از دو عام متأثر است :عام درون یا همان نگرش

که همان شرک

های

که در اعتقادها و باورهای اﻓراد ریشه دارد و

بود ،نوسانهای بسیاری وجود داشت (ولوی،

عام

که به اوضا و

) (Polytheismیا نظام رباالرباب
پرست

دین

در ﻓرضهای شناختشناس  ،طرحهای

یا ﻓشارهای محیط

بیرون

 .)197 :1379در جامعﮥ عرب شبهجزیره رباالرباب یا

موقعیت وابسته است که اﻓراد در آن قرار دارن  .مؤلفه

بتپرست باوجود پذیرﻓتن اهلل ،نشاندهن ﮤ آن بود که

و

های اصل

نگرش عبارتان

از :عن ر شناخت

یا توحی ی صرف

احساس و تمای به عم  .عن ر شناخت همان اعتقادها

وجود ن ارد .از لحاظ اجتماع نیز سنت ،محور تمام

و باورهای اﻓراد است که در مواجهه با هر موقعیت،

امور بود و از هرگونه تحول عظیم و عمیق در بطن

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

جامعه جلوگیری م کرد .درواقع در چنین جوامع که

پژوهش پیش رو با رویکردی توصیف

در آنجا امکان هضم نظام دین

ساختار اجتماع سیاس

و دین

بر سنت مبتن

بود،

تحول به دو صورت بروز م یاﻓت:

و با

الگوبرداری از شیوههای سنخشناسانه ،قبای و طوای
عرب ساکن حجاز را مقارن بعرت پیامبر اسالم(ص)

 .1الزمﮥ اینکه سنت قویتر برخ از سنتها را به هم

شناسای

ریزد و بستر را برای ظهور و بروز سنت ج ی تر مهیا

شیوههای مختل

کن این بود که همین سنت در گذشته و تاریخ جامعه

پیامبر و علتهای بروز این رﻓتارها ،قبای

و اﻓراد ریشه داشته باش ؛

گروه ع نانیان و قحطانیان دستهبن ی کن و با اراﺋﮥ

 .2زمان که دین

قوی ظهور م کرد و پیامبری با

تا با بررس

م کن ؛ سپس تالش م کن

رﻓتاری آنان در رویاروی با دعوت

ج ول و نمودارهای آماری ،چرای

را به دو

و چگونگ

وجاهت کاریزمای داشت و با این وجاهت ،تحوالت

همراه

عمیق و وسیع را صورت م داد؛ هرچن با مرگ این

شناس

ﻓرد ،جامعه بهسرعت به سمت گذشته و سنتهای

است .سنخ ) (Typeطبقهای از اﻓرادن که در چن

حاکم بر آن بازم گشت (ولوی.)197 :1379 ،

یا همراه نکردن آنها را بررس

کن  .سنخ

ازجمله مباحث در کانون توجه پژوهشگران

صفت مهم همانن

و مشترکان

و سنخشناس

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

) (Typology/Taxonomyبهمعنای مطالعه و طبقهبن ی

غزوهها و سرایا نقش داشتن یا با اعزام هیئتهای به

منظم و نظاممن اﻓراد براساس وجوه مشترکشان است.

م ینه اسالم آوردن  ،ول

در حجاز ساکن نبودن ،

وبر ) ،(Weberدورکیم ) ،(Durkheimپارسونز

خودداری

است.

پرسشهای

) ،(Parsonsمرتون ) ،(Mertonهانس گرث (Hans-

مطرحش ه در پژوهش حاضر عبارتان از .1 :چگونه

) Gertو س .رایت میلز ) (Charles Wright Millsاز

ساختار و گرایشهای قبیلهای در همراه کردن یا

برجستهترین نظریهپردازان در این زمینهان که هریک

همراه نکردن با پیامبر اسالم(ص) تأثیرگذار بود؟ .2

براساس مبنا و چارچوب خاص و با اراﺋﮥ شاخ ه

چه عوامل

عرب ساکن حجاز در

های  ،گونههای اجتماع را مطالعه کردهان .

مقاب دعوت پیامبر اسالم تأثیرگذار بود؟ ﻓرضیههای

رابرت کین

مرتن یک نو شناس از تع ب قوم

ش ه

در مواجهﮥ قبای

برایناساس

که در این راستا بررس م شون عبارتن از:

را نشان م ده که از تقاب نگرشها و رﻓتار در گروه

 .1ساختار و گرایشهای قبیلهای در چارچوب انتساب

های قوم ایجادش ه شک گرﻓته است و چهار نو از

به قحطانیان یا ع نانیان و همچنین منازعات ریشهدار

که

ع ر جاهل  ،در همراه کردن یا

اختالط و تع ب و تبعیض را نشان م ده

عبارتان از .1 :آزادان یش و مساواتطلب در تمام

میان قبای و طوای

همراه نکردن با پیامبر اسالم(ص) تأثیرگذار بود.
محیط  ،اقت ادی ،سیاس

موقعیتها؛  .2آزادان یش و مساواتطلب در

 .2عوام

موقعیتهای مناسب؛  .3غیرآزادان یش و غیرمساوات

همچون معیشت و نو زن گ بادیهنشین و شهرنشین

طلب در زمینههای مناسب؛  .4غیرآزادان یش و

در چگونگ

غیرمساواتطلب در همه زمینهها و موقعیتها (ولوی،

پیامبر(ص) تأثیرگذار بود.

 .)135 :1390باتوجه به این م لهای سنخشناسانه و با

رﻓتار قبای

و اجتماع

عرب در مقاب

بعرت پیامبر اسالم(ص) و چگونگ

دعوت

شک گیری

استفاده از الگوهای مطرح امروز ،الگوی ج ی ی برای

حکومت اسالم همواره از موضوعات در کانون توجه

سنخشناس قبای اراﺋه ش ه است که براساسآن ،رﻓتار

پژوهشگران بوده است و به همین علت در این حوزه

قبای و عملکرد آنها در مقاب دعوت پیامبر(ص) در

مطالعههای بسیاری صورت گرﻓته است؛ از آن جمله

پنج سنخ همراه کام  ،همراه ح اکرری ،نیمههمراه،

بای به تألی

کتابهای همچون تاریخ عرب از ﻓیلیپ

حت  ،المف

التاریخالعرب قب االسالم از جواد

همراه ح اقل

و غیرهمراه دستهبن ی ش هان  .گفتن

است در عنوانهای انتخاب برای هریک از این سنخها

ﻓ

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

تالش ش ه است تا از دادن بار مربت و بار منف

کرد .دراینباره مقالههای

خودداری شود و از عنوانهای همچون مشرک و مناﻓق

«بررس جامعهشناخت گسترشنیاﻓتن اسالم در مکه و

یا راسخ دوری ش ه است.

شکوﻓاش ن آن در م ینه» از کاظم سام دلیری و «جامعه

نکتﮥ دیگر توجه به این موضو است که قبای

شناس

تاریخ

نیز نگاشته ش ه است:

دوران بعرت» از مجی کاﻓ

و «عل

عرب ساکن حجاز در دوران بیستوسه سال رسالت

تسریع گسترش اسالم در یررب» از عل گودرزی .در

و دراینمیان از

زمینﮥ سنخشناس نیز مقالههای به رشته تحریر در آم ه

پیامبر اسالم(ص) ارزیاب

ش هان

بررس قبایل همچون دوس ،خرعم ،رهاط ،بجیله ،ازد،

است« :سنخشناس و تبیین رﻓتاری صحابه در همراه

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

با پیامبر در غزوه تبوک» از عل محم ولوی و ه یه
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تقوی و مقالﮥ «تأثیر وضعیت اقت ادی اصحاب شاخص،

و ط را دربرم گیرد (کحاله16/1 :1414 ،؛ وهببنمنبه،

بر میزان همراه آنان در غزوات» از عل محم ولوی و

ب تا.)293 :
از قبای

خ یجه سهرابزاده و مقاله «سنخشناس و تبیین رﻓتاری

آنهای

یمن

که در دورﮤ زمان

موضو

مسلمانان در همراه با پیامبر در غزوه خن ق» از شهال

بحث در حجاز سکونت داشتهان  ،بررس

بختیاری و ه یه تقوی .وﻓور منبع و مطالعهها در این

قبایل همچون دوس ،بجیله ،خرعم ،اشعر ،ط و دیگر

حوزه ،خود بیانکنن ﮤ اهمیت آن است.

قبای هرچن در حوادث این دورﮤ زمان نقش داشته،

در این پژوهش تالش برآن است تا با استفاده از
نظریﮥ رابرت کین
طوای

مرتن و اراﺋﮥ تحلی آماری از قبای و

بررس

نسب آنها و منتسببودن به نسب قحطان

یا ع نان

موضو این

بحث نبودهان (منتظرالقاﺋم90 :1330 ،تا.)94

بررس ش ه ،به میزان همراه کردن یا

همراه نکردن آنان با پیامبر اسالم(ص) و ارتباط آن با

نش هان ؛ زیرا در مح ودﮤ مکان

ش هان و

قبای ربیعه بن بکر و بن حنیفه را شام م ش که
از پیامبر دروغین به نام مسیلمه کذاب از میان

یک

بن حنیفه برخاست .بن بکر نیز در ادامﮥ دشمن ورزی ن

توجه شود و دربارﮤ عوام مؤثر بر آن کنکاش شود.

با پیامبر(ص) و اتحاد با قریش و اق ام علیه خزاعه که

ب یه است این امر با بهرهگیری از روش معمول در

همپیمان پیامبر(ص) بود ،زمینﮥ ﻓتح مکه را برای

مطالعههای تاریخ  ،یعن روش گردآوری اطالعات با

مسلمانان ﻓراهم کرد .قبای مضری نیز عبارتان از :بن

کمک منابع کتابخانهای و روش پژوهش توصیف تحلیل ،

عامربنصع عه که بیشتر در مرکز عربستان سکونت

به آزمون ﻓرضیهها مق ور ش ه است.

داشتن  ،بن تمیم که بین قلمرو بن عامر و حجاز ساکن
بودن و طوای

مجاشع (قاسمبنسالم .)237 :1410 ،هوازن ،ثقی  ،کنانه

گونههای رفتاری قبایل
گفتن است تقسیمبن ی قبای و طوای

بن سع  ،بن حنظله ،بن منقر و بن

بررس ش ه

در پژوهش پیش رو بر تقسیمبن ی قبای به سه دسته
یمن  ،ربیعه و مضری مبتن است که خاستگاه و مح

و قریش نیز هریک طوای

متع دی داشتن که به

اقتضای موضو پژوهش ،آنها نیز بررس ش هان ..
بهطور کل

مقارن ظهور اسالم ،قبای

اصل

سکونت قبای یمن در جنوب عربستان است و باعنوان

جزیرﮤالعرب هفتاد قبیله بود که از این تع اد ،یکسوم

سکونت

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

قبای ربیعه در شرق و شمالشرق است و قبای مضری

مهمترین آنها قریش (ابنمنظور ،ب تا ،)334 :ثقیب

یا ع نان در مرکز و غرب شبهجزیرﮤ عربستان ساکنان .

(کحاله ،)143 :1414 ،هوازن ،هزی (االحیوی:1403 ،

قبای یمن (ریاح  )167 :1331 ،بهطور کل عبارتان

 ،)190جذام ،بل  ،غطفان ،بن کالببنربیعه ،اوس،

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

خزرج ،بن عذره (ابنحزم450 :1403 ،؛ صالحاحم ،

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

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

قحطان

شناخته م شون  .خاستگاه و مح

مذحج طوای

سع العریره ،زبی  ،جعف  ،مراد ،نخع،

در این بخش همراه کردن یا همراه نکردن قبای و
در پنج سنخ و شاخصهای رﻓتاری هریک از

ص اء ،رهاء ،جنب و غنس را شام م شود و ازد قبایل

طوای

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

آنها بررس م شود.
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گرسنگ

در سنخ همراه کام  ،قبای و طوایف قرار گرﻓتهان

و بیم از حملﮥ کفار به قال

و مح

که با شرو بعرت پیامبر(ص) و اطال یاﻓتن از مبان

سکونتشان ،خواهان ترک صحنه نبرد ش ن و ب اذن

دین توحی ی ،در پذیرش و رویآوردن به یکتاپرست

پیامبر(ص) عزم عقبنشین کردن  .بن حارثهبنحارث

نکردن  .آنها با اسالمآوردن خود ،ضمن

ازجمله این قبای بودن که در غزوﮤ اح و خن ق دچار

تردی

بیعتکردن با پیامبر(ص) ،برای نرار جان و مال خود در

تردی و سست

ش ن  .خ اون در آیﮥ  122سورﮤ آل

راه اسالم آماده ش ن و اینگونه زمینهساز شک گیری

عمران و آیات 13تا 20سورﮤ احزاب به آنها اشاره

امر دعوت ش ن  .در

نیشابوری139/3 :1422 ،؛ ابنعطیه

حکومت اسالم

و شکوﻓای

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

م کن

(ثعلب

ان لس .)373/4 :1422 ،

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

بن اسلم (عب الهادی الشیبان )13 :1339 ،نیز در این

توجه کرد .دو قبیله اوس و

سنخ قرار م گیرد؛ زیرا برای اسالمآوردن خود بر

خزرج (مق س  ،ب تا120/4 :؛ کحاله )51/1 :1414 ،به

پیامبر(ص) منت گذاشتن (ﻓیض کاشان )40/5 :1415 ،

شمردن وع ههای اله

آنها در این سنخ قرار م گیرن  .طوای

و در برخ مواقع همچون سفر عمره پیامبر(ص) ،از

همراه طوای

اوس عبارتان از :بن عمر و بن مالکبناوس ،بن

همراه

با ایشان خودداری کردن ؛ هرچن ع های از

عوفبنمالک ،بن جحجب  ،بن عب االشه  ،بن ظفر،

آنها به رهبری ناجیﮥبنجن ب که مسئول حرکتدادن

بن زی بنمالک و بن بیاضه .طوای

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

خزرج نیز بن

جشم ،بن حارثﮥبنخزرج ،بن ساع ه ،بن مالکبننجار،

در غزوﮤ تبوک نیز برخ از بن اسلم از شرکت در سپاه

بن ع یبننجار ،بن مازنبننجار ،بن دیناربننجار ،بن

خودداری کردن

سالمبنعوف ،بن غنمبنعوف ،بن ع یبنعوف ،بن

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

زریقبنعامر ،بن بیاضهبنعامر ،بن سلمه و بن حارث

90و101و 120به آنها اشاره م کن  .قبیله مزینه نیز در

(دمیاط  .)12/1 :1429 ،بن هاشم از قبیله قریش که

این سنخ بود.

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

در زمان نپذیرﻓتن اسالم ،از حمایت و همراه

ایشان دست نکشی ن و همراه

(طبرس 193/22 :1360 ،؛ قم

در سنخ نیمههمراه قبایل

قرار م گیرن که اسالم

نیاوردن ؛ ول در جریان غزوهها و سریههای که رخ داد

خود را در تمام

از کمکرسان و اطال رسان به پیامبر(ص) خودداری

مراح بعرت نشان دادن  ،نیز در زمرﮤ این قبای بودن .

نکردن و به رسم پایبن ی به عه و پیمان ق یم که میان

در سنخ همراه ح اکرری ،قبای و طوایف قرار م

آنها و عب المطلب ،ج پیامبر(ص) ،بسته ش ه بود (ابن

گیرن که باوجود پذیرش اسالم ،در برخ مواقعِ سخت

حبیب ،ب تا )39 :از قریش و تحرکات آنها علیه

و دشوار در برابر وع ههای خ اون و پیامبر(ص) دچار

م کردن (واق ی،

تردی ش ن و از همراه

مسلمانان ،به پیامبر(ص) خبررسان

با پیامبر(ص) و مسلمانان

ب تا341 :؛ التحاﻓ  .)6 :1421 ،قبیلﮥ خزاعه (ابنزریق،

و

 )121/4 :1429تا پس از صلح ح یبیه اسالم نیاوردن ؛

خودداری ورزی ن  .آنها در لحظههای بحران

سرنوشتساز بهانهجوی کردن و باتوجه به موقعیت و
سخت ها ،محققش ن وع ههای اله را امری غیرممکن
دانستن و به آن تردی کردن  .آنها به بهانﮥ سرما و

ول همیشه از حامیان و طرﻓ اران پیامبر(ص) بودن .
از دیگر قبایل که در این سنخ قرار م گیرن آنهای
بودن که اسالم نیاوردن ؛ ول

بهعلت همجواری با
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م ینه و حکومت نوپای اسالم ترجیح دادن قرارداد

در این سنخ همچنین طوایف قرار م گیرن که تا

صلح  ،مبن بر شرکتنکردن در مبارزه با مسلمانان در

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

اتحاد با مشرکان ،با پیامبر(ص) ببن ن  .برخ از قبای

نیاوردن و پس از آن نیز که در ظاهر اسالم را پذیرﻓتن

نیز در جریان منازعههای میان پیامبر(ص) و قریش ،در

از کارشکن و لطمهزدن به حکومت نوپای اسالم و

بر دیگری

شخص پیامبر(ص) خودداری نکردن  .این گروه

مان ن تا برحسب پیروزی نهای یک از طرﻓین به آنها

باعنوان «مناﻓقان» ،در تاریخ ص ر اسالم سازن ﮤ جریان

همچون بن ضمره (مقریزی ،

بهطور کل رویکرد مناﻓقانهای

حکم سردم ار مشرکان ،منتظر غلبه یک
ملحق شون  .قبایل

20/1 :1420؛ حمی اهلل ،)321 :1377 ،بن م لج (بالغ ،
ب تا62/2 :؛ بحران  )144/2 :1416 ،و طوای

نفاق بودن  .این طوای

در پیش گرﻓتن که از آنها باعنوان «اوس منات» یاد م

آن

شود که عبارتان از :بن واق  ،بن خطمه ،بن واﺋ ،

بنوعمرو ،بنوتیم ،بنوحارث ،بنووقاص و بن جذیمه

بن امیﮥبنزی و بن عمروبنعوف .آیﮥ  57سورﮤ ماﺋ ه و

(کحاله176 :1414 ،؛ بالذری136 :1417 ،؛ جمیل ،

آیﮥ  113سورﮤ آلعمران دربارﮤ آنهاست .گفتن

است

 )124 :2003در این سنخ هستن و بای توجه کرد سه

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

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

مواقع حساس دچار

نیاوردن  ،بهعلت آنکه در برخ

از تیرهای به شمار م آین ؛ همچنین جهینه ،بن زرعه،

نفاق و دوروی

بن ربعه و بن بکر از تیرههای کنانه نیز در این سنخ

سرپیچ کردن  ،در این زمره قرار م گیرن ؛ برای مرال

بودن که در

آنها از شرکتکردن در سفر عمرﮤ پیامبر(ص) خودداری

غزوﮤ خن ق مشرکان را همراه کردن و پس از غزوﮤ

کردن و در تبوک نیز هشتاد تن از آنها از همراه کردن

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

در نبرد روی برگردان ن  .از تیرههای بن غفار بای به

با پیامبر(ص) پیمان صلح بستن  .آنها برای اسالمآوردن

بنوجروه ،بنوحراق ،بنوحرام ،بنوجماس ،بنومعیص،

خود به پیامبر(ص) منت گذاشتن و در برابر اسالم

بنونار و بنواحیمس اشاره کرد.

م گنجن  .بن اشجع نیز ازجمله قبایل

ش ن

و از ﻓرمانهای پیامبر(ص)

آوردن بن غفار و بن اسلم واکنش نشان دادن و به این

در سنخ غیرهمراه ،قبای و طوایف قرار م گیرن که

علت مسلمانان را مسخره و سرزنش کردن  .آیﮥ 99

از آغاز بعرت پیامبر اسالم(ص) از هیچگونه اق ام علیه

سورﮤ توبه دراینباره است .از تیرههای آنها بای به

ایشان و یاران مسلمانشان خودداری نکردن و در دو

ب ار ،دهان ،علیم و بنوختیانبنسبیع اشاره کرد.

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

قرار م گیرن که

سرکش بودن  .در دعوت مک و با شرو دعوت بهطور

در سنخ همراه ح اقل  ،قبایل

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

خاص به رﻓتارهای همچون تمسخر (واح ی نیشابوری،

شرکت در نبرد علیه مسلمانان خودداری کردن ؛ مانن

 399 :1414؛ سهیل  ،ب تا ،)7 :ته ی  ،تطمیع (ابنکریر،

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

 ،)63 :1410تهمت ،مذاکره برای من رفکردن

قریش که در غزوﮤ ب ر با بازگشتن از صحنه

پیامبر(ص) از رسالتش (ابناسحاق1393 ،ق143 :؛ ابن

نبرد هم خود را نجات دادن و هم از مان ن در جرگﮥ

هشام ،)265 :1935 ،شکنجه یاران ایشان ،محاصرﮤ

شرکتکنن گان نبرد علیه پیامبر(ص) دوری کردن

اقت ادی و اجتماع و درنهایت قت ایشان اق ام کردن .

(واق ی42 :1409 ،؛ ابوالف اء ،ب تا.)139 :

در دوران دعوت م ن و با شک گیری حکومت اسالم

طوای
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و ته ی ش ن حیات اقت ادی و تجاریشان ،بروز

مانن عبس ،ذیبان ،بن محارب ،بن ثعلبه ،بنوﻓزاره و نیز

با پیامبر(ص) و مسلمانان را

قبیلﮥ بنوﻓره (ابنحزم252 :1403 ،؛ مقریزی:1420 ،

باعث ش ن  .قریش سردم ار مخالفت و کینهتوزی و

 )323/1و قبیلﮥ بن سع در این سنخ قرار م گیرن  .در

سرکش با رسالت پیامبر(ص) بود؛ زیرا مبان اسالم تمام

که در آنها پیامبر(ص) با

درگیری و برخوردهای

و

داشتههای آنها را در بُع سیاس  ،اقت ادی ،مذهب

اجتماع زیر سؤال برد و موجودیت آنها را در جایگاه
قریش

مهمترین قبیله در شبهجزیره ته ی کرد .طوای
که در این سنخ قرار م گیرن عبارتن از:
بن الحارثبنﻓهر،

مشرکان رویارو م ش ن  ،این گروه از قبای و طوای
شرکت م کردن و در ص

بن لویبن

غالب ،بن ع یبنکعب ،بن سهمبنعمروبنه یص ،بن
جمحبنعمروبنه یص ،بن تیمبنمره ،بن مخرومبن

مشرکان قرار م گرﻓتن .

بسیاری از آنها پس از ﻓتح مکه و در سال نهم قمری با
اعزام هیئتهای

بن محارببنﻓهر،

یقظهبنمره ،بن اس بنعب العزیبنق

جریان غزوهها و سریههای

به م ینه اسالم آوردن که در بیشترِ

مواقع نیز اسالمآوردن آنها از سر ناچاری و نه از روی
یقین صورت گرﻓت.
در تفکیک سنخها ،شاخصها و م

اقهای

 ،بن عب ال ار،

رﻓتاری هریک از سنخها در بُع قول و ﻓع در حکم

بن امیه و بن مغیره (ابنعب ربه319 :1406 ،؛ مسعودی،

معیارِ قرارگرﻓتن آنها در این سنخها بررس ش (ولوی،

.)269 :1409

 )113 :1391که بهطور خالصه به این قرار است:

قبای دیگری همچون بن ثقی  ،بن عامربنصع عه

در ج ول شماره  ،1به ﻓراوانسنج هریک از سنخ

آن

ها توجه م شود و در هریک از گونههای برررس ش ه،

(الهروی ،ب تا477 :؛ کحاله )703 :1414 ،و طوای

همچون بن عمیربنعامر ،بن قشیربنکالب ،بن رواس
بنکالب ،بن عقی بنکعب ،بن جع هبنکعب ،بن بکاء

میزان آن معین م شود.
براساس دادههای نمودار شماره62/5 ،1درص قبای

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

ع نان در سنخ غیرهمراه22/22 ،درص از این قبای در

م طلق (ابوعبی  ،ب تا291 :؛ جمیل  )107 :2003 ،که

سنخ نیمههمراه12/5 ،درص در سنخ همراه ح اقل ،

تیرهای از خزاعه بودن  ،بن بکربنعب مناﮤبنکنانه،

1/33درص در سنخ همراه ح اکرری و 1/33درص در
قرار دارن ؛ بنابراین در میان قبای

بنوجذام (مقریزی263 :1420 ،؛ بالذری434 :1417 ،؛

سنخ همراه کام

واق ی ،)555 :1409 ،بنوالضیب ،بنوحرام ،بنوحشم

ع نان  ،چیرگ با قبای غیرهمراه است.

(ابنحزم )477 :1403 ،بنوهذی بنم رکه ،بنوعمیر،
بنوسع بنهذی (االحیوی ،)190 :1403 ،بن لحیان ،بن
طابخه ،بن دابغه ،بن تمیم و طوای

آن همچون بن

ج ول  -1ﻓراوان قبای و طوای

در هریک از سنخهای

بررس ش ه
سنخها

تعداد

درصد

همراه کام

21

20/13

همراه ح اکرری

3

2/75

بنوذکوان ،بنورع  ،بنوع یه (وشنوی77/2 :1374 ،؛

نیمههمراه

20

13/34

یوسف غروی )145/3 :1333 ،در این سنخ بودن ؛

همراه ح اقل

14

12/34

غیرهمراه

50

45/37

مجمو

103

100

سع  ،بن حنظله ،بن مجاشع ،بن منقرو ،قبیله بل  ،بن
سلیم (الهروی ،ب تا )253 :و طوای

آن همچون

همچنین قبیله غطفان (کحاله333/3 :1414 ،؛ دحالن،
37/3 :1421؛ واق ی )479/2 :1409 ،و طوای

آن
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ج ول  -2همبستگ میزان همراه و نسب
سنخها
نسبت

همراه ح اکرری

همراه کام

همراه ح اقل

نیمههمراه

مجمو

غیرهمراه

تع اد

درص

تع اد

درص

تع اد

درص

تع اد

درص

تع اد

درص

تع اد

درص

ع نانیان

1

1/33

1

1/33

16

21/33

9

12

43

64

75

100

قحطانیان

21

61/76

2

5/33

4

11/76

5

14/70

2

5/33

34

100

قبای

70
64
60
50
40
30
21.33
20
12
10
1.33

1.33
0

غیر همراه

همراه ح اقل

نیمه همراه

همراه ح اکرری

همراه کام

نمودار  -1همبستگ میزان همراه قبای منسوب به ع نانیان

70
61.76

60
50
40
30
20

14.7

11.76

5.88

10

5.88

0

غیرهمراه

همراه ح اقل

نیمه همراه

همراه ح اکرری

همراه کام

نمودار  -2همبستگ میزان همراه قبای منسوب به قحطانیان

براساس نتایج بهدستآم ه61/76 ،درص از قبای

بودن  .در ادامﮥ بحث ،میزان همراه

قبای

با

قحطان با دعوت پیامبر(ص) همراه کام کردن ؛ اما

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

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

قحطان بررس م شود.

5/33درص

همراه ح اکرری و  5/33نیز غیرهمراه
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ج ول  -3همبستگ سنج نسبت قبای و میزان همراه آنها با پیامبر(ص) در هریک از سنخها
ع نانیان

سنخها

مجمو

قحطانیان

نسبت قبای

تع اد

درص

تع اد

درص

تع اد

درص

همراه کام

1

1/33

21

61/76

22

20/13

همراه ح اکرری

1

1/33

2

5/33

3

2/75

نیمههمراه

16

21/33

4

11/76

20

13/34

همراه ح اقل

9

12

5

14/70

14

12/34

غیرهمراه

45

64

2

5/33

47

43/11
25

70

20

60
15
50
10

40
30

5

20
0

10

قحطانیان

0

قحطانیان

ع نانیان

ع نانیان

نمودار  -5همبستگ نسب قبای و میزان همراه در سنخ سوم

نمودار  -3همبستگ نسب قبای و میزان همراه در سنخ اول

نمودار
براساس نمودار شماره1/33 ،3درص از همراهان
کام از ع نانیان و 61/76درص از قحطانیان بودن .

22/22درص از قبای ع نان از سنخ نیمههمراه بودن
و در این سنخ باتوجه به اینکه قبای

5/33درص از همراهان ح اکرری را قبای قحطان
و 1/33درص از آنها را ع نانیان تشکی

شماره5

نشاندهن ﮤ

آن

م دادن ؛

است

که

11/76درص

را تشکی

قحطان

م دادن  ،برتری با قبای

ع نان بود.

بنابراین در این سنخ نیز قبای قحطان چیرگ داشتن .
16
14
7
12
6

10

5

8

4

6

3

4

2

2
0

1
0

قحطانیان

ع نانیان

نمودار  -4همبستگ نسب قبای و میزان همراه در سنخ دوم

قحطانیان

ع نانیان

نمودار  -6همبستگ نسب قبای و میزان همراه در سنخ چهارم
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همانطورکه مشاه ه م شود در این سنخ ،ﻓاصلﮥ

.)73 :1330

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

با تغییرات اجتماع که بهعلت رونقگرﻓتن تجارت

پیامبر(ص) به میزان کم رسی و به هم نزدیک ش .

و اﻓزونش ن ثروت در مکه ایجاد ش  ،نظام اخالق و

باوجوداین بای توجه کرد که در این سنخ نیز قبای

همبستگ قبیلهای مفهوم اولیه خود را از دست داد و

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

این در صورت

با قبای ع نان  ،در جایگاه برتری بودن .

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

بود که در صحرا و در بین اعراب

همانگونهکه مشاه ه م شود در سنخ غیرهمراه،

اگر قبیلهای یکجانشین م ش  ،مر قریش که در مکه

ع نانیان گوی سبقت را از قحطانیان ربودن و بیشترِ

یکجانشین ش  ،ویژگ های روح و اجتماع که در

پیامبر(ص) و مسلمانان از

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

قبای

و طوای

مخال

ع نانیان بودن .

حیات خود ادامه م داد (سام دلیری.)79 :1334 ،
گفتن است در اینجا شهر و شهرنشین به مفهوم
70

جامعهشناخت

60

داﺋم در سرزمین خاص است که در سطح ادراک و

50
40

ﻓرهن  ،بین روش آنها با ب ویهای جاهل

نقاط

30

مشترک و مشابه

20

درحال که نوع سادگ بوم عرب را در آدابورسوم

10

و نهادهای اجتماع خود حفظ کرده بودن  ،در روابط

0

قحطانیان

امروز آن نیست؛ بلکه بهمعن

استقرار

ع نانیان

نمودار  -7همبستگ نسب قبای و میزان همراه در سنخ پنجم

بازگان

و سیاس

وجود دارد .شهرون ان در مکه

خویش با قبای

عرب و مقامهای

روم اطالعات وسیع از مردم و شهرهای مختل
دست آورده بودن

به

(کاﻓ 131 :1379 ،؛ جوادعل ،

.)142/1 :1376
درواقع ،اﻓراد به چن علت از مقررات و آداب

تحلیل رفتارشناسی

ورسوم گروه پیروی م کنن :

بُعد اجتماعی و فرهنگی

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

نظام اجتماع موجود در مکه بر قبیله و چادرنشین

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

متک بود که این نیز خود به اوضا اقلیم شبهجزیره

 .2ﻓرد بیشترِ اوقات جز آدابورسوم جامعﮥ خود ،آداب

و وﻓاداری قبیلهای در محیط

ورسوم دیگری را نم شناس  .اﻓرادی که این گروه را

متمایزی بود که

تشکی م دهن طوری رﻓتار م کنن گوی راه دیگری

وابسته بود .همبستگ

خشن صحرا ،مبنای سیستم اخالق

مونتگمری وات ) (Montgomery Waatاز آن باعنوان
«انسانگرای

قبیلهای» یاد م کن ؛ یعن

به نظرشان نم آی ؛

التزام شخص

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

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

گروه خود پیروی نکن  ،بسیار زود بهصورت ﻓردی

این اص اساس جامعﮥ قبیلهای محسوب م ش (ترنر،

متقاب که حیات

درم آی که از شبکﮥ حقوق و وظای
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دارد ،طرد ش ه است .این

جامعه به آن وابستگ

واقع آنها بود..

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

 .انسجام و یگانگ که بهعلت نظام اجتماع قبیلهای که

اجتما های کوچک ،مجازات بیشتر به این صورت

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

را مسخره م کنن  .این نمونه را

حاکم بر قبیله ،جهتدهن ﮤ

است که ﻓرد متخل

را یکپارچه م کن و ﻓرهن

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

رﻓتار و انسجامبخش نظام حاکم بر قبیله است.

مسخره م کردن ؛

 .حفظ الگوی ﻓرهنگ ازسوی آنها که درواقع ،حفظ نظام

 .4احتیاج مادی موجب شرکت در مبادلههای اجتماع

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

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

آدابورسوم مبتن بود (برزگر.)61 :1331 ،

بهطور کل بای گفت چون اﻓراد اینطور آموختهان که
بای از آنها پیروی کنن  ،از قواع نهادها پیروی م کنن

با تمام این نمونهها ،بای به این نکته نیز توجه کرد که
در نظام اجتماع مکه تعادل وجود داشت؛ زیرا بهصورت

و ب هیچ پرسش دربارﮤ چرای وجود آن و درست یا

عم ه تغییری در آن شک

نادرست آنها ،ﻓقط تبعیت و پیروی م کنن و بهعلت

اقت ادی و مادی نبود تعادل را برای آنها به همراه

مجازاتهای

که در صورت نادی هگرﻓتن قواع در

نگرﻓت و پیشرﻓتهای

ن اشت.

انتظارشان است ،اطاعت از این قوانین را از ب توجه
به آنها و عواقب آن بهتر م دانن (کوتن.)170 :1379 ،

بُعد سیاسی

در این زمان مؤلفههای ﻓرهنگ اعراب مکه حول

از میان قبیلههای قریش بن هاشم ،بن امیه ،بن مخزوم

آنها و

و بن عب ال ار از سایران اهمیت بیشتری داشتن و در میان

احترامشان به بتها بهعلت تکریم و بزرگ اشت

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

سنتهای برجایمان ه از اج ادشان بود .از نظر

از دیگران مهمتر بودن و بسیاری از اق امات علیه ایشان

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

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

دو محور دین و زبان برقرار بود .بتپرست

ویژگ بای توجه کرد:

میان بن هاشم و بن امیه رقابت و خ ومت وجود

 .سازگاری ) :(adaptationبه این معنا که در این زمان،

داشت (ابنهشام133/1 :1935 ،؛ ارزق  )93 :1363 ،که

مکه با وضعیت موجود در

نمونﮥ آن را در گفتار حکمبنهشام مخزوم  ،ابوجه ،

نظام ﻓرهنگ

و اجتماع

اﻓکار و اعتقادات مردم شبهجزیره یا ح اق حجاز و

م بینیم .او دربارﮤ پیامبر(ص) به اخنسبنشریق ثقف

تهامه سازگاری داشت و در سایر نقاط شبهجزیره

گفت:

ق رت اقت ادی و ﻓرهنگ  ،برتر از آنچه در مکه بود،
به چشم نم آی .
 .از نظر قریش ،دستیاب

«بین مخزوم و بن عب مناف در شرف و بزرگ دعوا
بود و در این موضو  ،آنها به ما طمع و حسادت م

به ه ف مهمترین موضو

بود؛ زیرا ﻓقط تولیت و سرپرست

کعبه ،حفظ

کردن و برای عقبنمان ن از ما گفتن در میان ما کس
هست که از آسمان سخن م گوی ؟» (واق ی:1409 ،

موقعیتها و امتیازهای اعتباربخش برای قریش ،کسب

 .)30/1یا اینکه م گفتن « :چرا قرآن بر غالم بن

ثروت از راه تجارت و حفظ میراث اج ادی اه اف

عب المطلب وح م شود و نه بر بزرگ ما ولی بنمغیره
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یا بزرگ از ثقی ؟» (یحی المالح..)132 :1425 ،

نف پرستش بتها احساس م ش .

باتوجه به این سخنان آیا ممکن است بگوییم اگر

ازسویدیگر ،باتوجه به اینکه بیشترِ مخالفان

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

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

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

وجود دارد که نظریﮥ ماکس وبر را دراینباره ارزیاب

برای برتری بیشترِ خود بر سایر قبای استفاده م کردن .

کرد؛ زیرا او در تقسیمبن ی سلسلهمراتب گروههای

اگر بهگفتﮥ آنها قرآن بر ولی بنمغیره نازل م ش ،

تشکی دهن ﮤ جامعه و رویکردشان در برابر احساسات

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

مذهب  ،بازرگانان ثروتمن و سرمایهدار را از قشرهای

اسالم با اشراﻓیت آنها مخال

بود و اشراف و بزرگان

م دان

که اعتقادات مذهب

ش ی ی ن ارن

یا به

آنها در ص ر این مخالفان قرار گرﻓتن تا جایگاه و

رستگاری اخالق مذهب

موقعیت سیاس  ،اجتماع و اقت ادی خود را حفظ کنن

هر کجا شکاکبودن یا ب تفاوتبودن به دین وجود

(یحی المالح.)135 :1425 ،

داشته باش  ،رویکرد بازرگانان و سرمایهداران بزرگ نیز

عالقهمن نیستن  .او م گوی

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

ضعی

مقارن ظهور اسالم ،تجار از مکه کاالهای چین و هن

مناطق شهری هستن که حامالن واقع دینهای

اخالق ان (همیلتون245 :1377 ،؛ ﻓرون .)212 :1362 ،

را به بن رهای م یترانه م بردن و ادویه و گیاهان را
جابهجا م کردن و مح والت شبهجزیره همچون مرّ،
کن ر و بخور را برای تجارت با خود حم م کردن
(کاﻓ 30 :1279 ،؛ طبری.)252/2 :1967 ،
مکه واسطﮥ تجارت شمال و جنوب عربستان بود و
زمان که ایران و روم حکومتهای جنوب

را از بین

بردن  ،نقش واسطهگری مکه به نقش مستقیم در این امر
تب ی ش (گراون .)79 :1394 ،
تجارت در مکه شک گیری طبقهای از اشراف را
باعث ش (ابنهشام )147/1 :1935 ،که عالوهبر تجارت
به رباخواری نیز اشتغال ورزی ن

و با حضور در

بازارهای موسم  ،کسبوکار کردن  .بردگان ،کنیزان و
کارگران طبقه زیرین بودن و ح ﻓاص این دو طبقﮥ
اجتماع  ،طبقﮥ متوسط

بود که به پیشهوری ،خرده

تجارت و دام اری اشتغال داشت.
آنچه سران و تجار بزرگ قریش را به مخالفت با
پیامبر(ص) ترغیب کرد ،ترس از به خطر اﻓتادن
تجارتشان و از دست رﻓتن تولیت کعبه بود که بهعلت

بُعد دینی
دورکیم ه ف از مطالعﮥ ابت ای ترین صور دین را
ﻓهم طبیعت دین بشر م دان که برای آن ﻓقط نبای دین
های پیشرﻓتﮥ موجود را بررس کرد و بای به منشأ و
خاستگاه آنها توجه کرد .بهعبارتدیگر ،هر سیستم دین
را زمان بای ابت ای ترین سیستم خوان که دو شرط در
آن مالحظه شود :نخست زمان که آن سیستم در جامعه
ای یاﻓت م شود که سازمان آن به سادهترین صورت
ممکن باش و دوم وقت ممکن نباش آن را با استفاده از
عناصر اخذش ه از دین پیشین بیان کرد (کاظم آران ،
.)23 :1339
از دی گاه او دین چهار کارکرد دارد :دین در جایگاه
نیروی اجتماع انضباطبخش ،نیروی اجتماع انسجام
بخش ،نیروی اجتماع حیاتبخش و نیروی اجتماع
خوشبخت بخش.
از نظر او ،توتمیسم ریشهایترین و اساس ترین دین
است (خرمشاه  )139 :1372 ،و تمام انوا دین از آن
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مشتق م شود .توتمیسم خود مح ول هیچیک از ادیان

مواﻓقت کردهان یا به تطابق رسی هان و بیشترینها را

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

تشکی

و از نظر رابرت کین  ،همین

گیاه یا ش ء ب جان است؛ یعن اﻓراد قبیله حیوان ،گیاه

بیشترینها مالک است و مالک ،هر پ ی های است که

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

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

قبیله در حقیقت به ﻓراسوی این توتمها توجه م کنن .

بخش است .دربارﮤ بیشترینهای جامعﮥ مکه بای گفت

آنها نیروی ب نام و نشان و غیرمشخص را م پرستن

آنها در زمرﮤ انسانهای بودن که ای ﺋالهای خود را از

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

واقعیتهای عین و خارج م گرﻓتن ؛ یعن آنها آین ه

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

را واقعهای جز تکرار گذشته نم دانستن و برای آنها

تاریخ است که دورکیم آن را «اص

توتم » م نام

م دهن

پیشرﻓت و توسعه معنای ن اشت .آنها در حلقﮥ تن
تقلی از گذشتگان خود اسیر ش ه بودن و تغییر و

(کاظم آران .)33 :1339 ،
آنچه منظور نظر دورکیم است در بتپرست اعراب
مذهب

دریاﻓت م شود .دربارﮤ اوضا

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

اعراب در

این همان معنای است که خ اون در قرآن و در

جاهلیت حضرتعل ( ) چنین م ﻓرمای « :مردم آن

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

و

اشاره م کن که اعراب به پیامبر م گفتن آنچه از

خ اون را به خلقتش

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

م ش ن ،

به گذشته ،هر

روز دارای مذهبهای گوناگون و ب عتهای مختل
طوای

متفرق بودن  .گروه

تشبیه م کردن

و برای او اعضای

قاﺋ

بس است .برای چنین اﻓرادِ مقی

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

پ ی های که رن

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

کژکارکرد محسوب م شود و با آن مخالفت م کنن .

م کردن » (سبحان تبریزی.)15 :1336 ،
اشتیاق آنها به حفظ وضع موجود ،باوجود نبود

بهطور کل

و معنای

هر الگوی اجتماع

نظام کارکردی و برای بخش

متفاوت داشته باش
برای بخشهای

از

دیگر کژکارکرد است

تفاوت در پرستش بتها یا خ ای در آسمانها ،در این

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

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

آنان با اسالم این وضو ص ق پی ا م کن .

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

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

(ابنهشام1396 ،ق .)333/1 :یا در ماجرای غرانیق که

مردم یررب با مردم مکه متفاوت بود که علتهای این

بتهای خود ازسوی پیامبر

تفاوت نیز متع د و درخور توجه است .مردم یررب در

واقعه رخداده را تأیی

دانستن و همگ خشنود ش ن و سج ه کردن .
با ظهور اسالم آنچه برای آنها رخ داد این بود که
تعالیم اسالم نوع

کژکارکرد برای آنها محسوب م

شود و برهمزنن ﮤ ساختارهای
پذیرﻓتهان ؛ پس ب یه

برابر مردم مکه نسب ،نو زن گ و معیشت متفاوت
داشتن  .بهگفتﮥ ماکس وبر دهقانان بهعلت تماس ب
واسطه و داﺋم که با طبیعت دارن به صور ﻓوق طبیع

است که اﻓراد جامعه

از مراتب امور عین تعلق خاطر بیشتری نشان م دهن ؛

بود که با آن به مخالفت

درحال که سرشت ﻓعالیت تجار با امور دنیوی

از اﻓراد روبهرو

و هرچه

برخیزن ؛ زیرا در جامعه با گروه

هستیم که با دادههای ﻓرهنگ موجود در جامعﮥ خود

مجانست بیشتری دارد تا با امور روحان

بازرگانان و صاحبان صنایع نیرومن تر شون  ،به مساﺋ
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آن دنیا ب رغبتتر م شون  .دربارﮤ مردم یررب و مکه

بههمراه او ،شما را همچون قوم عاد و ثمود خواهیم

نیز این تفاوت وجود داشت (ﻓرون .)212 :1362 ،

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

هرچن برای مردم مکه مبان و تعالیم اسالم برهمزنن ﮤ

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

ساختار حاکم بر آنجا بود ،برای مردم یررب پیامآور

او متابعت م کنن  .به همین علت ،ذهنیت اعراب یررب

و

به ظهور پیامبر و دعوت او آمادگ داشت و علت برای

صلح بود .ازسویدیگر ،شیوﮤ زن گ

زراعت

کشاورزی در یررب مانع از ایجاد شکاف طبقات م ش
که همانن روش

که در مکه وجود داشت ،جلوی

پذیرش اسالم را بگیرد (جعفریان .)123 :1373 ،در

عقبمان ن از پذیرش این موضو در برابر یهودیان
وجود ن اشت (سام دلیری33 :1334 ،؛ گودرزی،
.)143 :1335
بهطور کل براساس نظریﮥ رابرت کین

یررب این سران قبای بودن که با پذیرش اسالم ،زمینﮥ

مورتن که

پذیرش اﻓراد قبیله خود را ﻓراهم م کردن ؛ مر آنچه

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

در قبیله بن عب االشه رخ داد .درحال که در مکه این

دعوت برای آنها کژکارکرد محسوب م ش که برهم

سران قبای و شیوخ بودن که به مخالفت با پیامبر و

زنن ﮤ ساختار ﻓرهنگ  ،اقت ادی و اجتماع موجود بر

که مسلمان م

جامعه بود ،در یررب پذیرش اسالم نقش کارکردی

تازهمسلمانان برم خاستن و کسان

ش ن بیشتر از جوانان و اﻓراد طبقات متوسط و ضعی

داشت و ایجادکنن ﮤ ثبات ،برتری ،صلح و آرامش برای

جامعه بودن (سام دلیری..)32 :1334 ،

آنها بود .شای این ادعا درست باش که مردم یررب از

نکتﮥ دیگر آن است که مردم یررب از اعراب

اینکه با پذیرش حمایت از پیامبر و گسترش امر دعوت

قحطان بودن که سابقﮥ تم ن داشتن و در مجاورت

و

با یهودیان یکتاپرست ،با ان یشههای دین

نیز بیگانه

نبودن  .شهرنشین آنها ﻓقط بهمعن استقرار داﺋم در

بر سایر قبای

و نیز قریش برتری یابن  ،راض

خرسن بودن و در این موضو برای خود نیز منفعت
دنبال م کردن .

سرزمین خاص معن م ش ؛ اما ممکن بود در مقایسه
با بادیهنشینها ،آستانﮥ تحم

آنها را برای پذیرش

نتیجه

ﻓرهن های ج ی اﻓزایش ده و این معن را به اثبات
برسان

که وبریها یا بادیهنشینها در برابر اسالم

ناسازگارتر و خضمانهتر عم

در تحلی رﻓتارشناس قبای عرب ساکن حجاز در
مقاب

دعوت پیامبر(ص) و در پاسخ به پرسش اول

م کنن  .در کنار این

مبن بر چگونگ تأثیر ساختار و گرایشهای قبیلهای در

موضو بای توجه کرد وجود سابقﮥ تم ن میان آنها ،به

همراه کردن یا همراه نکردن با پیامبر(ص) در

دورمان ن آنها از نزا نبود (جعفریان:1373 ،

چارچوب انتساب قحطان بودن یا ع نان بودن آنها،

 .)119آنها از یهودیان یررب شنی ه بودن که پیامبر

بای بیان کرد که برحسب نتایج بهدستآم ه از تحلی و

آخرالزمان ظهور خواه کرد و اعراب بتپرست را

که 103قبیله

معن

نابود خواه کرد .در دشمن

یهودیها با برخ

بررس جامعﮥ آماری این قبای و طوای

از

و طایفه مهم آنها را دربرم گرﻓت ،در پنج سنخ همراه

خزرج ها آنها م گفتن پیامبری مبعوث خواه ش که

کام  ،همراه ح اکرری ،نیمههمراه ،همراه ح اقل

و

زمان ظهور او نزدیک است و ما از او پیروی م کنیم و

غیرهمراه ،بیشترین آمار به سنخ غیرهمراه مربوط ش
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که رقم نزدیک به 45/37درص را شام ش  .پسازآن
در سنخ همراه کام  ،در حکم سنخ مقاب

با سنخ

غیرهمراه ،براساس شاخ ههای م نظر 20درص
قبای و طوای

محقق لجنه من العلماء ،بیروت :دارالکتبالعلمیه.
 .ابنزریق ،حمی  ،)1429( ،ال حیفهالقحطانیه ،محقق

از

حسنمحم نابوده ،بیروت :دارالبارودی.

جای گرﻓتن  .دراینبین بای توجه کرد

 .ابنعطیه ان لس  ،عب الحقبنغالب،)1422( ،

و

المحررالوجیز ﻓ

تفسیرالکتابالعزیز ،بیروت:

براساسآن مشخص ش در سنخ غیرهمراه بیشترینهای

دارالکتبالعلمیه.

که نسب قحظانیان و ع نانیان نیز بررس
قبای

و طوای

به نسب ع نان

ش

و مضری منتسب

.

بودن ؛ درحال که بیشترین قبای و طوایف که در سنخ

قبای

دعوت پیامبر

عرب ساکن حجاز در مقاب

اسالم(ص) عوام محیط  ،اقت ادی ،سیاس  ،اجتماع
و ابعاد ﻓوق بررس ش ؛ سپس مشخص ش حفظ و

ابراهیماالبیاری ،بیروت :دارالکتابالعرب .
 .ابنمنظور ،اب الفض جمالال ینمحم بنمکرم( ،ب تا)،
لسانالعرب ،بیروت :دارصادر.
 .برایان ،اس.ترنر ،)1330( ،وبر و اسالم با پانوشتهای
انتقادی و مق مهای بر جامعهشناس

بقای نظام اقت ادی و منزلت اجتماع ناش از داشتن
جزیره و سردم ار کفار ،مهمترین عام

همراه کردن یا همراهنکردن آنها در امر دعوت پیامبر
اسالم(ص) بود.

حوزه و دانشگاه.
 .بحران  ،هاشمبنسلیمان ،)1416( ،تفسیرالبرهان ﻓ
تفسیرالقرآن ،تهران :بنیاد بعرت.
.

بالغ ،

عب الحجه،

(ب تا)،

حجﮥالتفاسیر

و

بالغاالکسیر ،قم :حکمت.

کتابنامه

 .بالدزی ،احم بنیحی  ،)1417( ،انساباالشراف،

الف .کتاب
 .ابوالف اء ،اسماعی بنعل  ،)2007( ،تقویمالبل ان،
قاهره :مکتبﮥالرقاﻓهال ینیه.
 .ابناسحاق ،)1393( ،السیره و المغاره ،تحقیق ال کتور
سهی زکار ،بیروت :دارالفکر.
 .ابنهشام ،)1935( ،السیرﮤالنبویه ،م طف

السقا و

 .ابنحبیب ،محم بنحبیب( ،ب تا) ،المنمق ﻓ
احم

محقق سهی زکار ،بیروت :دارالفکر.
 .ثعالب  ،عب العزیز ،)1406( ،معجزه محم (ص) ،محقق
محم بعالوی ،بیروت :دارالغرباالسالم .
 .ثعلب

نیشابوری ،ابواسحاقاحم بنابراهیم،)1422( ،

تقسیرالکش

و البیان عن تفسیرالقرآن ،بیروت:

داراحیاء التراثالعرب .

دیگران ،بیروت :داراحیاء التراثالعرب .
قریض ،محقق خورشی

ماکس وبر،

ترجمه حسین بستان و دیگران ،قم :پژوهشک ه

تولیت کعبه برای قریش ،در جایگاه بهترین قبیله شبه
شک دهن ﮤ

ابنعمراحم بنمحم ،

العق العزی  ،ت حیح احم امین احم الزین و

همراه کام قرار گرﻓتن به نسب قحطانیان متعلق بودن .
در پاسخ به پرسش دوم نیز بای گفت در مواجهﮥ

ابنعب ربه،

(،)1406

اخبار

ﻓاروق ،بیروت:

عالمالکتب.
 .ابنحزم ،عل بناحم ( ،ب تا) ،جمهرﮤانسابالعرب،

 .جمیل  ،سی  ،)2003( ،غزواتالنب  ،بیروت :دار و
مکتبهالهالن..
 .جوادعل  ،)1976( ،المف

ﻓ

قب االسالم ،بیروت :دارالعلمللمالبین.

تاریخالعرب
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محم خیر ،بیروت :دارالفکر.

 .حمی اهلل ،محم  ،)1377( ،نامهها و پیمانهای سیاس
حضرت محم (ص) ،مترجم محم حسین  ،تهران:
سروش.

کنزال قاﺋق و بحرالغراﺋب ،تهران :وزارت ارشاد

 .دحالن ،احم زین  ،)1421( ،اسیرﮤالنبویه ،بیروت:
دارالفکر.
.

دمیاط ،

 .قم

مشه ی ،محم بنمحم رضا ،)1363( ،تفسیر

اسالم .
 .کاظم آران  ،ﻓاطمه ،)1339( ،جامعهشناس دین از

عب المومنبنخل ،

(،)1429

اخبار

قباﺋ الخزرج ،محقق عب العزیزبنعمربنمحم بت ،
وزارﮤالتعلیمالعال الجامعهاالسالمیه

ریاض:
بالم ینﮥالمنوره.

دی گاه دورکیم و ابنسینا ،قم :ان یشه.
 .کوﺋن ،بروس ،)1379( ،مبان جامعهشناس  ،ترجمه
غالمعباس توسل  ،رضا ﻓاضل  ،تهران :سمت.
 .کحاله ،عمررضا ،)1414( ،معجم قباﺋ العرب ،بیروت:

 .خرمشاه  ،بهاءال ین ،)1372( ،دین پژوهش ،تهران:
مؤسسه مطالعات و تحقیقات ﻓرهنگ .

الرساله.
 .مقریزی ،احم بنعل  ،)1420( ،امتا االسما بما للنب

 .سبحان تبریزی ،جعفر ،)1336( ،ﻓرازهای از تاریخ
پیامبر اسالم ،تهران :مشعر.

مناالحوال واالموال والحف ه والمتا  ،محقق محم
عب الحمی نمیس  ،بیروت :دارالکتبالعلمیه.

 .سباع  ،احم  ،)1335( ،تاریخ مکه از آغاز تا پایان

یمن

 .منتظرالقاﺋم ،اصغر ،)1330( ،نقش قبای

در

دولت شرﻓای مکه ،مترجم رسول جعفریان ،تهران:

حمایت از اه بیت( ) در قرن اول هجری ،قم:

مشعر.

بوستان کتاب.

 .سهیل  ،عب الرحمنبنعب اهلل( ،ب تا) ،روضاالن

 .مق س  ،مطهربنطاهر( ،ب تا) ،الب ء و التاریخ ،م ر:

ﻓ

شرحالسیرهالنبویه ابنهشام ،شارح عب الرحمن
وکی  ،بیروت :داراحیاءالتراثالعرب .

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

 .صالحاحم  ،عل  ،)1375( ،حجاز در ص ر اسالم،
مترجم عب المحم آیت  ،تهران :مشعر.

مارس ن ،جونس ،چ ،3بیروت :االعلم .

تفسیرالقرآن ،تهران :ﻓراهان .

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

 .طبری ،محم بنجریر ،)1967( ،تاریخالرس

و

ابراهیم ،بیروت:

دارالتراث.

منوچهری ،مهرداد تراب نژاد و م طف

عمارزاده،

تهران :مول .
 .وشنوی ،قوامال ینمحم  ،)1374( ،حیاﮤالنب

 .ﻓرون  ،ژولین ،)1362( ،جامعهشناس

ماکس وبر،

ترجمه عب الحسین نیکگهر ،تهران :نیکان.
 .ﻓیض کاشان  ،مالمحسن ،)1415( ،تفسیرال اﻓ ،
تهران :ال

ساختار اجتماع  ،اکبر اصغری ،تهران :آگه.
 .واق ی ،محم بنعمر ،)1409( ،المغازی ،محقق

 .طبرس  ،ﻓض بنحسن ،)1360( ،مجمعالبیان ﻓ

الملوک ،تحقیق محم ابوالفض

مکتبﮥالرقاﻓهال ینیه.

ر.

 .قاسمبنسالم ،ابوعبی ( ،ب تا) ،النسب ،محقق مریم

و

السیرته ،اشراف رضااستادی ،قم :اسوه.
 .وهببنمنبه( ،ب تا) ،التیجان ﻓ ملوک حمیر ،محقق
عل قمالن  ،صنعا :مرکزال راسات واالبحاثالیمنیه.
 .همیلتون ،ملکم ،)1377( ،جامعهشناس دین ،محسن
ثالث  ،تهران :تبیان.
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 .گراون  ،مجتب « ،)1394( ،تأثیر شرایط اقلیم

ب .مقاله
 .االحیوی ،راش بنحم ان« ،)1403( ،قبیله هذی

و

احولهاالر یمه» ،مجلهالعرب ،ش3و ،4ص139تا.244
.

التحاﻓ ،

(،)1416

عب القادر،

«یوماالحزاب

 .جعفریان ،رسول« ،)1373( ،نفوذ اسالم در یررب»،
 .مرادینسب ،حسین« ،)1331( ،نقش بن عب االشه
در تجوالت م ینه در دوران رسول اکرم(ص)»،
کتاب ماه تاریخ و جغراﻓیا ،ش 61و،62
 .حاج احم ی ،محمودی« ،)1335( ،پیامبر اسالم و
تغییر ساختار ﻓرهنگ

عاشورا» ،مجله تاریخ اسالم ،ش ،1ص196تا.206
 ---------- .و ه یه تقوی« ،)1391( ،سنخشناس
و تبیین رﻓتاری صحابه پیامبر(ص) در غزوه تبوک»،
تاریخ

تم ن

اسالم ،

ش،1

ص113تا.130

جامعه جامعل » ،مجله

 ---------- .و خ یجه سهرابزاده« ،)1390( ،تاثیر

دانشگاه اصفهان،

وضعیت اقت ادی اصحاب شاخص بر میزان

دانشک ه ادبیات و علومانسان

همراه آنان در غزوات» ،مطالعات تاریخ ﻓرهنگ ،

ش44و143 ،45تا.164
قلعه بهمن ،سی اکبر« ،)1339( ،جستاری
جزیرﮤالعرب پیش از اسالم»،

معرﻓت ،ش ،153ص99تا.112
 .سام دلیری ،کاظم« ،)1334( ،بررس

جامعهشناخت

ع م گسترش اسالم در مکه و شکوﻓاش ن آن در
اجتماع

دانشگاه ﻓردوس

مشه  ،ش ،5ص75تا.106
 .غالم دهق  ،عل « ،)1332( ،گونهشناس پرستش در
حجاز ع ر جاهل » ،تاریخ اسالم در آینه پژوهش،
207تا.254
 .کاﻓ  ،مجی « ،)1379( ،جامعشناس
بعرت» ،روششناس

العلم العراق  ،ش ،112ص129تا.163

پژوهشنامه

ص110تا.131

م ینه» ،مجله علم

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

 .ولوی ،عل محم « ،)1379( ،زمینههای اجتماع واقعه

میقات حج ،ش ،7ص114تا.125

کوتاه در بتپرست

اسالم» ،رهیاﻓت تاریخ  ،ش ،13ص73تا.97
مکه منذ ظهوراالسالم و حت الفتح» ،مجله الجمع

معرکهالخن ق» ،المورد ،ش ،4ص4تا.13

 .حسین

عربستان بر وضعیت اقت ادی مکه و م ینه پیش از

تاریخ

دوران

علومانسان  ،ش24و،25

ص127تا.155
 .گودرزی ،عل « ،)1335( ،عل تسریع گسترش اسالم
در یررب» ،میقات حج ،ش ،76ص140تا.161

س ،3ش ،10ص133تا.157
ج .مجموعه مقالهها
 .الشیبان ،محم عب الهادی« ،)1339( ،رابطه مسلمانان
با قبای اطراف م ینه در عه پیامبر» ،ترجمه شهال
بختیاری ،گردآورن ه محم عب ه یمان و دیگران،
غزوه ب ر کبری ،قم :کتابخانه تخ

تاریخ اسالم

و ایران ،ص11تا.47
 .احم اصم ،اصمعب الحاﻓظ« ،)1339( ،آثار امنیت نبرد
ب ر کبری :رویکرد جغراﻓیای » ،ترجمه شهال
بختیاری ،گردآورن ه محم عب ه یمان و دیگران،
غزوه ب ر کبری ،قم :کتابخانه تخ
و ایران ،ص131تا.201
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