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عربسرتا    یرر  شبه جز یکاز ساختار ژئوپولت یحیپژوهش بر اساس توض ینا

 یاسرت از سرشت قدرت و منطق س یو پس از ظهور اسالم به ارائه درک یشدر پ

کره در ههرت تحرومت منبرر بره ظهرور و        پرردازد  یمر  یشقر یاسیدر گفتما  س

 یراهر  یحیتوض ین. چنشود یمؤثر واقع م یمیابراه ینیگسترش اسالم به مثابه د

توانرد   یهرا مر   کره تممرد در      گشاید یم یاسیاز مناسبات س یا به ههت مبموعه

شناخت ساختار قدرت حاکت  یبرا یقابد توجه یشکماب یشینیپ ی گاه یدگرتمه

 یرن ا یشرناخت  روش یکررد در عهرد ظهرور اسرالم گرردد. رو     گرایری  یلهبر نظام قب

 یهرا  است که تفاوت  اساس تالش شد ینپژوهش برگرهته از گفتما  است. بر ا

به مثابره   یشو قر یمیابراه ینیدملت در دو گفتما  اسالم به مثابه د های یر زنب

گررردد و نحررو  انتاررا  از  یرردو تحل یبررسرر یرریاگر یلررهبررر قب یمتکرر یسرراختار

   به بحث گذاشته شود. یبه عهد اسالم یشقر یتبا محور یعرب یسنت گرایی یلهقب
 

 .یشقر گرایی، یلهعربستان، قب یرهجز  شبه یک،تلژئوپول ین،اسالم نخست :کلیدواژگان
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 مقدمه. 1

ای اد تحروال    الیره پرراادا هره ونونره   ر         رو به بررسی این نکته می پژوهش پیش

منت ی به پیدایش اسالم به مثابه آیینی ابراهیمی ذیل توضری  تارارس سرارتاری ایرن     

گراا هه بر محور قریش گرا    ای ممکن می این با نظ  ناشی اد ژئوپولتیک قبیله گرایانه

این پژوهش برگر تره اد ماالارا  گمتمرانی اسرد و ار آن بره      شناسی  روش آمده بوا؟

 پراادی .     های ناشی اد آن می در  و االلدسارتارهای ق

پژوهش بره توضری    بخش نخسد  .گراا   می ارائه ،ار وند بخش این پژوهشمباحث 

سارتار اقتدار ، بررسی اد اسالم شیعربستان و مکه پ رهیشبه جز یاسیو نظ  س کیژئوپولت

اسالم به مثابه  یداریپدار آن و ار ن اید، تحلیل  قدر  و اعتبار صیو نظام تخص شیقر

 . ، ارتصاص اارابرا راشدقد  شیگرایانه قر هه ار مقابل نظ  قبیله یمیابراه ینیا

برر   کیر ژئوپولتایرن سرارتار    یگراار تأثیرپرژوهش نیرز، توضری  مراتر       اومبخش 

سرامان یا رد و   اسرالم  ای اسد هره برا آیرین     ی مناسبا  تادهخیو تار یاسییابی س هوید

و  یریگ جهینتبه  ییخش ن اهای نخسد و اوم، ب به مباحث بخشبا توجه  ماندگار گراید.

 ماالاه ارتصاص اارا. توضی  اسد آوراهای

 . ژئوپولتیک و نظم سیاسی شبه جزیره عربستان و مکه پیش از اسالم2

هرای ماررج ج ران نبروا، بلکره برا        عربستان پیش اد اسالم، بخشی اد سارتار امپراتوری

هرای مرهرزی ایرن شربه جزیرره،       ها قررار ااشرد. بخرش    آنموقایتی ار حاشیه ار هناره 

پیونرردهایی همررابیش سررارتاری بررا امپراترروری روم ااشررد و برره االیررل ج را یررایی و   

مکه بر سر راه تجاری ماررو  شرام بره     1های دیستی با سردمین شام مرتبط بوا. ضرور 

                                              

. به با   بگخی اعگاب غ ا ی از قگن ششم  جگی، س   ه   غگب، شبه جز گل عگب یان  ا ارا ل 1
 کگر د.  .ک: می

Nevo and Koren; Methodological Apporaches to Islamic studies,  

pp.100-102. 
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 هامرک هرر  راتژیک آن هه به اهمید عباای و سیاسی آن هتیمن قرار ااشد و اهمید اس

های  نناهی به موانع طبیای ج را یایی ار این بخش 1بوا با این م  ، ارتباطی وثیق ااشد.

هرایی اارا، گویرای بررری      های جنوبی آن و سردمین یمن تماو  شبه جزیره هه با قسمد

 شوا. های این پیوند اسد. ار ااامه، برری اد شواهد این موضوع مار ی می دمینه

اهند هه نه تن ا ار ع د جاهلید، بلکه حتی پر      تاریخی نشان میهای  یک . گزارش

هرا   های رومی، بیشتر اد اینرر سرکه   تر حجاد و شام اد سکه های غربی اد آن ه  ار بخش

های ایرانی برای مبااله ب رره   تر و عراق اد سکه ونین ار مناطق شرقی شد. ه    استمااه می

  2شد.   گر ته می

مندی  ه مکه پیش اد جاهلید آرایش مناسبا ، وضاید شرا داوم. قصی بن هالب ه

و اهمید تجاری روا را تا حد دیاای مدیون او و  ردندانش بوا اد هواهی تا جروانی را ار  

آمد، گارانده بوا و ارتباط مؤثری برا     شام هه بخشی اد امپراتوری روم شرقی به حساب می

جرا   آن هرای رومری را   هنگ شام و ننرشاناکاس اثرپایری وی اد  ر 3این مناقه ااشد.

بره وسریله    گااری اارالنردوه  گران، بنیان توان مشاهده هرا هه به ااعای برری پژوهش   می

گیری ار بیزان  را ار محوریرد بخشریدن بره      قصی، نوعی النوبرااری اد سارتار تصمی 

  4اهد. مشور  نشان می

                                              

 .23ص  آثا  اسالمی مکه   مد  ه،. جعفگ ان، 1

أ ل اإلسالن بالشان  ع تد عتگب الاجتاز کل تا       قال غیگ ال اقدی کا   الد ا یگ نی الجا لیة  . 3

 زن  اسم الذی ضگب  نی أ امه مکی ب بالگ میتة      میة تضگب ببالر الگ ن علی ا ص  ة الملك  

کا ت    خم تة أستباح ةبتة       صف   قین      زن ر  م  را  کل ر  ا  م  ا مثقال کمثقال ا  ذا  

اسمه نی ا مکی ب بالفا ستیة   ص  ة ک گى   أ ض المشگق کل ا ک گ  ة علی ا   الد ا م بالعگاق  

 (.171، ص 33)ابن عبدالبگ، الیم ید، ج   زن کل ر  م م  ا مثقال

 .84-84، ص 1. اةمد بن  ایی بالذ ی، ا  اب االشگاف، ج 2

4. Grohmann, Arabien, p. 94. 
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اری نظامی و تجاری قیصر بر قریش هایی ار اسد اسد هه امکان اثرگا  سوم. گزارش

های ناهام عثمان بن حویرث اشاره هرا  توان به تالش   اهد. به عنوان نمونه می   را نشان می

 هه ار نزا قیصر، تمایل روا را برای تصراح  جاینراه پااشراهی مکره ابرراد نمرواه بروا.        

 هنرد و   هوشرید، قرریش را بره پرایرش پرااررد رررای بره قیصرر ترغیر           او اد یک سو 

اد سوی اینر، ایشان را ت دید به اقداما  تنبی ری قیصرر ار ررور  عردم پرایرش ایرن       

  1پیشن اا نموا.

ای هه اسالم اد آن سرر   ، مؤید این ننرش ژئوپولتیکال هستند هه ار مناقهاین شواهد

برآورا، بیشتر اعراب ار ارتباط با اعراب شام و امپراتوری روم شررقی بوانرد. راپرای ایرن     

بیشترین ر د  های تاریخی، توان یا د. به ش اا  گزارش   رتباطا  را ار حوده تجار  میا

ونین اد طریق اریای سیاه برا   و آمدهای پیوسته تجاری اد مسیر شمال غربی با شام و ه 

روم برقرار بوا. ار واقع، او مسیر مرهزی تجاری متمرهز ار مکره بره یمرن و شرام ررت       

هه اد آن با عنوان راه ااویه یاا شده اسد اد سواحل شرام ترا جنروب     این مسیر 2شدند.   می

 3بوا. یکالژئوپولتیا د و اارای اهمیتی دیاا و    شبه جزیره امتداا می

گران، با اشاره بره   این گونه بواه اسد هه برری پژوهش ییکالژئوپولتبر اساس ارک  

شام و روم شرقی برا منراطق    نقش بسیار م   و مرهزی بادارهای مکه به ارتباط  رهننی

 رمرا نبروا و    حکر   البته، ونین شرایای بر تمام شبه جزیره 4اند. غربی شبه جزیره پراارته

های شرقی، شمال شرقی و جنوب شرقی این شبه جزیره و مناطقی ماننرد   برری اد بخش

بحرین با ایران پیوستنی بیشتری ااشتند. مردهای غربی امپراتوری ساسانیان و مردهرای  

                                              

 .187، ص 1؛ ابن  شان، ال یگة ال ب  ة، ج 864 -868، ص 4. بالذ ی، ا  اب االشگاف، ج 1

 .344، ص 7. علی، المفصل نی تا  خ العگب قبل االسالن، ج 3

 .244-248. پی  ل سکا ا، ش گ ای ا گان ر    زگا  پا تیان   ساسا یان، ص 2

4. Shahîd; Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, p.33. 

https://www.google.com/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Irfan+Shah%C3%AEd%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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ای اد قبایرل عررب دبران     های باایه نشینی عربی، محل دندگی مجموعره  شرقی سردمین

 1ه ساسانیان بوا.مرتبط و وابسته ب

ار وارووب این گونه مناسبا  بوا هه جریانی اد رقابرد ژئوپولتیرک، میران شراهان      

تروان     بادتاب این وضاید را مری  2ساسانی و رومی بر سر جل  یا م ار اعراب ارگر ته بوا.

وجو هرا. گزارشی ار اسد اسرد   ار هسته مرهزی قریش؛ یانی  ردندان عبدمنا  جسد

 3اهرد.  هایی با حاهمان راری اد حررم نشران مری     نامه ا را برای اناقاا پیمانه هه تالش آن

اهند هه هر او امپراتروری، سراوحی اد احسراس رارر را        های اینری نشان می  گزارش

 و برای آن تم یداتی ویده بواند. 4نسبد به همسایه باایه نشین روا ااشتند

انش موثرتری اد مکه پیش اد اسرالم  هند تا رو   هایی همک می توجه به ونین موقاید

تری اد جایناه آن ار ج ان قدی  به مثابه سردمینی ار ارتباط برا   حارل شوا و ارک اقیق

های شرقی تمدن روم به اسد آید. البتره ایرن    ای برای بخش شام و وونان بخشی حاشیه

ی اد رحی  نیسد اگر گمان بری ، شبه جزیره ار این مناطق مستقل نبواه اسرد و بخشر  

  5آمده اسد.   شام یا روم به حساب می

آمرد. آنهره    ار این مناطق بررال  شام، قدرتی برتر و حاهمیتی ن ایی به وشر  نمری  

هرای ارونری قرریش بروا هره برا        وجوا ااشد سارتار متکثری اد رراه قبایرل و عشریره  

                                              
1. Isabel Toral-Niehoff, Al-Hīra, Leiden: Brill, 2013, p. 59-60 
2. Fisher; Arabs and Empire before Islam, pp.214-275. 

نکا  ا أ ل من أخذ لقگ ش العصم نا یشگ ا من الاگن أخذ ل م  اشم ةبال من مل ک الشان التگ ن    .2

  غ ان  أخذ ل م عبد شمس ةبال من ال جاشی االکبگ ناخیلف ا بتذلك ال تبإ ىلتر أ ض الابشتة      

 أخذ ل م المطلإ   أ ض نا س أخذ ل م   نل ةبال من االکاسگة ناخیلف ا بذلك ال بإ ىلر العگاق  

 (.12، ص 3)طبگی، تا  خ طبگی، ج  ةبال من مل ک ةمیگ ناخیلف ا بذلك ال بإ ىلر الیمن

  .44-46. پگ ک پی س، ج گ  ای ا گان     ن، ص 8
5. Herrmann and Zürcher (Eds); History of Humanity: From the seventh 

century B.C. to the seventh century A.D., p.140. 
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 وا هررای ویررژه همکرراری و گرراه نررزاع، سرراوحی اد هنترررل و اااره را میرران ررر   آرایررش

 سب  شده بواند. این به مانای وجوا آشروب اائمری و پیوسرته ار آن واای نبروا. آنهره      

 هرای قبیلنری    هرا و سرند   وجوا ااشد، سارتارهای تخصیص و مدیرید قدر  ار توا رق 

 گیری ار اارالندوه، یکری اد سرادوهارهای مررتبط برا ایرن م ر  بروا.          بوا. سارتار تصمی 

 ون مشررور  میرران بزرگران قررریش ار آن گر ترره  مکرانی هرره هریم تصررمی  م مرری برد   

  1شد. نمی

ترین، النوی تخصیص قردر  میران    ترین و طبیای گرایی ملموس حارل آن هه قبیله

ای ار ال مناسبا  قبیلنی پدید آمده بروا   گرایی ویژه   اعراب شبه جزیره بوا و مناق و اق

 آمد آن همکاری و ثبا  نسبی ار این سردمین بوا.  هه پی

 ساختار اقتدار قریش و نظام تخصیص قدرت و اعتبار در آن .3

با توجه به آنهه ار  راد قبلی ار باب ترتی  ژئوپولتیکال ار شبه جزیره گمته شد، مشخص 

شوا هه مرهزید قریش ار روابط قبیله پایه بر اساس او عنصر موادنه با سارتار بیرونی    می

ژه ارون قبیلنی به ویژه بر اساس توا ق میان قدر  به ویژه شام و روم شرقی و آرایش وی

  2رراه قبایل، شکل گر ته بوا.

ای م ر  و مرهرزی ار    رویکرا قبایل بیرونی به قریش، این قبیلره را ار قامرد قبیلره   

ونران هره منارق مردیرید و      ائتال  قبیله محور بر قرار ار شبه جزیره ارآوراه بوا. هر  

های مختلر  برا هرد  تولیرد      ا میان عشیرهتخصیص قدر  ارون قریش، متکی بر اتحا

 نظمی، هما بیش مااو  به تجار  بوا. 

                                              

 ر را  قصر بن کالب الیر کا   قتگ ش ال تقضتر أمتگا اال نی تا      ناجیمع ا له نی را  ال د ة  . 1

 (.44، ص 3)طبگی، تا  خ طبگی، ج  یشا   ن نیه

 .113 – 61تگ،  .ک: عبدالمجید مبلغی، سیگ تط         ابی شیعیان، ص  . بگای مطالعه بیش3
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ای هه قریش ار آن، محوریتی نسبی ااشد اارای  به دبان اینر، مناسبا  قبیله گرایانه

وج ی ارونی )همکاری رراه قبایل قریش با یکدینر( و وج ی بیرونی )ارتباط قرریش برا   

های قریشی برا   ها و رراه قبیله منجر به ثبا ، عشیره اینر قبایل( بوا. ماابق این مناق

های م می اد غرب شبه  اتحاا و اتماق، سارتار قدرتی را شکل بخشیده بواند هه ار بخش

 هرا.    جزیره به مثابه عاملی سارتاری برای تضمین تداوم و گسترش تجار  عمل می

رهز مناسبا  قدر  قرریش  ؛ یانی هاشمیان و امویان، ار م  تر قریش او عشیره مرهزی

ار توضی  مناسبا  منجر به اهمید یابی بیشتر این او عشیره باید به پیمان  1جای ااشتند.

این پیمان به ایشان موقایتی بخشید هه ار گسترش شبکه تجار  برا   2مایبین بادگرای .

ان منا  تر  ردند ، مؤثر واقع گراید. ار این میان، نقش هاش  هه براار بزرگمحورید مکه

جا بوا هه گمتمان  آن باید توجه هنی  هه اهمید عبدمنا  تا 3تر بوا. تر و مرهزی بوا، م  

 های قریشی با آن استوار گراید.  گرایی میان اینر عشیره اقتدار قریش بر پایه اتحاا و ه 

به دبان اینر، ونوننی ائتال  یا ارتال  با عبدمنا یان ار نظ  قریش و قبایل متحد 

تروان بره      شد. ار  ضایی اد این اسد مری    مؤثر واقع می با آن، اثرگاار بوا و ار این مسیر

نقش و جایناه ویژه قریش ار سارتار  اقد حکومتی برتر و حاهمیتی ن ایی ار شبه جزیره 

 پی برا. 

                                              

د الدا  کل م  لیه م  م ذ   ال ن  الشگف نی الجا لیتة ةیتر   أما الل اء نکان نی أ دی ب ی عب  . 1
الگنارة  القیارة نلم تزل لعبد م اف بتن قصتی    أما ال قا ة   کان   ن أةد نقیل علیه من قیل م  م  

 لی عبتد شتمس ابتن عبتد      الگنارة    ق ن ب ا ةیر ت نی ن لی بعدل  اشم بن عبد م اف ال قا ة  
 .(111، ص 1من االثا ، ج   ایخبا  مکه   ما جاء نا ،م اف القیارة )األز قی

 .46، ص 1. بالذ ی، ا  اب االشگاف، ج3
 اشم بن عبد م اف الگئاسة  اصطلا  قگ ش علر أن   لر شگف  اشم بعد أبیه،  جل أمگل،    . 2
الصیف  ةلة  أ ل من سن الگةلیین:  ةلة الشیاء ىلر الشأن   ) اشم( کان  .... الگنارة ال قا ة    

 (.383، ص 1) عق بی، تا  خ  عق بی، ج  ىلر الابشة
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 گرا . طرح اسالم به مثابه دینی ابراهیمی و در مقابل نظم سیاسی قبیله4

تررین و   برای تثبیرد اسرالم، قبیلره قرریش بره عنروان اررلی       مبارده پیامبرار جریان 

مسرلله اد تضراا    ترین گمتمان هژمون ناسادگار و مخال  با آن ظاهر گرایرد. ایرن   مرهزی

رواسد. ج د توضی  تضاا میان سارتارهای قبیله پایه    گرایانه برمی اسالم با رویکرا قبیله

مناق ارون اینی ب ره گر د، ولی گاشته اد االیل هالمی  توان اد   و اعو  به اسالم می

و نناه اینی به تاارضی اد این اسد هه ار جای روا م   و توضری  اهنرده اسرد، ایرن     

 توان   مید و توضی  ااا.   تضاا را اد منظر ال یا  مدرن و این پژوهی تجربی نیز می

ر سامی قرار ااشد و رصایص های ال ی با تبا اسالم ار گروه اایان ابراهیمی و سند 

اایرانی اد ایرن اسرد برا او ویژگری       1تابانرد.    سنخ شناسانه این اایان را به روبی باد مری 

مرهزگرایی سیستماتیک )توحید و سپ  توجه به پیامبر به عنوان نماینده رداوند( و میرل  

انسان یرا  وگوی ردا با  به ایجاا نظامی ویژه اد آگاهی )وحی و مضامین این ناشی اد گمد

حتی مناسک و شریاد ار این اایان هه بخشی م    2رواسد ردا( قابل شناسایی هستند.

یابد و به    اارند اهمید می   آید ار نظامی ویژه اد آگاهی هه عرضه می   ها به حساب می اد آن

 هنند.    هند وجاهد پیدا می   یک مانا، متااق  آگاهی سیستماتیکی هه این ایجاا می

اهد؛ ورا هه اد یک سوی به منشأ واحرد محرل    نص این او رصلد اینی را نشان می

ای مرهرز گررا اسرد و اد سروی      گر ارااه ردور و اعتبار بخشی به روا وابسته اسد و بیان

های ناشی اد آن مصدر به مثابه مبنای نظام آگاهی و  اینر ار بر اارنده مضامین یا آگاهی

ین اسد هه ار قالر  نرص ار ارون گمتمران ایرن عرضره      هایی اد ا  اانش اسد. ویژگی

  3سادا.   گرایی اجتماعی را همراه همیشنی این اایان می   گراا، تحول   می

                                              
1. Lovat and others; Reconciling Islam, Christianity and Judaism, p. 37. 

2. Silverstein and others; The Oxford Handbook of the Abrahamic Religions, 

p.601. 
3. Corrigan and others; Jews, Christians, Muslims: A Comparative 

Introduction to Monotheistic Religions, p. vii. 
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به عبار  اینر، این اایان به اقتضای نصی هه میل به تحول ار مناسربا  برقررار ار   

د تمایرل بره   گرر سراوحی ا   اهرد، بیران     جاماه و تحول ار روابط پیشین را هد  قرار مری 

او ویژگی مورا اشاره هه ار میل به ت ییر بر پایه نص تبلور  1ت ییرگرایی اجتماعی هستند.

گیرنرد. بره ایرن       گرایری قررار مری      های عمومی و ژنریک قبیله یا ته اسد ار مقابل ویژگی

ترتی ، اعو  به اسالم ار مقابل نظ  قریش پایه حاه  بر مکه برراسد. ارواقع، این امر 

آمد و بخشی اد رانوااه حاه  بر مناسبا     ترین شاره قریش می روا اد م  ه پیامبره

ها و مناق  گر میلی برای ت ییر بوا. این میل با رویه قریشی بوا، مناای اسالم گراید، بیان

 تخصیص اعتبار و قدر  ار نظام قبیله پایه قریش ناسادگاری ااشد. 

گرایانه قریش بروا. بره ایرن     تابای اد سارتار اقتدار قبیلهروش مبارده قریش با اسالم، 

اعتبار سادی گمتمان اسالم هه ار ذهنید اموی و اینر ررراه قبایرل    رور  هه ج د بی

های بحران آ رین هاشمیان ار مخالمد با نظ  موجروا بروا، نروعی     قریش، گویای تالش

له اموی به عنرون یکری اد او   ها و رراه قبایل به ریاسد رراه قبی گرایی میان عشیره ه 

و مجادا  ررراه  هنترل پیامبر  گرایی، رراه قبیله مرهزی شکل گر د. هد  این ه 

  2قبیله هاشمی بوا.

                                              
1. Pregill; Scripture, Polemic, and Exegesis from Late Antiquity to Islam, 

p.45-47. 

نذکگ ابن ىسااق أن ال بی صلر اهلل علیه  سلم لما مضر علر الذی بعث به   قامت  ب   اشتم     . 3

 م من خالنه علر مثل ما ق م م علیته ىال أ  تم أ فت ا أن     أب ا أن   لم ل   ب  عبد المطلإ ر  ه  

عگنت      یذل ا     لم ا أخا م لمن نا قه من ق مه، نلما نعل  ذلتك ب   اشتم   ب  المطلتإ     

 سلم، مع م أجمع ا علر أن  کیب ا نیما بی  م علر ب تی  قگ ش أال سبیل ىلر مامد صلر اهلل علیه  

ال زاح  ،یز گ)مق م  م  بیاع ا  ال  با ع  م   ال ىلی م   کا ا  ال   کا  م أال المطلإ ب ی    اشم

 .(66ب ی  اشم، ص  الیخاصم نیما بین ب ی أمیة    
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این امر به این مانا اسد هه ار وش  انداد قریشیان، مخالمد هاشمیان با سارتار اقتدار 

هرای تراریخی    قابل سندقریش ار پی رویکرا این عشیره به اسالم به مثابه شورشی ار م

شده اسد. توجه به ایرن     قوام بخش به ثبا  و توادن پیرامون محورید این قبیله ایده می

هرانرد و یرا      حماید مری م   هه هاشمیان غیر مسلمان ه  به رور  نسبی اد پیامبر

آوراند، پراه اد اهمید این منارق ار مناسربا     روی نمیوندان به مخالمد با حضر 

 هشد.    ریش بر میارونی ق

طالر  اد یرک سرو و     ار ر تن به شا  ابیهمراهی هاشمیان غیرمسلمان با پیامبر

 1اهرد.    عزم قریش بر تنگ هران شرایط بر ایشان اد سوی اینر، این وضاید را نشان می

سرابقه   البته، اتحاا امویان و اینر رراه قبایل قریشی ج د هنترل هاشمیان، ونردان بری  

جه به سوابق همابیش شنارته شده عشیره  ردندان هاش  ار مخالمد با اینرر  نبوا و با تو

 2رراه قبایل قریش قابل     بوا. 

                                              

ال ةگمتة ىال علتر    قال  قگ ش: ال صلح بی  ا  بین ب ی  اشم  ب ی المطلإ،  ال  ةتم،  ال ىل،،   . 1

ب ی المطلتإ بتن      طالإ ىلر الشعإ بابن أخیه  ب ی  اشم  قیل  ذا الگجل الکذاب ال فیه.  عمد أب

م ر من ع د آخگ ا قبل أن   صتل ىلتر  ست ل اهلل صتلر اهلل       قال عبد م اف.  کان أمگ م  اةدا.  

سلم. نلما رخل أب  طالإ شعإ أبی طالإ، خگج أب  ل إ ىلر قگ ش نظا گ م علر ب ی عبتد   علیه  

 (.321، ص 1)بالذ ی، ا  اب االشگاف، ج   ؤالء مؤم ا أ  کانگاالمطلإ.  رخل الشعإ من کان من 

نلما علم  قگ ش ا  م ال  قد  ن علر قیل  س ل اهلل،   أن أبا طالإ ال   لمه،   سمع  ب ذا متن  . 3

ق ل أبی طالإ، کیب  الصایفة القاطعة الظالمة أال  با ع ا أةتدا متن ب تی  اشتم   ال   تاکا  م   ال      

ع ا ىلی م مامد نیقیل ل.   تعاقد ا علر ذلتك   تعا تد ا   خیمت ا علتر الصتایفة       عامل  م ةیر  دن

بثما ین خاتما   کان الذی کیب ا م ص   بن عکگمة بن عامگ بن  اشم بن عبتد م تاف بتن عبتد التدا ،      

ثم ةصگر قگ ش  س ل اهلل   أ ل بییه من ب ی  اشم   ب ی المطلإ ابن عبد م تاف نتی    نشل   دل.

 (.21، ص 3) عق بی، تا  خ  عق بی، ج  قال له شعإ ب ی  اشم بعد س  س ین من مبعثه الشعإ الذی 
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مند بوا. با این حرال،   ما مسلمانان به حق بر این باور هستی  هه اعو  اسالم ارالد 

این اعتقاا قلبی واقاید ناشری اد ارک ویرژه قبایرل قرریش اد ایرن اعرو  را ار ظرر         

هرا و طوایر  م ر  قرریش،      هنرد. ار ایردگاه عشریره    گرایانه عوس نمی ای قبیلهه ننرش

هره اد پریش آرایرش قردر       سابقه نبوا. به ویرژه آن  جویی  ردندان هاش  امری بی منادعه

تر  تر ار مقابل او شاره م   ای میان رراه قبایل قریش بر اساس اتحاا قبایل هووک ویژه

 ( برقرار بوا. منشا  اد عبدمنا  )هاش  و عبدشم 

عبدالمال   پ  اد اعو  اسالم و طرا بنی 1شاره اموی هه  ردندان عبدشم  بواند،

تری ار  آورا و اد توانایی گستراه به شا ، اقتدار بیشتری ار سارتار قدر  قریش به اسد

این اقتدار به یک مانا،  2ای سوااگر و تاجر پیشه بوا، برروراار شد. هنترل قریش هه قبیله

                                              

ای   می کته بته  ستیله  ی بته نگز تدی       . بگخی از می ن، امیه  ا نگز د  ات ی عبدشمس   بگرل1

را  د. اثبار  ا عدن اثبار ا ن ارعا، آسیبی به استیدالل مت  ر باتث ر  ا تن      پذ گنیه شدل ب ر، می

 می ز د؛ ز گا به ش ارر تا  خی، نگز دان امیه به ع  ان بخشی م م از اشگاف قگ ش ر  ا ن مقاله 

تتگ ن الیت  قتد ر ر  قتگ ش از      قبیله  قش آنگ ن  اقع شد د   ر  ک ا   اشمیان، به مثابه کا   ی

نگز دان عبدم اف  قش آنگ ن  اقع گگر د د. بگای مطالعه نگضیه   متی بت رن امیته بته می تی از      

عبد شمس بن عبد م اف أخا  اشم بن عبد م اف قد تب ر عبتدا لته     کان  القاسم ک نی ب  گ د: اب

کتذلك ىلتر    له أمیة ن  به عبد شمس ىلر  ف ه ن  إ أمیة بن عبد شمس ند ج   تبه    میا  قال

 )الکت نی، االستیغاثة نتی بتدح الثاللثتة،        ذل الغا ة . نأصل ب ی أمیة من الگ ن    ب م نی قتگ ش 

 (.132ص 

ج د الق ن  ب ی المطلإ س یین أ  ثالثا ةیر نأقام  قگ ش علر ذلك من أمگ م نی ب ی  اشم  . 3

ج دا شد دا ال  صل ىلی م شیء اال سگا أ  م یخفر به ممن أ ار صلی م من قگ ش نبلغ ی أن ةکیم 

بن ةزان خگج   ما  معه ا  ان  امل طعاما ىلر عمیه خد جة اب ة خ  لد   تی تات   ست ل اهلل    

 اشتم  اهلل  صلر اهلل علیه  سلم  معه نی الشعإ ىذ لقیه أب  ج ل نقتال تتذ إ بالطعتان ىلتر ب تی       

 (. 183، سیگل ابن اسااق، ص ابن اسااق) طعامك ةیر أنضاك ع د قگ ش ال تبگح أ    
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های م ر  امروی برا ررراه      ه.ق.(، یکی اد آررین شخصید32ناشی اد اتحاا ابوسمیان )ا. 

های تجراری   مبارده مسلمانان با هاروان 1تر قدر  ار قریش بوا. های  رعی قبایل و شاره

  2مورا حماید وی، پیش اد  ت  مکه گویای اهمید این اتحاا و هارهرا م   آن اسد.

ا هرا هه آررین سارتار قدر  ار قریش، پیش اد  ت  مکره  توان ااع   بر این اساس می

ق.ه.( بنا شرده   44بر اساس اتحاا ج د هنترل اقتدار هاشمیان و  ردندان عبدالمال  )ا. 

گر تالشی راری اد رسوم ما وا و قرارهای ن رااه شرده    بوا. اسالم اد ایدگاه قریشان بیان

ترتی ،  راگیر شدن اسالم و مو قیرد آن  بوا ج د به تزلزل ارآوران این سارتار. به این 

 توان پیرودی گمتمان مخال  اقتدار ویژه و هالسیک قریش اانسد.    ار  ت  مکه را می

مؤید این ایدگاه آن اسد هه ار ابتدای اعو  اد میان بزرگان قبیله قریش، ابتدا  نکته

ا بره حمایرد اد   های برجسته هاشمیان بواند هه یا اسرالم را پایر تنرد و یر    این شخصید

 پ.ه.( و حمرزه  3تروان بره ابوطالر  )ا.       برراستند. اد جملره ایرن بزرگران مری    پیامبر

پ.ه.( اشاره هررا. پیوسرتن ایشران بره      45ه.ق.(، او  ردند عبدالمال  بن هاش  )ا. 3)ا. 

                                              

ر د که پیش از اسالن،  ظگ چ تا  شخصتی  م تم ر      . ابن عبدالبگ از    س بن عبید گزا ش می1

شد. از ا ن چ ا  شخصی ، سه شخصی  به غیگ از اب ج ل  تا   قگ ش م م ح ب ر   ک ا    ارل  می

أب ستفیان   أب ج ل،   شیبة ابن  بیعة،   کان عیبة بن  بیعة  ، ام ی ب ر د:   بن  شان بن المغیگةمگ

ال   قط ل م  أى نی الجا لیة، نلما جاء اإلسالن لم  کن ل م  أى،  تبیّن علی م ال ق ط  الضتعف  

 .(714، ص3ج )ابن عبدالبگ، االسییعاب،  ال الک نی الگأی

خگج صلر اهلل علیه  سلم ىلی ا لطلتإ   د به گزا ش بالذ ی از ج گ بد : . به ع  ان  م  ه، ب  گ3

؛ بتالذ ی )  قتال نتی متائیین    عیگ قگ ش الیی کان القیال   ن بد  ب بب ا نی مائة  خم ین  دب م  

ج   بازگش  قگ ش   (؛  .ک: پاسخ اب ج ل به تقاضای پیامبگ347، ص 1، جا  اب االشگاف

  ج ل :  اهلل ال  گجع بعد أن أمک  ا اهلل م  م  ال  طلإ أثگاً بعد عین  ال قال أب  جل گیگی از  بگر: 

 (.61) اقدی، المغازی، ص   عیگض لعیگ ا بعد  ذا أبداً
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گرر ترالش    طنینی قبیله ستیزانه برای مخالمان قریشری اسرالم ااشرد و بیران     پیامبر

  1ان ج د عبور اد آرایش قدر  حاه  بر قریش ار آن ع د بوا.بخشی اد هاشمی

ار بنری  ه.ق.( هه اد عشیره پیامبر2بنا بر برری روایا  تاریخی، حتی ابول   )ا. 

اشمنی سختی ااشد ار مقاای، رویکرای متماو  با امویان هاش  بوا و با حضر 

هند    ک این موقاید همک میتوریه نموا. یااآوری این نکته به اررا نسبد به پیامبر

 یاتکایااآوری این نکته ضرور  اارا هه  2هه همسر وی اد امویان و رواهر ابوسمیان بوا.

نکته م   آن  نبواه اسد، اما یلنیقب یاستادااها ارق اد توجه به  ،انیبر هاشم پیامبر

گرایانره   تر قبیله بزرگ یار مقابل سارتارها امبریپ انیحام عنوانبه  انیاسد هه هاشم

 گرایری هالسریک قرریش       و ار عمل به عاملی ار مقابرل قبیلره   حاه  بر مکه قرار گر تند

 بدل شدند.

                                              

. بگای ش اخ  ب یگ ا ن  ضعی  می ت ان، گزا ش اسالن آ  رن ةمزل    اک ش اب ج ل )عمتگ   1

 ا أبا عما ة! ل   أ ت  متا لقتی ابتن     بن  شان بن مغیگة،  ئیس تیگل ب ی مخز ن از قگ ش(  ا ر د: 

أخیك مامد آ فا قبل أن تأتی من أبی الاکم بن  شان  جدل  ا  ا جال ا ن به   آذال   بلت  م ته   

ما  کگل ثم ا صگف ع ه   لم  کلمه مامد، ناةیمل ةمزة الغضإ لمتا أ ار اهلل متن کگامیته نختگج     

سگ عا ال  قف علر أةد کما کان/  ص ع  گ د الط اف بالکعبة معدا ألبی ج ل ىذا لقیته، نلمتا رختل    

گبة الم جد  ظگ ىلیه جال ا نی الق ن نأقبل  ا ل ةیر ىذا قان علر  أسه  نع ق سه نضتگبه ب تا ضت   

[ م کگة، ثم قال: أ تشیمه   أ ا علر ر  ه أق ل ما  ق ل؟ نگر علر ىن اسیطع ، نقامت   -شجّه ]شجة

 جال من ب ی مخز ن ىلر ةمزة لی صگ ا أباج ل علیه، نقال أب ج ل: رع ا أبا عما ة نأ ی   اهلل لقد 

ةمزة عگنت  قتگ ش   سبب  ابن أخیه سبّا قبیاا،   تم ةمزة  ضی اهلل ع ه علر ىسالمه، نلما أسلم 

أن  س ل اهلل صلر اهلل علیه قد عز،   امی ع   أن ةمزة سیم عه، نکف ا عن بعض ما کا  ا   ال ن م ه   

 (.281ص  الم مق،بغداری، ج ل  د ا ) ذ ب  شجة أبی

 .41ص  4 ج الکبگى، لطبقاربن سعد، اا .3
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های بیناگمتمانی م مری، ماننرد اتحراا     اال ،ار پی اعو  به اسالم اد جان  پیامبر

وقرایع  میان امویان و هاشمیان ار ارون قریش، اینر رالحید پوشش اهی به حوااث و 

تاده را نداشتند و نظ  گمتمانی پیشین هه مبتنی بر همکراری ایرن او رقیر  بروا، اورار      

 روپاشی گراید. اگر تا پیش اد این، مسلله هلیدااری هابه و پاسداری اد آن به عنوان رانه 

جا مارج بوا، اهنون مسلله اد میان  آن های عرب ار حال گار اد های مورا احترام قا له بد

 ها بوا.  بندی به آن ها یا پای این بد بران

ای اد نزاع و مبرارده را ار ارون قبیلره قرریش و     این اعو  به این ترتی ، آرایش ویژه

به یثرب، ار راباه با مناسبا  برقرار میران ایرن قبیلره برا اینرر      پ  اد هجر  پیامبر

ری، نقاره  قبایل عرب ار غرب و مرهز شبه جزیره عربستان رقر  دا. بره ررور  اسرتاا    

هانونی ار این نزاع ار جریان  ت  مکه، قابل مشاهده اسرد.  رت  مکره را بایرد شکسرد      

گمتمان هالسیک قریش پایه ار شبه جزیره اردیرابی نمروا و ار محردواه ارهری اد ایرن      

 اسد، آن را توضی  ااا.

آمدها: ژئوپولتیک قریش و رابطه آن با پدیداری هویت  گیری و مرور پی . نتیجه5

 سی و تاریخی اسالمسیا

گویی ، گریزی اد آن نداری  هره بره نقرش       هننامی هه اد راباه اسالم و قریش سخن می

تروان عضروید رانردان     ای نمری  و هاشمیان بپراادی . ار ونین ماالاره راندان پیامبر

را ار سارتار مرهزی قبیله قریش، اد یک سو و تالش ایشان را ج د اثرگااری پیامبر

کرا ناشی اد این سارتار )ارالج و ایجاا ت ییر ار آن( اد سوی اینرر، ناایرده   بر نحوه عمل

گر د و اهمید این مسلله را به حساب نیاورا. جریان انتقال اد ع د جاهلید به اسرالم را  

توان تبارشناسی نموا و راپرای آن را ار دوایرای متاردا       ای اد این اسد می ضمن ماالاه

  تاریخ این اوره بادشنارد.
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هرای   ای پدیردار شرد هره بخرش م مری اد اال      گیری اسرالم، گمتمران تراده     با شکل

هرایی   ها ماانی تراده و االلرد   بندی شده گمتمان قدیمی را بادتاری  نموا و به آن ممصل

جدید اضا ه نموا. با این حال ار پی گاشد دمان، ایرن گمتمران نروپرااد، اسرد هر  ار      

  اقتدار و بستر عمل گمتمان ه نه قریش بررود و  بخشی م   اد هوید روا،  ارغ اد ظر

گرایانره ماتبرر ار قرریش،     ظ ور نیا د و به یک مانا ار ارتباط برا سرارتار و نظرام قبیلره    

ونان هه ار ن اید قرریش نیرز برا اسرالم بره       ای اجتماعی و سیاسی پیدا نموا. ه  ترجمه

 ای متماو ، راه پیدا نموا.  آینده

ای مناسربا    را باید تالشی ار مسیر ارالج راایکال و پایه ار این وارووب،  ت  مکه

 ارتباط و بنیان برهن ار قبال هر گرایانه ار شبه جزیره شناسایی شوا و نه ت ییری، بی قبیله

شرده     رس بواه اسد و اارای اعتبار شنارته می های قبیلنی قدیمی ار اسد آنهه اد سند

م اد یک سو، اسد ه  تا دمانی هه پیامبر اسالماسد. به دبانی اینر، جریان تاده اسال

ار قید حیا  بواند، نقش سارتاری و شنارته شده قریش را ار روابط قدر  هاهش ااا و 

گرایانه قریش پایه ج د گسرترش اعرو  و تولیرد اتحراا      اد سوی اینر اد مناسبا  قبیله

 پیرامون اولد مدینه ب ره گر د. 

گرایری قرریش و      تأهید بر وجوا و اهمید نزاع میان قبیله این امر به این مانا اسد هه

رویکرا اسالم به ایجاا ت ییرا  سارتاری نباید وشمان ما را بر واقایتی اینر ببندا و منجر 

هرای   به آن شوا هه جریانی همابیش پویا اد ارتباط و تداوم را ار تخصیص مانا بررای اال 

ان جدیرد اسرالم ارنیرابی  و آن را نبینری .     م   قدیمی مارج ار گمتمان قریش ار گمتم

هرای   و توجره بره حقیقرد    1های قدیمی به مثابه احکام امضرایی  پایر تن بخشی اد سند

                                              

بین الیأسیس، نتنن، کتال    ة الممضاة،  أ ،ه ال نگق نی الدلیل بین اإلمضائی کما نی ال یگة العقالئیّ. 1

 (.226، ص2)آخ  د خگاسا ی، کفا ة االص ل، ج  م  ما رلیل من قبل الشگح
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های هالم و ارول  قه هه گویای  رآیند  های متشرعه ار اراالج اانش شرعیه یا حقیقد

سرند عربری و   اشاره به راباه میران اسرالم و    1های قدیمی بوا مانا بخشی اوباره به اال

 قریشی پیش اد روا اارا.

های قردیمی   های شرعی بر اال ارول  قه به اقتضای طبع روش شنارتی روا، وضع 

مارج میان اعراب را ار اعمال گمتمانی موضوع تکالی  شررعی انبرال هرراه اسرد، امرا      

ه آنهه به دبان ارولیان حقایق شررعیه نامیرده شرد    واقاید آن اسد هه  رآیندی مشابه با

های سند عربی  ای اد همه بخش اسد، نه  قط ار ارتباط با تکالی ، بلکه ار حوده گستراه

 و قریشی قبیله محور آن ع د رخ اااه اسد. 

وقایع تاریخی دنده و ماارر برای حا ظه اعراب ار آن ع د، مانند براد مانرا اهری بره     

ی و هویتی مارج ار آن آررین ت اج  گستراه به شبه جزیره ار عام المیل تا امکنه مرهز

ونرین اعمرال    دمانه، مانند هابه ار حجاد و بید المقدس ار حاشریه غربری شراما ، هر     

اجتماعی  راگیر و ایر آشنای قدیمی، مانند بیاد و تا د به آن تا ارهری ویرژه اد مانرای    

هرای اجتمراعی و مراهبی شرنارته شرده، مثرل ی روا و نصراری و          اجتماعی حضور گروه

ها مانند سیاا  قریش برر اینرران ترا     های ضمنی اجتماعی آن ین و االلدپیوندهای پیش

وون ج ل، حک ، عقل، عص  و قبیلره،   مماهی  تثبید شده مرهزی ار گمتمان پیشین ه 

هایی هره    های تاده و تحوال  گمتمانی مؤثری قرار گر تند. ذهنید همنی موضوع ذهنید

تروان     حتی امرود ار ذهنید مسلمانان میار هوید اسالمی تثبید شدند و حضور برری را 

 اریا د و نشان ااا. 

                                              

لم  علم من ةتال   ةی ئذ ةقائق نی ا لغة،   ال   إ نی  ضع  ذل األلفاظ للمعا ی اللغ  ة،  ک   ا .1

مال بطگ ق ال قل، أ  ا ه غلإ نی المذک  ة. أما ک ن ذلك االسیع الشا ح ىال أ ه اسیعمل ا نی المعا ی

 (.24)عالمی، معالم الد ن   مالذ المجی دی، ص  ةیر أنار بغیگ قگ  ة زما ه  اشی گ
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