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پیامبري                        (که خواندن ونوشتن هم نمی دانستند)اوست خدای  که میان اعراب امِّ  

بزرگوارازمیان همان مردم برانگیخت تابرآنان آیات وحی خدارا تالوت کند   

وآنهاراازجهل واخالق زشت پاک سازدوشریعت وحکمت الهی بیاموزد    

.که پیش ازاین همه درورطه جهالت وگمراهی بودند
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که موجب                بعثت به معنای نوعی بر انگیختگ  و بیداری درون  است

.حرکت وانقالب و تحٍو نیسان  م  شود

اع محیط   حائز  برای بدست آوردن ارزش نهضت مقدس اسالم،مطالعه اَو
:اهمیت است

محیط نزوٍ قرآن ، محیط  که اسالم درآنجا پیدا شد ورشد

.ونمو نمود

تندبررس ی افکارمردم  که درمتمدن ترین نقاط جهان آن روز م  زیس.

:ُُمقدمه



اع عربستان درعصر بعثت :اَو
هد رافرستادتاجهانیان راازراه ورسمی که درپیش گرفته اندبیم   د(ص)خدا،محمد

ن بدترین دی!ُدرآن حاٍ،شماای گروه عرب.واوراامین دستورهای آسمان  خودقرارداد
ناهان،دست بتهادرمیان شما برپابودوگ.ُداشتیدودربدترین سرزمین زندگ  م  کردید 

.ُوباٍ شمارابسته بود

نهج البالغه
:موقعیت جغرافیایی عربستان(الف

یانوس عربستان،شبه جزیره ای است وسیع که درجنوب غرب  آسیاقرارگرفته و دریای سرخ،اق
.هندوخلیج فارس ازسه طرف آن رااحاطه کرده است

:نژاد اعراب(ب
یک تقری.ُُُُُاکثرساکنان جزیرة العرب که ازدیربازعرب خوانده م  شدندازنژاد سام  بودند

ً
با

ششم مردم عربستان شهرنشین بودند ودیگر ساکنین عربستان ، اعراب صحرانشین
عرب بیابان  قابل کنتٍر نبودوکمترتحت تاثیر افکا.وبیابانگرد بودند

ً
ر وزندگ  وتمدن اصوال

.دیگران قرار م  گرفت





گاه بین .ُ  داداعراب بدوی تابع حکومتی نبودندونظم سیاس ی نداشتندواساس ملیت وجامعه آنان راقبیله تشکیل م
اربه جنگ رئیس قبیله وبرادرها واحیانا سایرنزدیکان برسراحرازاین سمت کشمکش درم  گرفت وکفرزندان

.وخونریزی م  کشید
ه بسیارقوی تنها دریک جنب.ُسطح فرهنگ این قوم کوچ نشین بسیارناٍز بود وازهنرها وعلوم متعارف خبرنداشتند

ن ؛ جامعه عرب درآن زمان برچند میهوم اخالقی چُو.ُبودند وآن داشتن زبان فصیح وقدرت بیان عظیم بود 
نه اعراب قبل ازاسالم نمُو.استواربود...ُشجاعت ،بردباری درمصائب ، مهمان نوازی و پافشاری درانتقام و

.ُُُکامل انسان طمع کارو حریص بودند وعالقه فراوان    به مادیات داشتند
اع اقتصادی عربستان متاثر از موقعیت جغرافیای  و شرایط طبیعی و اقلیمی بود رورش اغلب از طریق پ.ُاَو

لی مکه مرکز اص.ُدر طائف،یثرب و یمن کشاورزی وجود داشت.ُبز،شتر و راهزن  زندگ  خود را م  گذراندند
.ُُبازرگان  به شمار م  رفت چون سر راه یمن به شام قرار داشت

کشتن افرادودزدیدن زنان جزو حقوق قانون  آنان .ُاعراب به صورت قبایل جدابودند :تعصبات قبیلگی
بیله ای بود که افرادبسیاروابسته به قبیله بودندوبزرگ کردن قبیله وافتخارات آن ازنمودهای تعصبات ق.بود

.موجب جنگ وخونریزی م  شد 

ازحقوق قانون  و راههاي رسمي امرارمعاش بود واین رسم تقریبا عموم  و جز سندها ی افتخارآنان :غارت
ست ازقبایل عرب باپذیرفتن اسالم ازحکومت قبیله ای به حکومت جهان  قدم گذاشت وپیامبر اسالم توان.بود

.ُُپراکنده عرب امتی تشکیل دهد

:اقتصادیوضاع اجتماعی وسیاس ی و ا(ج



ع زندگ  م  کرده است فروش  زن مانند کاال خرید ُو.ُزن محرومیت عجیبی درمیان آنان داشته وبافجیع ترین َو
.م  شد وازهرگونه حقوق اجتماعی وفردی ، حتی حق ارث محروم بود و زن درشمارحیوانات قرارداشت

ازدواج خیلی زود وحتی اغلب درسنین.اسف انگیزترازهمه نظام ازدواج آنان بودکه درجهان نظیری نداشت
ن  ازدواج بازن پدرمنع قانُو.ُتعددزوجات بدون قیدوشرط  رواج داشت.هشت،نه سالگ  دخترانجام م  شد

.شوهراٍو بودهنگام  که از شوهر خودطالق م  گرفتند، حق ازدواج منوط به اذن.ُنداشت 

:درعربستانمذهب( ه
  خاصتقریبا هرقبیله ای خدای.آن روز دارای مذهبهای گوناگون و بدعتهای مختلف وطوائف متیرق بودندمردم

.ُُخود داشت که محورزندگ  دینی ومعبود ب  واسطه ایشان به شمارم  رفت
دند و حوادث عالوه بر بتهای قبیله ای وخانگ  به تعداد روزهای ساٍ بت م  پرستی.ُبت پرستی دین رایج عرب بود 

.هرروزرابه یک  ازآنها وابسته م  دانستند
نکه واسطه آشنابودند وبعض ی ازآنان تصورخدای اصلی وخالق راداشتند و بتهارا به امید اي(ُهللا)باوجوداین بانام 

.باشند پرستش م  کردند(ُهللا)وشییع آنان پیش 
:درموردطرز تیکر اعراب درباره انسان پس ازمرگ بایداشاره کنیم که 

راطراف قبر آیدکه دبعض ی معتقد بودند که روح وقتی ازبدن جدا شدبه صورت مرغی درم .ُعقیده به قیامت کمتردربین آنهابه چشم م  خورد
.پروازم  کندونوحه سرای  م  نمایدواخبار فرزندان را به اطالع او م  رساند

موقعیت زن وخانواده درمیان اعراب( د



ر   های  راکه پیامبراسالم تکالیف شاق وغل وزنجی:ُ)ُقرآن،یک  ازهدفهای مقدس بعثت پیامبررااینگونه بیان م  کند
.(برم  داردبرآنهااست

ش افروزی برای آت:نمونه های  ازخرافه پرستی.مبارزه پیامبربابت پرستی نمونه بارزمبارزه باخرافه وافسانه بود
.محشورنشودآمدن باران، شتری رادرکنارقبری حبس م  کردند تاصاحب قبرهنگام قیامت پیاده

:خرافات وافسانه پرستی نزدعرب ومبارزه اسالم با ان( و

:علم ودانش درحجاز( ی
ه شدیعنی یک فردبه همان حالتی که ازمادر زائیده.ُبه معنی درس نخوانده م  خواندند(ام )مردم حجازرامردم
دودرمدینه دردوران طلوع اسالم ، درمیان قریش فقط هیده نیر توانای  خواندن  ونوشتن داشتن.ُاست ، باقی بماند 

.درمیان دوگروه اوس وخزرج،فقط یازده نیر دارای چنین کمالی بودند





:بعثت حضرت محمد
.رجب در سن چهل سالگ   در غار حرا و با نزوٍ نخستین آیات سوره علق به  پیامبری مبعوث شد27حضرت محمد در 

:دعوت خاص و عموم (الف
حضرت خدیجه و .ُپیامبر در آغاز به طور محدود افراد را به پرستش خدا دعوت م  کرد و دعوتش را از خانواده خویش آغاز کرد

و .ُاسالم آوردامام علی و زیدبن حارثه نخستین ایمان آورندگان به او بودند و ابوبکر نخستین فرد بیرون از خانواده پیامبر بود که
س بعد از سه ساٍ دعوت خود را آشکار کردو نخست خویشان و سپ.بعد به تدریج قشرهای جوان و فقیر دعوت او را پذیرفتند

.ُُعموم را فرا خواند اما سران قریش نپذیرفتند و اعالم کردند از آداب اجداد خود دست برنمی دارند و شروع به مخالیت کردند

:هاشمتحریم و محاصره اجتماعی و اقتصادی بنی (ب
ان بنی هاشم را سران قریش از ابوطالب عموی پیامبر خواستند که از پیامبر حمایت نکند ولی او نپذیرفت پس تصمیم گرفتند خاند

تند هیچ کس در این تحریم آنان نوش.ُهدف ان بود که ابوطالب و طاییه او پیامبر را تنها گذارند.ُمحاصره اجتماعی و اقتصادی بکنند
سه بنی هاشم به مدت.ُحق رابطه اجتماعی از قبیل ازدواج و رابطه اقتصادی ماندد خرید و فروش را با خاندان بنی هاشم ندارد

.ساٍ به شعب اب  طالب پناه بردند

:اندیشه پایگاه جدید برای اسالم(ج
ریش سال دهم بعثت پیامبر دو حامی بزرگ خود حضرت خدیجه و ابوطالب را از دست داد و این باعث شد که آزار سران ق

هجرت از مکه پس پیامبر به فکر. با تشدید آزار مشرکان گسترش اسالم در مکه با موانع اساسی رو به رو شد. بیشتر شود

بال نکردند و آنها از پیامبر استق. طائف شهری ثروتمند بود و با بزرگان مکه رابطه اقتصادی داشت. افتاد و راهی طائف شد

وصا مردم بعد از آن پیامبر تصمیم گرفت که در مراسم حج تعدادی از مردم خص. با بی احترامی او را از شهر بیرون کردند

.یثرب را به اسالم دعوت کنند و این واقعه زمینه ساز هجرت تاریخی پیامبر شد



:اوضاع امپراطوری روم شرقی درعصر بعثت

:موقعیت جغرافیایی روم(لفا
یهقسطنطن.ُمرکزاین امپراطوری قسطنطنیه      بود.ُامپراطوری روم شرقی وارث امپراطوری روم غرب  بود 

.شهری مسیحی بود  و درساختمان این شهرآثاری از بتکده های قدیم شهرهای    دیگر روم نیست

:نوع حکومت روم شرقی( ب
طرحدربرخی ازکشورها جمعی بیکاروهوسران یک سلسله مسایل پوچ و ب  معنی رابه منظورهای  غیرصحیح م

ن مسائل همی.اتیاقا روم آن روزبیش ازهمه گرفتاراین نوع مسائل بود (عمرگرانبهای مردم راهدرم  دهند)میسازند 
د لطمه شدیدی براستقالٍ روم زد وشکافی درمیان آنان ایجادکرد ،به طوری که دستگاه حاکمه مجبوربُو

ه ازعقایدخوددفاع کندومخالیان راسخت تحت   تعقیب قرار م  داد که فشارهای روحی سبب شد که برخی ب
.دولت ایران پناه ببرند

حکومت به فساد اداری ، اخذ مالیاتهای گزاف و .بعدازمرگ یک  ازامپراطورهای روم،روم دچارهرج ومرج شد
یهای ناش ی ازاین رو مردم ناراض ی ، ارتش  تحلیل رفته، خزانه تهی وخراب.عیوها و مجازاتهای هوسبازانه کشیده شد 

.ُُُازجنگهای پ  درپ  موجبات انحالٍ امپراطوری را  فراهم کردند



:مذهب،علم وفلسفه(ج

فرقه های مختلف مسیحی درباره حقیقت ذات .ُدین رسمی امپراطوری روم مسیحیت بود 
کلیسا با .درآن زمان علم فقط درانحصارکلیسا بود.فراوان  داشتندبحثهای(ع)عیس ی

.امپراطورحاکم برجان وفکرومذهب مردم بودند

:تمدن روم شرقی( د
.قسطنطنیه ازقرن پنج به بعدبزرگترین بازار ومرکزکشتیران  جهان بود:تجارت وصنعت *

در                                   ...دهقانان م  توانستند مالک زمین باشند اما به علل گوناگون مانندخشکسالی وسیل و:دهقانان*

.بزرگ بودندتابعیت زمین داران

.برای فراراز گرسنگ  جبرا تن به کاربا مزد کم م  دادند:کارگران*

اشراف ازراه مالکیت زمین و بازرگانان ازراه معامالت،چندان ثروتمندشده بودند که کامال                                            :طبقات*

.بودند...ازطبقات دیگرمتمایزبودندوطبقات دیگرگرفتارمالیاتهای سنگین،مزدکم و

را                روابط نامشروع جنس ی شایع بود به طوری که برخی ازمورخین تقریبا همه زنان آن زمان:زن *

.فاسدم  دانند





:اوضاع دیگرکشورهای جهان درعصربعثت

م  درسرزمین فرانسه سلسله مروونژین حکومت داشتند 614تا511درخالٍ سالهای:فرانسه در عصربعثت(الف

قوانین جزای  .دلخوش بودند...ُشاهان به قتل نیس ، پدرکش ی، برادرکش ی ، شکنجه دادن ، خیانت وزنا و.ُ
ع مشوش تعلیم وتربیت تقریبا رخت بربسته بود تن امری تجملی خواندن ونوش.بسیارغیرانسان  ومنحط بوددراین َو

.ومخصوص روحانیون بود

ه مردم فرودست ب.درقرن ششم میالدی این کشوربه دست ویزیگوت هااداره م  شد: اسپانیا درعصربعثت(ب

ابه سه شکاف عمیق بین توانگران و بینوایان ، بین مسیحیان ویهودیان ، مردم ُر.ُدست فرادستان استثمارم  شدند 

.دسته تقسیم کرده بود

ان رومیدردوران تسلط.کشورمصرس ی ساٍ پیش ازمسیح درقلمروامپراطوری روم درآمد: مصردرعصربعثت(ج

ن سوابق مصربا آ.مصریان حق نداشتند که به مقامات عالی حکومت برسند ومالیاتهای سنگین برآنها تحمیل م  شد
رکت نگاه درخشان علمی درپنجه رومیان ویونانیها قرارگرفته بود که به عناوین مختلف م  کوشیدند تا مردم راب  ح

.دارند تا بتوانندازآنها بهره برداری کنند



تخاربسیاری معتقدند که روی هم رفته ، تاریخ چین درمقایسه با سایر کشورها اف:چین درعصربعثت(ه

آموزش.ُدرچین بیش ازآن که به فرداهمیت داده شود،جامعه مورد توجه قرارداشت.آمیزترین امتیازات راداراست 
ی مردم مقررات چینی چهار طبقه برا.ُحکومت چین مخلوط  ازاریستوکراس ی ودموکراس ی بود .وپرورش همگان  بود

کیل م  اساس اقتصاد چین را کشاورزی تش.ُدانشمندان ، کشاورزان ، صنعتگران ، بازرگانان وکسبه:ُشناخته است
زن چینی ارزش واعتبارداشت ولی مقررات، عادات ظاملانه ای او را در اجتماع.ُرژیم بردگ  درچین وجود داشت.ُداد

.ُُچین ازبسیاری حقوق انسان  محروم م  ساخت

ینیها دانش ژاپنیهابرخالف چ.نظام حکومتی ژاپن،سلطنتی بودوامپراطورجنبه الهی داشت:ژاپن درعصربعثت(ی

قه طب:ُمردم ژاپن درعهدملوک الطوایی  به چهارطبقه تقسیم م  شدند.دوست، دانش محض رانکوهش م  کردند
ذهب اصیل م.درژاپن پدراقتدار مطلق برخانواده بود.ُسامورای ، طبقه صنعتگران،طبقه کشاورزان وطبقه بازرگانان

.وبوم  ژاپن شین تو است که دارای پیغمبروکتاب ومقررات ومراسم نبود

هند، باتمدن  که سابقه اش به س ی تا چهل قرن پیش ازمیالد م  رسد سرزمین :هندوستان درعصربعثت( د

کیش ها ومکتبهای  به خود دیده که تمام مراحل را ازخرافی ترین صورت فکری گرفته .غرایب وعجایب و تضادها است
ر د.ُتا لطیف ترین وروحان  ترین مشربهای عرفان  ویکتاپرستی ط  کرده اند نوع حکومت هند سلطنت استبدادی بود

زنان درمکتبهای هندی .جینیسم، بودیسم درهند وجود داشت(ُقدیمی ترین دين درهند)سه دین هندو7اوایل قرُن
ایت بخش ی نداشتند ع َر .َُو



اع جهان در عصر بعثت بايد گیت جهان ))ُ:ُبه طور خالصه در ارزيابي اَو
ين در قلمرو د.ُدرحوزه سياست گرفتار دولت هايي اقتدارگرا و مستبد بود

دراجتماع .چند خدايي وشرك وگاه بي خدايي وتیرقه ديني رواج داشت
ر وبيشتر فاصله فقرابا اغنيا هر روز بيشت.شهروندان طبقه بندي شده بودند

.دانش ودانايي در انحصاراغنيا بود.ُمي شد

اع تیره است كه، خداوند آخرين پيام رهايي بخش خود را  درست دراين اَو
دست  برآخرين پيامبرش فروفرستاد تا به كمك آن بشريت را از  قيودي   كه

.ُُو پايش را بسته بود برهاند

*******
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