
کرم؟ص؟ از سال هفتم تا دهم بعثت )محاصره در شعب ابی طالب( بررسی دعوت پیامبر ا
ابرار الحیدری1

چکیده
در سال هفتم هجرت به دلیل مهاجرت عده ای از مسلمانان به حبشه، فشارهای مشرکان 
ک���ه امنیت جانی  کرم؟ص؟ ش���دت یاف���ت تا جایی  و س���ران قری���ش به مس���لمانان و پیامبر ا
پیامبر؟ص؟ به خطر افتاد و برخی از آنها به طور آش���کار ابوطالب را تهدید به ترور پیامبر؟ص؟ 
کردند. همین مس���ئله باعث شد تا ایشان به همراه بنی هاشم در شعب ابی  طالب -  کرم  ا
گرچه درباره چگونگی محاصره اختالفاتی  که منازل بنی هاش���م- بود جمع شوند. ا جایی 
که ارتباط  وجود دارد، آنچه مس���لم اس���ت عدم امکان خروج آزادانه پیامبر از ش���عب است 
کرد. سؤالی  ج شعب را دچار مشکل  مستقیم حضرت با جامعه پیرامونی و مسلمانان خار
که آیا حضرت در این س���ه س���ال دعوت به اسالم را  ح می ش���ود این اس���ت  که در اینجا مطر
کرده و به تحکیم آموزه های دینی میان مس���لمانان بنی هاش���م حاضر در ش���عب  تعطی���ل 
کار بردند؟ این پرس���ش زمانی  کرد و یا آنکه روش جدیدی را در دعوت به اس���الم به  کتفا  ا
کتاب ها محاصره پیامبر؟ص؟ در شعب را به غیبت امام؟جع؟  که برخی از  اهمیت می یابد 
کرده و انقطاع از رهبر را دلیل بی نیاز بودن از وی ندانستند. در این نوشتار  از امت تشبیه 

سعی می شود وضعیت دعوت در این سه سال بررسی شود.
گرامی؟ص؟، دعوت، محاصره، شعب ابی طالب. کلیدی: پیامبر  گان  واژ

1. مقدمه
گفت وگوه���ای دعوتی پیامبر  کثرت ارتباط���ات و   بررس���ی چگونگ���ی دعوت پیامب���ر؟ص؟ با توجه ب���ه 

که  کار دش���واری به نظر نمی رس���د، اما هنگامی  ک���رم؟ص؟ در م���دت حضور ایش���ان در مکه و مدینه  ا

کرم؟ص؟ در میان مردم بس���یار محدود ش���ده و یا ناممکن ش���ود یافتن ردپای دعوت  حضور پیامبر ا

ام���ری دش���وار خواه���د بود. مناب���ع در این مح���دوده تاریخی یعن���ی از هفتم تا ده���م بعثت به اصل 

محاصره، وضعیت مسلمانان در شعب و در نهایت نحوه پایان یافتن محاصره پرداخته اند. طبری 

به جز تعداد محدودی روایات در موضوع محاصره بحث را در این باب خاتمه می دهد و مشخص 

1. دانش پژوه دکتری تاریخ اهل بیت؟مهع؟، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی؟ص؟ العالمیه،  عراق.
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که برخی  گزارشی تا جایی است  کرم؟ص؟ دعوتی داش���ته اس���ت یا نه؟ این فقر  که آیا پیامبر ا نیس���ت 

کرده اند. این دوره را به زمان غیبت تشیبه 

که نش���ان دهنده ارتباط حضرت با مردم و  گزارش هایی به دس���ت آمد  در بررس���ی این پژوهش 

گرچه این روایات بسیار محدود، اندک و انگشت شمار هستند، از نظر  دغدغه ادامه دعوت است، ا

تاریخی بسیار تأثیرگذار و تاریخ ساز هستند.

2. محاصره در شعب ابیطالب
گاه تر از دیگرانند«. این ضرب المثل حکایت  »أهل مکه اعلم بشعابها؛ اهل مکه به شعب هاى خود آ

که بین آنه���ا دامنه ها  کوه هاى ف���راوان  از تعدد ش���عب ها در مکه دارد. ش���هر مکه ش���هرى اس���ت با 

گرفته میان  گفته می ش���د. ش���عب به محدوده ق���رار  که به آنها ش���عب  کوچکی اس���ت  و وادی ه���اى 

گویند )الطریحی، 512/1408،2( و ممکن اس���ت وس���عت آن به اندازه های  ک���وه نزدیک به ه���م  دو 

کم ش���د هر خاندانی از قریش را در جایی از مکه  کالب بر مکه حا که قصی بن  مختلف باش���د. زمانی 

که ش���امل ش���عب ابی طالب به س���مت معاله مکه بود برای خاندان  کعبه را  س���کونت داد. او وجه 

کعبه بهترین نقطه  خود و فرزندانش عبدمناف و عبد الدار برگزید. این ش���عب به لحاظ نزدیکی به 

کوه خندمه اس���ت. ش���عب مزبور در اختیار خاندان  کوه ابوقبیس و  مکه بوده و در اصل حدفاصل 

بنی هاش���م ب���وده و در دوره ه���ای مختل���ف ب���ه نام های متفاوتی چون ش���عب بنی هاش���م، ش���عب 

ابی طالب، ش���عب علی بن ابی طالب و ش���عب ابی یوس���ف نامیده شده اس���ت. )جعفریان، 1373، 

ص151(

کوه ابو قبیس و ش���عب ابن عامر قرار دارد و فاصله  کعبه معظمه و در میان  این ش���عب در ش���رق 

کعبه بین دویست تا سیصد متر است. مورخان پس از واقعه هجرت به حبشه و با آغاز  تقریبی آن با 

س���ال دهم بعثت از ش���عب ابی طالب و حصار بنی هاشم در آن س���خن می گویند. از میان مورخان، 

که در نخستین روز ماه محرم سال هفتم  کرده  ابن سعد تاریخ دقیقی را براى آغاز این محاصره ذکر 

بعث���ت اتفاق افتاده اس���ت. )1410، 209/1( نخس���تین مس���ئله دلیل اقدام قری���ش در قطع روابط با 

بنی  هاشم است.

قطان می گوید:

کردن رسول خدا؟ص؟ ناموفق بوده  که قریش دریافتند تالش هاى آنها در محدود  زمانی 
که بنی  هاش���م  کار تنها وقتی میس���ر بود  کش���تن آن حضرت بر آمدند. اقدام به این  درصدد 
گرفتار یک  و در رأس آنها ابوطالب راضی به آن باش���د؛ زی���را در صورت نارضایتی آنان، قریش 
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جنگ داخلی نامحدود می شد. بدین ترتیب از ابو طالب خواستند تا دیه قتل پیامبر؟ص؟را 
کرده و فردى غیر قریشی او را به قتل برساند )عبدالبر، 1403، ص27(  دو برابر از آنان دریافت 
کرده  تا مشکلی در داخل قریش به  وجود نیاید. ابوطالب به شدت با خواسته آنها مخالفت 
و از »بنی عبد المطلب« خواس���ت تا داخل ش���عب خود ش���ده و از جان رسول خدا؟ص؟ دفاع 
که به ش���عب نیامدند )ابن  کنند. آنها به جز ابولهب و ابوس���فیان بن حارث بن عبدالمطلب 
هش���ام، 1375، 351/1( همگی س���خن ابو طال���ب را پذیرفتند. در این وق���ت قریش تصمیم 
کنند. در  گرفتند تا پیوندهاى اقتصادى، خانوادگی، دوستی و رفت و آمد خود را با آنها قطع 
این باره پیمانی نیز نوشتند و عهد بستند تا هیچ نوع صلح و رأفت و مراودتی را از بنی هاشم 
کنند تا او را  که آنهاحاضر ش���وند رس���ول خدا؟ص؟ را به مش���رکان تس���لیم  نپذیرند، مگر زمانی 

بکشند. )بیهقی، 1403، 311/2- 312(

گذاشتن  که هدف اصلی قریش و هم پیمان آنها در این امرزیر فشار  گزارش نش���ان می دهد  این 

بنی هاش���م براى تس���لیم رس���ول خدا؟ص؟ به آنها بوده اس���ت. به این ترتیب تصمیم به رفتن داخل 

ش���عب نیز از سوى ابوطالب بود و هدف عمده اش حفظ جان پیامبر؟ص؟ و نشان دادن یکپارچگی 

بنی عبدالمطلب در دفاع از آن حضرت بوده است.

روایت ابن اسحاق چنین است:

کامل  که اصحاب رس���ول خدا؟ص؟در ش���هرى دیگر ب���ا امنیت  که قریش دریافتند  زمان���ی 
اس���تقرار یافتند و نجاش���ی نی���ز پناهن���دگان را تحت حمایت خ���ود قرار داده و از س���وى دیگر 
گسترش است مجلسی  کس���انی چون عمر و حمزه مس���لمان شده و اسالم میان قبایل رو به 
کنند؛  گرفتند تا پیمانی بر ضد بنی هاشم و بنی عبدالمطلب منعقد  تشکیل داده و تصمیم 
کحه اى نکرده و مبایعه اى نداشته باشند. ابن اسحاق می افزاید:  که با آنها منا بر این اساس 
ای���ن ام���ر باعث ش���د تا بنی هاش���م ن���زد ابوطال���ب رفته و در ش���عب اوگ���رد هم جمع ش���وند. 
ابولهب از آنان جدا ش���د و به قریش پیوس���ت. )ابن هش���ام، 1375، 350/1-351؛ الطبرى، 

)335-336/1387،2

گزارش ابن اسحاق سخن از کشتن رسول خدا؟ص؟  گزارش آشکار است. در  تفاوت مختصر این دو 

که بنی هاشم خود به شعب رفته اند. به عالوه در  به میان نیامده است. آنچه مسلم است این است 

متن پیمان قریش مسئله محاصره جغرافیایی نیامده است. به هر حال ورود به شعب باید دلیلی 

داش���ته باشد؛ آنان چاره اى جز رفتن به داخل شعب نداشتند؛ زیرا پس از آن پیمان نمی توانستند 

کسی مراوده و روابطی داشته باشند. اما دلیل مهمتر مسئله دفاع از جان رسول خدا؟ص؟ است.  با 

که ابوطالب در ش���عب ش���ب ها رسول خدا را در بس���تر خود می خوابانید در  گزارش بیهقی  در ادامه 

کس���انی از بنی هاش���م را در بس���تر رس���ول خدا؟ص؟ می خوابانید و آن حضرت را  وقت خواب خود نیز 
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که قریش  به بس���تر آنها می فرس���تاد. )بیهقی، 1403، 312/2( این اقدامات این امر را تأیید می کند 

مصمم به قتل آن حضرت بوده اند.

کشتن رسول خدا؟ص؟ دارد. در خبر این دو آمده است: »وقتی  گزارش بالذرى حکایت از توطئه 

ابوطالب اصرار آنان را در قتل آن حضرت دید بر جان حضرت ترسید و به دنبال آن بنی هاشم را به 

شعب برد«. )بالذری، 1417، 320/1(

که از آرامش مهاجرین در  که تصمیم قریش ناش���ی از خش���می بود  گزارش ابن س���عد این اس���ت 

گرفتند. )ابن سعد، 1410، 208/1(  کردن بنی هاش���م  حبش���ه داش���تند، بنابراین تصمیم به محدود 

که آنها از مسئله حبشه به شدت خش���مگین بوده اند. دشواری هاى داخل شعب را  روش���ن اس���ت 

که داخل شعب بودند نمی توانستند ما یحتاج خود  کسانی  کرده اند.  گزارش  برخی از سیره نویسان 

کس حاضر به معامله با آنها نبود. به عالوه در آن ش���رایط س���خت تهدیدات  کنند؛ زیرا هیچ  را تهیه 

کی بر شتر خویش می نهاد و  که هاش���م بن عمرو شب ها خورا دیگرى نیز وجود داش���ت. آمده است 

تا نزدیکی شعب رفته افسار شتر را از سرش در می آورد و به پهلوى او می زد تا به داخل شعب برود. 

گرسنگی  گرفتار  )ابن هشام، 1375، 375/1( مشکل »طعام« باعث شده بود تا حاضرین در شعب 

که قریش »قطعوا عنهم الماده و المیره« راه ورود طعام و آب را بر  ش���وند. در نقل هاى دیگرى آمده 

روى آنان بستند. )بالذری، 1417، 234/1(

که آنها در شعب بودند از موس���م حج تا موسم بعدى نمی توانستند از شعب  در مدت س���ه س���الی 

که صداى ناله شان از بیرون  ج ش���وند. فرزندان آنها در ش���عب به اندازه ای س���ختی می کش���یدند  خار

شعب شنیده می شد. یک بار که عباس براى خریدن طعام از شعب بیرون آمد ابوجهل قصد او را کرد، 

ام���ا خداوند او را نجات داد. )بالذری، 1417، 235/1( پدر عباس در آن زمان مس���لمان نبود و تنها به 

دلیل حمایت خانوادگی از رسول خدا؟ص؟ همانند برخی دیگر از بنی هاشم در شعب وارد شده بود. از 

کسی چیزى به  که قریش و به ویژه ابوجهل مراقب بودند تا  گزارش بعدى بالذرى نیز به دست می آید 

که ابوجهل مانع خرید آنها می شود. آنان نفروشد. خدیجه به زمعه بن اسود پیام فرستاد 

کرد.  که به تدریج دل برخی از متنفذان قریش را نرم  همین مس���ئله و آه و ناله هاى فرزندان بود 

گزارش بیهقی آمده  امام علی؟ع؟ به صورت پنهانی براى افراد داخل شعب غذا می آورده است. در 

که از ناحیه مس���افران در بازارهاى مکه عرضه می ش���د آنها با سرعت هر چه  اس���ت: »هر نوع طعامی 

تمام تر آن را می خریدند تا مانع از رسیدن آن به دست بنی هاشم شوند«. )بیهقی، 1403، 312/2( 

ام���ام علی؟ع؟ در یکی از نامه هاى خود به معاویه می نویس���د: »ف���اراد قومنا قتل نبینا و اجتیاح 

اصلن���ا و هم���وا بن���ا الهم م و فعلوا بنا االفاعیل«؛ مراد ایش���ان از قومنا، قریش اس���ت. ایش���ان از نیت 
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کردن مسلمانان پرده برمی دارد. در ادامه می فرماید: »منعونا العذب و احلسونا الخوف و  کن  ریشه 

اضطرونا الی جبل وعر و اوقدوا لنا نار الحرب و من اسلم من قریش خلو مما نحن فیه بحلف یمنعه 

او عشیرة تقوم دونه فهو من القتل بمکان آمن«. )نهج البالغه، نامه 9(

گرچه در برخی منابع »س���نتین« آمده اس���ت. احتمال  این وضعیت تا س���ه س���ال ادامه یافت، ا

گرفته اس���ت. )جعفریان، 1373،  که در اصل»س���نین« ب���وده و تصحیفی در آن ص���ورت  آن هس���ت 

ص 151( نظ���ام قبیل���ه اى در اص���ل بر پایه نس���ب و خویش���ی بود. قری���ش و به ویژه برخ���ی تیره ها با 

وجود همه دشمنی هایش���ان با اس���الم از نظر مسائل قبیله اى نمی توانس���تند در آن شرایط نسبت 

کس���انی احساس ناراحتی  گذش���ت س���ه سال  کنون پس از  به بنی عبد المطلب بی تفاوت بمانند. ا

گرفتند  که تصمیم  کرده اند  کرده و وجدانش���ان آنان را آزار می داد. سیره نویس���ان نام چند نفر را یاد 

کنند. س���یر واقعه نیز نش���ان داده بود  کننده خالص  بنی عبدالمطل���ب را از ای���ن وضعی���ت ناراح���ت 

ک���ردن ابوطالب به تس���لیم پیامبر؟ص؟ نداش���ته و او و دیگر  ک���ه این اقدام مش���رکان نقش���ی در وادار 

که این سیاست شکست  بنی هاش���م با تمام وجود از آن حضرت دفاع می کنند. این بدان معنا بود 

که ادعاى  گذاش���ته اس���ت، آن هم قریش���ی  خورده و تنها یک س���رزنش اخالقی براى قریش بر جاى 

سرورى و سیادت و سخاوت نسبت به همه عرب ها دارد.

گفته  که  همزمان با این احس���اس رس���ول خدا؟ص؟ ابوطالب را از خورده ش���دن پیمان مشرکین 

کرد. این یکی از معجزات آشکار رسول خدا؟ص؟ بود. ابوطالب  گاه  کعبه آویزان بوده آ شده در داخل 

گفت: »اشهد أنک ال  کامل داش���ت. وقتی از رسول خدا؟ص؟  شنید  به س���خن آن حضرت اطمینان 

ک���رده و پیمان را در آوردند. وقتی دیدند  تق���ول اال حق«. )بالذری، 1417، 234/1( مش���رکان را خبر 

که به جز عنوان »باس���مک اللهم« پیمان توس���ط موریانه خورده ش���ده ش���گفت زده ش���ده و رسول 

کردند. مجموع این مس���ائل باعث ش���د تا آن تعهد از بی���ن برود. بدین  خ���دا؟ص؟ را متهم به س���حر 

کس���انی مانند ابو جهل نیز مجبور  ترتیب ادامه این ماجرا میان خود مش���رکان نیز اختالف افکنده و 

به سکوت شدند.

به هر روى این پیمان از میان رفت و بنی هاشم آزاد شدند تا در مکه با دیگران رفت و آمد داشته 

باشند. س���ال دهم پایان محاصره اعالم ش���ده اس���ت )بالذری، 1417، ص 236(. ش���یخ طوسی ١5 

گرچه برخی  رجب را روز خروج از ش���عب می داند )طوس���ی، 1411، ص 905؛ حلی، 1414، 196/6(، ا

که نویسندگان معاصر  کرده اند )قطب راوندی، 1409، 1/٨٦(  محاصره را دو س���ال و یازده ماه اعالم 

این اشتباه را ناشی از تصحیف دانسته اند )جعفریان، 1373، ص151(.
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اندکی پس از بیرون آمدن از ش���عب دو نفر از عزیزترین افراد پیامبر؟ص؟ یعنی ابوطالب و س���پس 

خدیجه درگذش���تند. ابوطالب در اول ذى قعده س���ال دهم بعثت و یا نیمه ماه ش���وال آن س���ال در 

که هشتاد و اندى سال داشت، درگذشت. حالی 

کرد.  خدیجه نیز سی و پنج روز بعد از آن و یا به احتمال بیست و پنج روز پس از ابوطالب رحلت 

کردند. سراس���ر اخبار س���یره در  آن دو را در قبرس���تان معلی در نزدیکی قبور بزرگان بنی هاش���م دفن 

دوران بعثت تا سال دهم هجرى با نام ابوطالب پیوند خورده است. همه جا رد پاى او در حمایت 

از رسول خدا؟ص؟ دیده می شود و در اشعار بسیاری، وی در یارى پیامبر؟ص؟، اظهار ارادت به اسالم 

و نکوهش س���ردمداران  قریش در س���یره ابن اسحاق و جز آن دیده می شود )اشعار ابو طالب در قرن 

گردآورى و با نام دیوان ش���یخ االباطح ابی طالب  چهارم هجرى توس���ط عبد اهلل ب���ن احمد مهزمی 

تحقیق اس���تاد ش���یخ محمد باقر محمودى چاپ شده است(. در اشعار او اعتراف صریح به نبوت و 

که رسول خدا؟ص؟  که ابوطالب در تمام مدتی  کرده اند  گزارش  کرم؟ص؟ آمده است.  رس���الت رسول ا

کس���ی به رسول خدا س���وء قصد نکند. این نشانگر روحیه او  در ش���عب بودند ش���ب ها مراقب بود تا 

در تمام این ده س���ال اس���ت. قصیده رامیه او نش���ان دهنده اوج حمایت او از رسول خداست. بعد 

که س���فیهان قریش به آزار و اذیت رس���ول خدا؟ص؟ پرداختند. )طبرسی،  از درگذش���ت ابوطالب بود 

)134/1 ،1417

3. سرنوشت دعوت
ک���ه جان پیامبر را  باتوجه به محدودیت های یاد ش���ده نس���بت به خان���دان ابوطالب و خطر جانی 

تهدید می کرد، باید رابطه پیامبر اس���الم؟ص؟ با دیگر افراد جامعه را قطع ش���ده پنداشت، حال آنکه 

کرم؟ص؟ در دعوت به دین اسالم  که نش���ان دهنده تالش های پیامبر ا کند  طبری عبارتی را ذکر می 

در این مقطع زمانی اس���ت. )طبری، 1387، 336/2( طبری پس از آن و پیش از خروج مس���لمانان 

که نش���ان دهنده امکان  کرم؟ص؟ با تعدادی از قرش���یان اش���اره می کند  از ش���عب به روبرویی پیامبر ا

خروج ایش���ان از ش���عب ابی طالب است، اما آیا این خروج به صورت مخفیانه بوده و آنکه حضرت با 

چه افردای در تماس بودند؟

کرم؟ص؟ امکان خروج از شعب  که پیامبر ا از روایات تاریخی ممکن است این طور برداشت شود 

ج شوند، ولی به دلیل عدم امنیت جانی ترجیح  را داشته، چنانچه مسلمانان نیز می توانستند خار

ک���رم؟ص؟ تالش های دعوتی  گیرن���د. به همین دلیل پیامبر ا کنار هم قرار  که مس���لمانان در  آن ب���ود 

که  گرچه همراه با محدودیت و فش���ار ب���ود، ادامه دادند، البته این تحلی���ل با خبر بالذری  خ���ود را ا
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کرم؟ص؟ دانسته، منافات دارد.  کش���تن مخفیانه پیامبر ا علت اجتماع در ش���عب را تهدید قریش به 

)بالذری، 1417، 232/1(

که در برخی منابع آمده و مبنی  گزارشی است  توجیه دیگر برای دعوت و ارتباط حضرت با مردم 

که امنیت  بر خروج ایشان در مواسم است. )بالذری، 1417، 234/1؛ ابن سعد، 1410، ص163( چرا

که حضرت و مس���لمانان در دو موس���م  گفت  آنها در این مدت تضمین می ش���د. بنابراین، می توان 

ج می شد  عمره در ماه رجب و موس���م حج در ذیحجه هنگامی که امنیت پیدا می کرد از ش���عب خار

گزارش طبری اشاره به این مناسبت دارد. )عاملی، 1411، 329/3( و 

ج ش���ده و با مردم  که حضرت س���الی دو بار از ش���عب خار طبرس���ی در اعالم الورى اش���اره می کند 

ارتب���اط داش���ت و از راه های مختلف آنها را با نبوت خود آش���نا می ک���رد. بنابراین، حضرت از فرصت 

گرد  که از اط���راف ب���رای ادای حج  که س���الی دو بار اتف���اق می افتاد ب���ا مردم مختل���ف  پی���ش آم���ده 

کرم؟ص؟ در انجام  که از پیامبر ا کرده و آنها را به اسالم دعوت می کرد. عبارتی  می آمدند ارتباط برقرار 

کتاب ربکم، و ثوابکم الجنه علی اهلل؛ مدافع  دعوت نقل شده: »تمنعون لی جانبی حتی اتلو علیکم 

کرده و خداوند پاداش بهش���ت را به شما ارزانی خواهد داشت«.  من باش���ید، قرآن را بر ش���ما تالوت 

)طبرسی، 1417، 123/1(

کالم  حض���رت در حقیق���ت همزمان دو دعوت انج���ام می دهد؛ اولی دعوت به ایم���ان و تصدیق 

کردن تصدیق با یاری و مؤازرت.  که متضمن تعریف به نبوت خودش اس���ت و دیگری هم���راه  الهی 

حض���رت در نم���ودار دعوت ب���ه دنبال یافتن پناهگاه���ی برای صیانت و نگه���داری آن از یک طرف و 

که حض���رت بتواند با تکیه بر آن به دع���وت خود بپردازد،  کن���دن آن ب���ه مناطق دیگر بود. جایی  پرا

بنابراین ایشان به دنبال دعوت به اسالم، پاسداری و صیانت دعوت به طور همزمان بودند. 

کرده و با  کرم؟ص؟ در هر یک از مواس���م خ���ود را به قبایل عرب معرف���ی  زه���ری می گوی���د؛ پیامبر ا

بزرگان س���خن می گفت و تنها درخواست ایشان پناه دادن و نصرت بود. ایشان در پی فراهم آمدن 

کس���ی درخواس���ت ایش���ان را نمی پذیرد و علت آن را  فرصت ابالغ رس���الت الهی بودند. با این حال 

مخالفت قریش و خاندان ایشان می دانستند. )بی تا، 119/4 – 120(

که دو  در نهایت تالش های پیامبر؟ص؟ نتیجه داده و در همین دوران سخت و ناامید کننده بود 

نفر از مدینه در موسم حج وارد مکه می شوند.

ک���رده و عالمه مرتضی عامل���ی )بی تا، 119/4  که طبرس���ی نقل  بر اس���اس روای���ت مفصل دیگری 

کرم؟ص؟ در مواس���م حج فرصت را غنیمت ش���مرده و اس���الم را به  -120( نیز پذیرفته اس���ت، پیامبر ا

کنند. ابولهب در آن هنگام به  که اسالم را تأیید و حمایت  قبایل عرضه می کرد و از آنها می خواست 
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تعقیب پیامبر می پرداخت و قبایل را از پذیرش سخن حضرت منع می کرد و با تهمت جنون، سحر 

کنده می کرد؛ زیرا س���خنان قریش یا به دلیل  کرم؟ص؟ آنها را از اطراف پیامبر پرا کهان���ت به پیامبر ا و 

نفوذ و قدرت قریش و یا ترس از به خطر افتادن موقعیت اقتصادی خود، مؤثر واقع می ش���د، البته 

که موقعیت خاص ابولهب به ویژه آنکه عموی پیامبر هم بود تأثیر بسیاری  نباید از نظر دور داشت 

که برخی  کرم؟ص؟ داش���ت. به همین دلیل اس���ت  در روحیه طرف مقابل و تخریب موقعیت پیامبر ا

گاه تر است.  که او از حال برادرزاده خود آ با اظهار تردید می گفتند 

ج در مدینه ش���عله ور بود. دو نفر از خزرجیان  در آن زمان جنگ های مداومی میان اوس و خزر

ب���ه نامه ای اس���عد بن زراره و ذک���وان بن عبد القیس برای ه���م پیمانی با عتبه ب���ن ربیعه در مقابل 

اوس وارد مدینه ش���دند، ولی عتب���ه نپذیرفت و از نگرانی قریش به دلیل دع���وت پیامبر و تفرقه ای 

گفت و آنها را از ارتباط با پیامبر؟ص؟ برحذر داش���ت. به همین دلیل  که در آن به وجود آمده س���خن 

اس���عد در هنگام طواف س���عی می کند سخن پیامبر را نش���نود و یا با او تماسی نداشته باشد. منابع 

گ���زارش دادهاند. در آن هن���گام پیامبر  از حض���ور پیامب���ر در حج���ر به هم���راه عده ای از بنی هاش���م 

گرد آمده بودند در حجر می نشس���ت  ک���ه در اطراف وی  ک���رم؟ص؟ به همراه تعدادی از بنی هاش���م  ا

»وکانوا قد خرجوا من ش���عبهم«. بی ش���ک این حادثه در س���ال های هش���تم و یا نهم اتفاق افتاده 

است. )جعفریان، 1383، ص401-395(

گر هم بی پایه باشد نباید  که ش���نیدن س���خن پیامبر، حتی ا در آن زمان به نظر اس���عد می رس���د 

مانعی داشته باشد؛ زیرا وی قدرت تشخیص را دارد. از این رو به طرف پیامبر؟ص؟ رفته و بالفاصله 

ک���ه از یهودیان در رابطه ب���ا خروج پیامبر  اس���الم می آورد. وی بعدها علت اس���الم خود را س���خنانی 

ش���نیده اس���ت، بازگو می کند. به هر حال اس���عد زمینه های اس���الم ذکوان را فراهم می کند. به نظر 

کرم؟ص؟ داشته اند و در یکی از این  می رسد آن دو قبل از بازگشت به مدینه مالقات هایی با پیامبر ا

کسی را برای تبلیغ و تعلیم قرآن به همراه آنان  که  کرم؟ص؟ تقاضا می کنند  مالقات ها آنها از پیامبر ا

بفرستد. )ابن عبدالبر، 1412،  4/ 1473(

کرم؟ص؟ را در عرضه اس���الم به اس���عد ثبت نکرده است. به  متأس���فانه تاریخ عین عبارت پیامبر ا

کرده اند؟ از قراین  ح  که آیا ایشان با اسعد نیز مسئله حمایت را مطر همین دلیل مش���خص نیس���ت 

که ایش���ان به همراه دعوت مس���ئله حمایت و یاری را نیز خواس���تار ش���دند؛ زیرا  می توان حدس زد 

که ایش���ان به دنبال پناهگاهی محکم برای تثبیت و عرضه  ش���رایط پیرامون حضرت اقتضا می کرد 

دین باشند و ادامه وضعیت و فشارها و تهدیدهای قریش خطر از بین رفتن اسالم را تهدید می کرد. 

که اسعد به طور جدی به دنبال تبلیغ اسالم در مدینه و جلب حمایت اهل  به همین دلیل اس���ت 
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مدینه از پیامبر؟ص؟ برآمد. قرینه س���وم ورود نومس���لمانان مدینه در س���ال یازدهم و بیعت عقبه با 

کرم به دنبال  که پیامبر ا که پیش از آن معهود نبود. بنابراین می توان حدس زد  پیامبر است، امری 

عرضه اسالم و یافتن پناهگاهی برای آن بودند.

کرم؟ص؟ فراهم  گسترش یافته و زمینه های هجرت پیامبر ا با تالش های مصعب، اسالم در یثرب 

می ش���ود. اس���عد نو مس���لمانان مدنی را جمع می کرد و به صورت جماعت نماز می گزارد. نام وی از 

جمله اولین ها ثبت شده است؛ با نام »اول من اجمع«. )سیوطی، 1404، 218/6(

گرفت. مرحله اول آن در دوران س���ه س���اله  دع���وت اه���ل مدینه به اس���الم طی مراحلی ص���ورت 

کم اس���الم در مدینه  کم  محاص���ره و ب���ا آمدن اس���عد بن زراره بود، پس از اس���الم آوردن وی و ذکوان 

گس���ترش یافته و در س���ال یازدهم با آمدن تعدادی از مسلمانان یثرب پیمان عقبه اولی بسته شد. 

گر نقل طبرس���ی از علی بن ابراهیم درس���ت باشد باید بزرگترین و مهمترین قسمت دعوت به دین  ا

که در نهایت منجر به هجرت  در آشنایی اهل مدینه با اسالم و در این سه سال اتفاق افتاده باشد 

گر رویداد ش���ق القمر را  کرم؟ص؟ به مدینه و اقامه حکوت اس���المی ش���د. همچنین ا تاریخی پیامبر ا

کرده اند تصنیف دیگری برای دعوت دانست،  که بس���یاری از موافقات، آن را در س���ال هشتم ضبط 

گرچ���ه روایت مذکور  که ش���اید بت���وان نام آن را دعوت ب���ا اظهار معجزه نامید، ا کرد  می ت���وان اضافه 

مخالفینی نیز دارد. )بهرامی، 1392(

4. نتیجه گیری
کرم؟ص؟ دوران سه س���اله محاصره مسلمانان در شعب  بی ش���ک س���خت ترین دوران بعثت پیامبر ا

کمتر به بحث  گرچه به تفصیل درباره وقایع سخت شعب پرداخته اند، اما  ابی طالب است. منابع ا

کرده اند. در این دوره دعوت پیامبر؟ص؟ از نظر زمانی به موس���م حج و  دع���وت در ای���ن مقطع توجه 

عمره خالصه می ش���د. با این ح���ال آن حضرت در این زمان های محدود تم���ام تالش خود را برای 

گرفتند. کار  تبلیغ اسالم به 

که همراه با دع���وت به پذیرش نبوت  نوع دعوت بیش���تر دعوت به مؤازرت و پیش���تیبانی اس���ت 

ایش���ان بود. عبارات وارد ش���ده از حضرت تالش ایش���ان را برای یافتن پناهگاهی برای پاس داش���ت 

که با پذیرش  آئین حق نش���ان می دهد. در نتیجه دعوت ایش���ان دعوتی مش���روط به ش���مار می آید 

دعوت و ش���رط از طرف اهل مدینه زمینه های هجرت و س���پس تأس���یس حکومت اس���المی فراهم 

گزارش های تاریخی نیز بزرگان هر قبیله مورد توجه پیامبر؟ص؟ بودند.  ش���د. از نظر مخاطب و بنا به 

کرم؟ص؟ پس از خروج از ش���عب نیز این تماس ها را با مس���افرت به طائ���ف و مناطق اطراف  پیامب���ر ا
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گرچه دعوت حضرت در این  مک���ه ادامه دادند. عل���ت آن نیاز فوری دین به مأمن و پناهگاه ب���ود. ا

س���ه س���ال از نظر زمانی، مکانی و مخاطبین مح���دود و اندک بود، نتایج بس���یار بزرگی برای جامعه 

اسالمی در پی داشت. 
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