
 

 

 ویژگی عربستان قبل از بعثت 

 جنوب شرقی آسیا شبه جزیره عربستان محل واقع شدن

 سه میلیون کیلومتر مربع  وسعت

ای کوهستانی محدودی کوهستانی است) حجاز منطقهبیابانی، مناطق  نوع پوشش گیاهی

 ئف در این منطقه قرار دارد(ی یثرب، مکه و طااست که شهرها

 گرم و خشک  آب و هوا

 صحرا نشین)کوچ رو( و به شکل قبیله ای  نوع زندگی آنها

کشاورزی نداشتند) به جز در یمن و یثرب(، دامپروری نداشتند، تنها از  شرایط اقتصادی 

ل که در مسیر طریق تجارت، ثرتمند می شدند. آن هم به این دلی

 تجاری یمن به شام قرار داشت

ویژگی فرهنگی و تاریخی به نام 

. درواقع رفتارهایی را داشتند اهلیت ج

که عصر آنها را به عصر جاهلیت 

 معروف کردند. مثل: 

 عالقه به قتل، غارت، کشتن دیگران.1

 .جامعه مردساالری بود و زنان از موقعیت پایینی برخوردار بودند.2

 دانستند.ی حقارت می.دختران را مایه3

 بهره بودند. .از علم و دانش بی4

های شدید و کورکورانه نسبت قوم، قبیله و هم .عصبیت یا تعصب5

 خود خونان

ها کرده ها بت پرست بودند و کعبه را محل نگهداری بتبیشتر آن وضعیت دینی 

 ای هم دین یهود، مسیح و زرتشت را می پرستیدند.عدهبودند، 

 

 ضرت محمد در مکه ح 

حضرت محمد در خاندان پاک و شریف متولد شدند. در نوجوانی به  های پیامبر ویژگی

 40رجب، در  27خاطر پاک دامنی به محمد امین معروف بودند. در 

مبعوث  فرشته وحی بر ایشان نازل شدند و ایشان  سالگی، در غار حرا

. اولین ایمان آوردندگان به ایشان، حضرت خدیجه و حضرت شدند

  ی بودند. عل

سیما کاظمی               پایه هشتم                                                                مطالعات اجتماعی                                       

  ظهور اسالم در شبه جزیره عربستان:          () درس نهم پنج فصل 

 



 حضرت محمد در مکه 

در این مرحله پیامبر به صورت پنهانی مردم را دعوت به پرستش خدای یگانه و ایمان به  دعوت پنهانی پیامبر

ت به صورت پنهانی در کوه صفا بود. این دعوت سه این دعو کردند.روز رستاخیز می

 سال به طول انجامید. 

پیامبر ماموریت پیدا کرد که خویشاوندان و عموم مردم را به دین اسالم دعوت کردند.  ت آشکار پیامبر دعو

 ، از سرانجام کافران هم صحبت کردند. هابت پرستش در این مرحله عالوه بر نکوهش

گری واکنش مشرکان: گسترش دین اسالم و مفاهیم دین اسالم که مخالفت با اشراف

انداخت. آنها از راه زیر استفاده کردند و اشراف مکه را به خطر می بود، منافع مشرکان

 مسلمان را منصرف کنند. مثل : تا 

نزوی کردن، تهمت زدن، تمسخر کردن، تطمیع کردن) پیشنهاد ثروت و مقام(، م

جایی که کسانی  شکنجه ) آزار جسمی، ممانعت از خوردن و آشامیدن، تازیانه زدن تا

مانند یاسر و سمیه، عمار پسرشان، بالل حبشی، سخت ترین شکنجه ها را تحمل کردند 

و حتی یاسر و سمیه در این راه شهید شدند. راه بعد از شکنجه، تحریم اقتصادی آنها 

کان عهدنامه ای را امضا کردند که در آن هرگونه معامله اقتتصادی و رابطه بود، مشر

. در نتیجه پیامبر به پیشنهاد ابوطالب به بیابانی در ممنوع بود با پیروان اسالم اجتماعی

نام شعب ابوطالب رفتند. در این زمان حمایت مادی حضرت خدیجه و  نزدیکی مکه به

 ابوطالب کمک کننده بود. 

در نهایت مشرکان تصمیم به قتل پیامبر گرفتند که با لطف خدا و فداکاری حضرت 

 علی آن نقشه خنثی شد. 

 )یثرب) مدینه 

پیامبر به فشار مشرکان و با توجه به اینکه قبال مردم یثرب دوبار با پیامبر دیدار کرده 

ودند و در دیدار دوم پیامبر را دعوت بودند و در دیدار اول به دین اسالم روی آورده ب

 کرده بودند به یثرب بیایند، به یثرب رفتند. 

 ورود پیامبر به یثرب

 تغیر نام شهر یثرب  مردم یثرب به یمن قدم پیامبر، نام شهر یثرب را مدینه النبی یعنی شهر پیامبر گذاشتند

 یاران پیامبر  مهاجرین: کسانی که همراه با پیامبر از مکه مهاجرت کرده بودند.

 : کسانی که به پیامبر و مهاجرین کمک کرده بودند. انصار 

 



اقدامات پیامبر در 

 یثرب)مدینه(

های محل تصمیم گیریتاسیس مسجد : مسجد تنها محلی برای عبادت نبود بلکه، 

خواندن و نوشتن دانش، علم ومحل فراگیری  ی و نطامی، سرپناهی بر نیازمندان، سیاس

 قرآن بود. 

ز انجا که مهاجرین و ای: اایجاد پیمان برابری و برادری به جای تعصب قومی و قبیله

ها را دو به انصار از گذشته اختالفات زیادی داشتند و از قبایل مختلف بودند، پیامبر آن

 دو برادر اعالم کردند. خودشان نیز با حضرت علی دست دوست دادند. 

طراف آن قبایل یهودی نوشتن پیمان نامه سیاسی با یهودیان: از آنجا که در مدینه و ا

کردند، پیامبر برای ایجاد اتحاد سیاسی با آنها پیمان هایی را بستند که در زندگی می

 واقع با آن تاسیس حکومت خود را به شکل علنی بیان کردند. 

نبردهای پیامبر: پیامبر هیچ گاه به بهانه کشورگشایی یا به دست آوردن غنیمت دست به 

-جنگ ها از طرف مشکالتی بود که مشرکان مکه ایجاد می جنگ نزدند و بیشتر موارد

 کردند)بدر، احد، خندق( بعضی از جنگها را یهودیان پیمان شکن ایجاد کردند) خیبر(

به صورت کلی به جنگ هایی که خود پیامبردر آنها حضور داشتند غزوه و به جنگ 

 . گویندهایی که پیامبر فرماندهی آن را بر عهده نداشتند سریه می

نامه نوشتن به فرمانروایان دیگر کشورها: پیامبر برای هدایت همه مردم جهان، به 

 کشورهایی از جمله ایران، حبشه و مصر نامه نوشتند. 

از خود،  حج آخرین سفر بازگشت ازجانشین و ماجرای غدیرخم: پیامبر درانتخاب  

یارنشان خواستند در محلی به نام غدیر خم جمع شوند و آنجا به مسمانان، فرمودند، هر 

 کسی که من پیشوای او هستم، بعد از من، علی پیشوای اوست.

 ه به خاک سپرده شدند.سالگی رحلت فرمودند و در مدین 63ماه صفر ، در  27پیامبر در 

 


