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جایگاه زمان و مکان در روششناسی بعد از هجرتِ پیامبر اکرم

(صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم)

در گذر از جامعهی
چکیده:
پیامبر اکرم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) در جامعهای به راه قویم قرآن دعوت مینمود ،که مرردم بره سروی
باطل هجوم آورده و فساد و ظلم بر تمام شؤون زندگی آنان مسرتولی برود ،برا ایرن وجرود ،خداونرد
سبحان میخواهد به دست آن حضرت حق را حكومت داده ،دلهای مردم را از پلیدی شرر پرا
کند و رفتارشان را پیراسته و اجتماعشان را اصالح سازد.
پیامبر خاتم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) در دوران دعوت ده سالهی بعرد از هجررت خرود برا موقعیرتهرای
مختلف از حیث زمان و مكان و با مردمی متفاوت از حیث روانشناختی و جامعهشناختی مواجره برود
که این خود اقتضائات متفاوتی را به دنبال داشت .لذا در این مقاله به این سرؤال پاسرد داده خواهرد
شد که آیا این اقتضائات مختلف چه از بُعد روانشناختی و جامعهشناختی و چه از بُعد نقر

زمران و

مكان در روششناسی آن حضرت لحاظ شده است؟
با مطالعه و تحلیل کتب تاریخی ،سیره ،مغازی ،تراجم و تفاسیر این نتیجه به دست آمرده اسرت
که رسول اهلل (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) هم از حیث روانشناختی و جامعهشناختی رعایت ظرفیت عقول مرردم
مینمود ،و هم با لحاظ این عبارت که هر سخن جایی و هر نكته مكرانی دارد برا تسسریم مسرجد،
تخریب مسجد ،اعزام دعات ،ایجاد وحدت ملّی ،ارسال پیک به سران کشورها ،مذاکراه و ...توانسرت
گسترهی اسالم را به گستردگی جهان وسعت بخشد.
کلید واژهها :روششناسی ،پیامبر ،جامعهیجاهلی ،بعد از هجرت ،زمان و مكان
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 -1طرح مسأله
مرتبهی وجودی هر موجودى عین ذات او است و تخلّف ناپرذیر اسرت .برین همرهی موجرودات
جهان چنین نظامى ذاتى برقرار است .این عبارت قرآن کریم دربارهی فرشتگان که مىفرماید« :وَ ما
مِنَّا إِالَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ»« 1نیست از ما کسى مگر آنكه مقام معلومى دارد» دربرارهی همره موجرودات
صادق است .هر چیزى جاى خاصّى دارد و فرض آن در غیر جاى خودش مساوى برا از دسرت دادن
ذات آن است.
هر حادثه در مكان و زمان خاصّى پدید مىآید؛ و هر زمان خاص و مكان خاص ،ظررف حرواد
معیّنى مىگردد .هیچ حادثهاى در جهان ،مستقل از سایر حواد نیست ،همهی قسمتهاى جهران-
مانند همهی اعضای بدن -با یکدیگر متّصل و مرتبط است .اصل وابستگى اشیاء به یکدیگر ،و به
عبارت دیگر اصل وحدت واقعى جهان -وحدت اندام وارى -اصرلى اسرت کره حكمرت الهرى تكیره
فراوان بر آن دارد.
انسان نیز در این نظام به همپیوسته ،در تكوین خود دارای گرای های غریزی ماننرد میرل بره
خوردن و آشامیدن است ،و هم دارای گرای های فطری چرون میرل بره کمرال ،زیبرایی و تقردّ
میباشد؛ برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن این امیال و سیر درست آنها به سمت مقصرد و
منزل خوی  ،لزوم امر هدایت ،ضروری و حتمی مینماید.
خدای منّان نیز برای این که بشر در سیر به مقصد به بیراهه نرود ،پیامبرانی مبعو فرمود 2که
از جملهی پیامبران و خاتم آنها رسول اکرم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) است 3.و رسول خردا

(صَرلَّیاهللُعَلَیرهِوَآلِرهِوَسَرلَّم)

برای سیرِ حرکت بشر به سرمنزلِ مقصود ،روشهایی اتّخاذ نمود که آن روشهرا در طرول بیسرت و
سه سالِ دوران دعوت آن حضرت ،زمانها و مكانهای مختلف و متفاوت را به خرود داشرته اسرت.
زمان و مكان مختلف و متفاوت ،هم از حیث موقعیت ،و هم از حیث امكانرات و ملزومرات ،اقتضرای
روش مندی خاص خود را دارد؛ لذا سؤال این است که آیا پیرامبر خراتم (صَرلَّیاهللُعَلَیرهِوَآلِرهِوَسَرلَّم) در گرذر از
جامعهی جاهلی شرایط زمان و مكان را لحاظ نموده و توجّه میکرد؟ و یا چون دعوت ،الهری برود و
بشر ملزم به پذیرش آن ،زمان و مكان نقشی نداشت تا بدان توجّه شود؟ و البتّه در پی آن ،این سؤال
است که اگر توجّه میکرد کیفیت توجّهی آن حضرت چگونه بود؟
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قابل ذکر است که به این موضوع ،با احصاء نگارنده ،مسقالً پرداخته نشده است؛ بلكه در البالی
کتبِ سیره ،مغازی ،تراجم و تفاسیر میتوان روش پیامبر اکرم (صَلَّیاهللُعَلَیرهِوَآلِرهِوَسَرلَّم) را در بهررهگیرری از
شرایط زمان و مكان جستجو کرده و بدست آورد.
لذا با پرداختن به این موضوع اوّالً ابتكارات رسول اکرم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِرهِوَسَرلَّم) در لحراظ کرردن امرور
روانشناختی و جامعهشناختی روشن میشود ،ثانیاً شیوهی الگوپذیری از سریرهی آن حضررت بررای
محقّقین و مبلّغینِ شریعتِ الهی میسور میگردد.
با توجّه به تكّیهی حكمت الهی به اصل وابستگى اشیاء به یکدیگر ،از جمله به زمران و مكران،
رسول خدا (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) در سیرهی فردی و سیاسی -اجتماعی خود با لحاظ نمودن روانشناسی و
جامعهشناسی مخاطبین ،به زمان و مكان توجّهی درخور مینمود .زیرا زمان و مكان ،خود نقشی مؤثّر
در مواجههی دعوت شوندگان نسبت به دعوت کننده دارد.
 -2ماهیت و تعریف موضوع (مفهومشناسی)
در فلسفه گفته مىشود« :کُلُّ حاد ٍ مَسبُوقٌ بِمادّهٍ وَ مُدّهٍ» 4یعنرى هرر پدیردهاى در چهرارچو
زمان خاص و مكان خاص واقع مىشود .و به اصطالح ،هر پدیده ،زمان و مكان خاصّى دارد .ممكرن
نیست که همهی زمانها یا همهی مكانها براى یک حادثه ،بىتفاوت

باشد5.

جایگاه زمان و مكان یعنى اقتضای اجتماع و زندگى برای پی برد هدف .بشر به حكم ایرن کره
به نیروى عقل ،ابتكار و اختیار مجهّز است و تمایل به زندگى بهتر دارد ،پیوسته اندیشهها ،عوامرل و
وسائل بهترى را براى رفع احتیاجات اجتماعى و معنوى خود وارد زندگى مرىکنرد .معنراى اقتضرای
اجتماع و زندگى ،این است :با توجّه به این که زمان که دائماً در حال گذشتن و آمدن است ،و در هر
قطعهاى از خود و در هر مكانی تقاضاى مختلف دارد؛ پیامبر خدا (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) ،در وارد کردن طرح
و نقشههای جدید برای پی برد اهداف ،چگونه آنها را لحاظ کرده است؟!
البتّه باید توجّه داشت که منظور از «در هر زمان یا مكان» ،ذوق ،سلیقه یا پسند مرردم را لحراظ
کردن نیست ،بلكه منظور این است که با توجّه به شرایط زمانی و مكانی با چه کرمّ و کیفری ،آیرین
الهی گسترش یابد.
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روششناسی یعنی متدولوژی؛ و منظور از روششناسی پیامبر اکرم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) ،این است که
آیا آن حضرت در کارها و در متد خودش نق

و جایگاه زمان و مكان را لحاظ میکرد؟ و چنانچه در

ملحوظات آن حضرت وجود عملی داشت چگونه بود؟
و منظور از بعد از هجرت ،ده سالی است که از زمان هجرت پیامبر خراتم (صَرلَّیاهللُعَلَیرهِوَآلِرهِوَسَرلَّم) بره
یثر  ،تا رحلت آن حضرت در مدینه النّبی سپری شد.
و از آنجا که منظور از بحث ما گسترش اسالم برای گذر از جامعرهی جراهلی اسرت الزم اسرت
مختصری از آن جامعه را ،تصویر کنیم:
قرآن کریم ،روزگار قبل از اسالم عر را دورهی جاهلیّت نامیده است ،و این از آن جهرت اسرت
که در آن روزگار به جای علم ،جهل ،و به جای حق ،آرای سفیهانه و باطل حاکمیّت داشت .و معنایی
که قرآن از این کلمه اراده کرده است عبارتند از هر اندیشهی ناحقّى که پم از ظهور حق ،برگشرت
فكرى به جاهلیّت دارد ،لذا آن چه که با معیارهای واقعی اسالم هماهنگ نباشد جاهلی و برخاسته از
تعصّبات موجود در نظام قبیلهای

است6.

جامعهی عر در آن روزگار از جنو همجوار حبشه بود و مردم حبشه نصرانی بودند و از مغر
به امپراطوری روم -که آنان نیز نصرانی بودند -منتهی میشد ،و از شرمال بره ایرران کره زردشرتی
بودند ،محدود میگشت؛ در میان عر ها نیز طوایفی از یهود زندگی میکردند ،و خود عر هرا غالبراً
مشر و بتپرست بودند و اغلب به صورت قبیلهای زندگی

میکردند7.

این اوضاع و شرایط برای آنان جامعهای بَدَوی و بیاسا  ،آمیخترهای از آدا و رسروم یهرود و
نصاری و مجو
نیز رسول

به وجود آورده بود؛ مردم نیز در نادانی و بیخبری به سر میبردند .و خدای سبحان

را از پیرویِ بیشتر مردم روی زمین برحذر داشت زیرا آنان جز از گمان پیروی نمیکردند

و جز اندیشهی باطل سرمایهای

نداشتند8.

در بین مردان ،فضلیت این بود که خونریزی کنند ،تعصّب جاهلی داشته ،متكبّر و مغرور باشند ،از
ستمکاران پیروی کرده ،حقوق ستمدیدگان را پایمال و به آنان ظلم و تجاوز کنند ،شرا بنوشرند و
قمار و زنا کنند ،مردار و خون و هستهی خرما

بخورند9.
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زنان هم از مزایای انسانی محروم بودند ،به هیچ وجه مالک اراده و اعمال خود نبودنرد ،ار بره
آنها نمیرسید ،مردها زنان متعدد میگرفتند ،زنا در بین آنان رایج بود ،حتی زنهای شروهردار هرم
آلوده بودند و در مراسم حج نیز با بدن برهنه شرکت

میکردند10.

فرزندان آنها منتسب به پدران میشردند ،ولری هنگرام کرودکی از ار محرروم بودنرد و تنهرا
فرزندان کبیر میرا را تصرّف میکردند .از جمله چیزهایی که به ار میبردند ،زنِ شرخ

متروفّی

بود و به طور کلّّی دختران ،چه صغیر و چه کبیر و هرمچنرین پسررانِ صرغیر از ار حقّری نداشرتند،
مسسلهی غصب حقوق ایتام از شایعترین مسایل آنان بود ،چرا کره دائمراً در حرال جنرگ و غرارت و
چپاول بودند ،و بالطّبع قتل و کشتار زیاد و ماجرای یتیمان بیسرپرست تكرار میشد.
از بدبختیهای بزرگ فرزندان این بود که سرزمینهای خرا و اراضی بیآ و علف به سرعت
گرفتار قحطی میشد و کار به جایی میرسید که مردم از تر

فقر و تنرگدسرتی فرزنردان خرود را

میکشتند 11و ناگوارترین خبر برای یک عر به دنیا آمدن دختر بود؛ 12لذا دختران را زنرده بره گرور
میکردند13.

از نظر حكومتی هم دچار هرج و مرج عجیبی بود .هر جمعی به صورتی خاص جلروه مریکررد و
هر ناحیهای از شبه جزیره عربستان با آدا و مراسم عجیب و باورهای خرافی 14آنان بره وضرعی در
میآمد؛ گذشته از این ،همهی آنها گرفتار بالی بزرگ بریسروادی بودنرد ،تعلریم و تعلّرم حتّری در
شهرهای آنان وجود نداشت تا چه رسد به عشایر و قبایل

بیابانگرد15.

وضع جامعهی جاهلی به گونهای بود که مردم به سوی باطل هجوم آورده و فساد و ظلم بر تمام
شؤون زندگی آنان مستولی بود ،با این وجود ،خداوند سبحان میخواهد به دست پیامبر

اکررم (صَرلَّیاهللُ-

عَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) حق را حكومت داده ،فرمانروایی مطلق بر مردم را به دست او بسپارد ،دلهرای مرردم را از
پلیدی شر پا کند ،رفتارشان را پیراسرته و اجتمراعشران را اصرالح سرازد ،و جامعره را اسرالمی
گرداند ،و این زمانی است که فساد در شاخ و برگ و درون و برون جامعهی آنان ریشه دوانده است.
 -3روششناسی پیامبر
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پیامبر اسالم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) به جدّ معتقد بود که یكی از مسموریرتهرای مهرم انبیراء در مسریر
دعوت الهی ،رعایت ظرفیت عقل و شعور مردم است 16،که این امر خود ،ارتباط مسرتقیم برا شررایط
روانی ،زمانی و مكانی مردم داشته و دارد .و رسول خدا (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) با همین نگررش برود کره در
راهبرد خود شرایط روانی را به خوبی رعایت میفرمود .مولوى نیز به مضرمون همرین حردیث اشراره
مىکند و مىگوید:
بی

از این با خلق گفتن روى نیست

پست مىگویرررم به اندازهى عقررول

بحر را گنجایى اندر جوى نیست
عیب نبرود این بررود کار

رسول17

لذا آن حضرت ،راه درست و سخن نیكو را به شیوهای درخور ،تبیین مریکردنرد؛ و بره اصرطالح
لحاظ میکردند که هر سخن جایی و هر نكته مكانی دارد .یعنی با توجه به فرمودهی آن حضرت 18و
نیز به فرمای

امام علی (عَلَیهالسَّالم) 19و نیز حضرت سرجّاد (عَلَیرهالسَّرالم) 20بیران سرخن حكیمانره بررای

عامّهی مردم و ناآگاهان ظلم در حقّ آنان است و دریغ داشتن آن از اهل فهم نیز ظلمی دیگر است.
و خدای رحمان هم ،دستو میدهد تا از حكمرت و موعظرهی حسرنه بهررهی بسریار ببرنرد و در
برخورد با مخالفان با جدالی احسن ارشاد کنند 21.و در جاهایی که ضروری است نیز سخنان محكم و
مستدل

بگویند22.

الف) چند روش و متد روانشناسانه در گذر از جامعهی جاهلی
پیامبر خدا (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) از خانواده و نزدیكان خود آغاز کرده بود 23.زیررا پیرامبر الهری ماننرد
همهی انبیاء 24در کنار کار رسمی خود ،نسبت به خانوادهی خود توجّهی ویژه

داشت25.

به این علّت که خو میدانست یكی از دالیل عدم توفیق در اصالح جامعه این اسرت کره هرر
فردی آنگاه که به اعمال خوی

نظر میافكند ،عینک خوشبینی به چشم میزنرد و آنگراه کره بره

دیگران نظر میکند عینک بدبینی و بدگمانی؛ و نتیجه این میشود که هریچ کرم خرود را مسروول
نداند بلكه چنین پندارد که مسوولیت از آنِ دیگران است .همه چشم به عدالت اجتماعی داشته باشند
ولی هیچکم تصوّر نكند که عدالت اجتماعی وقتی حاصل میشود که تکتک افرراد عرادل باشرند.
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خدای عزیز آنگاه که به بپا داشتن عدالت توصیه

میکند26

تا آنجا به انسان تسکید مینمایرد کره امرر

شهادت و گواهی جز به خاطر خدا نباشد حتّی اگر علیه خود یا خانوادهاش

باشد27.

در مسیر تبلیغ جز هدایت مردم نیّت دیگری نداشت .چون انسان در مسائل تربیتی از قیّمپرذیری
گریزان است و اگر این احسا

در او پیدا شود که شخصی از راه رسیده تا استقالل او را زیرر سرؤال

ببرد ،و یا او را از آیین آباء و اجدادی جدا کند ،مقاومت مینماید؛ 28و چون پیامبر اکرم

(صَرلَّیاهللُعَلَیرهِوَآلِرهِ-

وَسَرلَّم) به خوبی بر این امر روانشناسانه واقف بود و میدانست که فقط مذکِّر است نه مسرلّط برر آن-
ها؛ 29چندین بار با صدای رسا اعالن نمود که رسول ،جز ابالغ تكلیف دیگری ندارد 30.و بررای ایرن
که انسان را در کمال اختیار و با روانی آرام به سوی هدف الهی سوق دهد ،فریاد کرد که ما صرفاً راه
را مینماییم ،و این شما هستید که میتوانید بپذیرید یا انكار کنید 31.زیرا راه اطاعرت خردا و امتثرال
اوامر او از هر نظر برای بشر سهل و آسان گشته

است32.

و با همین نگرش ،پیامبر اکرم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) این موضوع را «که خلق خداسرت و نقشرى جرز
رسالت ندارد» اعالن مینمود؛ 33و اعالم میکرد که پیامبر نوظهوری

نیست34.

از آنجا که بشر از کلمات قُلُمبه و سُلُمبه در همه جا خصوصاً در مسیر هردایت و تربیرت فرراری
است ،رسول خاتم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) با لحاظ این امر ،خود را از این تكلّف به دور میداشت 35.و همیشه
آگاهانه ،فصیح و بلیغ سخن میگفت.
زمانی شخصی حضور پیامبر اکرم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) کلمهپردازىهراى قُلُمبره و سُرلُمبه مرىکررد،
پیامبر (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) فرمود :من و پرهیزکاران امّتم از این گونه حرف زدن و به خودبندى در سخن،
پرهیز مىکنیم 36.و اصالً انبیاء الهی را از تكلّف بری

میدانست37.

و برخی هم منظور از تكلّف را این میدانند که پیامبر چیزى را که نمىداند و بر خودش آنطرور
که باید ،ثابت و محقّق و روشن نیست ،نمىگوید؛ و در مقابل مردم تظاهر بره دانسرتن مطلبرى کره
هنوز آن را براى خودش توجیه نكرده است نمىکند 38.که این معنا هرم باشرد روشری هوشرمندانه و
روانشناسانه است.
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پیامبر خدا (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) به خوبی میدانست که مزاج روحی انسان به سخنپردازی و نظریره-
پردازیهای صرف ،بیتوجّه است؛ لذا روش خود را آمیختهای از جنبهی نظری و عملی مینمود.
مسلماً و به درستی واقف بود که پیروی از کسی که هم راه را نشان میدهد (نظرری) و هرم بره
مقصد میرساند (عملی) -،یعنی راه را بلد است و در آن مسیر زندگی میکند -شایستهتر اسرت از آن
کم که صرفاً از جنبهی نظری میداند و دیگران باید راه را بر او بنمایند 39.چرا کره از همرین انروار
واحده است که مردم را با غیر زبانتان به مسیر الهی دعوت کنید 40.چرون هریچکرم نیكوسرخنترر
نخواهد بود از کسی که به سوی خدا دعوت و هدایت کند ،و در همان حال ،خرود عامرل بروده و برا
زبان هم مقرّ به تسلیم اوامر خدا

باشد41.

و با همین نگاه پیامبر (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) فرمود :مَثَل کسی که مردم را به دین الهی دعوت میکند
ولی خود اهل عمل نیست ،مانند کسی است که بدون کمان تیراندازی میکند ،در نتیجره بره هردف
اصابت

نمیکند42.

در قبال دعوت خود ،نه اجر و مزدی انتظار داشت و نه جاه و مقامی درخواست مینمود« .بدیهى
است که اگر تبلیغِ رسالت هم مثل یک مؤسسهی تجارتى باشرد یرا شرخ

پیرامبر همچرون افرراد

مزدور ،در صدد کسب منافع مادّى باشد ،مردم از دین تنفر پیدا میکنند 43».لرذا پیرامبر آنچنران برر
هدایت مردم اصرار داشت؛ 44که وقتی سرسرختتررین مرردم آن زمران ایمران نمریآوردنرد گرویى
مىخواست جان خود را از شدّت اندوه از دست

بدهد45.

آن حضرت مانند دیگر انبیاء الهی 46با صراحت کامل اعالم نمود که هیچگونه اجرر و مرزدی در
قبال امر رسالت انتظار ندارد؛ 47امّا در دو جا ضمن امتناع از اجر و مزد ،درخواستی را اعرالم مریدارد.
یک جا میگوید« :قُلْ ما أَسْوَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِالَّ مَنْ شاءَ أَنْ یَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبیالً»« 48کره در ایرن
شریفه ،اتّ خاذ سبیل به سوى خداى سبحان و پذیرفتن دعوت رسرول ،خرودش پراداش و شركرانهی
خودش معرفى شد و در این تعبیر به منتهى درجهی بینیازى آن جنا از اجر مالى و یا مقام ایشران
اشاره شده است که مىفهماند :آن جنا از ایشان غیر از پذیرفتن دعروت

و پیرروى از حرق ،چیرز

دیگرى نمى خواهد ،نه مال ،و نه جاه و مقام ،و نه هیچ پراداش دیگرر ،پرم از ایرن جهرت راحرت و
خوشحال باشند و آن جنا را در خیرخواهىهای

متهم

نكنند49».
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را معرفی مینماید« :قُلْ ال أَسْوَلُكُمْ عَلَیْرهِ

و در جای دیگر مسیر سهل و آسان پذیرفتن دعوت

أَجْراً إِالَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى» 50که من براى رسالتم چیزى از شما درخواسرت نمریکرنم مگرر دوسرت
داشتن اهل بیتم ،که این نیز سودش به خودتان باز میگردد ،پم مثل آن است که من از شما مزدى
درخواست ننمودهام زیرا هر اجر و پاداشى از شما خواستهام براى خود شماست 51.و اجر من تنهرا برر
خداوند

است52.

از مردم انتظار نداشت به نزدش بیایند بلكه طبیب دوّاری بود که دردها را شناسایی میکرد ،و همیشه
داروهایی مطابق آن دردها آماده داشت ،و برا داروی خرود در پری یرافتن بیمراران فرامروش شرده و
سرگردان بود 53.زیرا به خوبی میدانست که درد ناشرنوایی ،نابینرایی و گنگریِ دل ،از بیمراریهرایی
نیست که هر کسی به آسانی متوجّهی آن شود ،و اگر هم توجّه یافت در پی درمان باشد.
سفر مشقّتبار پیامبر (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) به طائف و رضرامندی از اسرالم آوردن صررفاً یرک غرالم
نصرانی به نام عدا  ،و نیز عرضهی اسالم در موسم گوناگون به قبایل مختلف مثل بنیکلب ،بنی-
حنیفه ،بنیعامر و  ...نشانگر روانشناسی ،زمانشناسی و مكانشناسی آن حضرت در اتّخراذ شریوهی
طبابت به صورت دوّار

بود54.

پیامبر خاتم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) ،خود را محور پرست
محور دعوت

و هدایت مردم معرّفی نمیکرد ،بلكه معیرار و

قرآن بود .و به این نكته ،قرآن کریم نیز تصریح دارد« :هیچ بشری که خدا وی را بره

رسالت برگزیند و به او کتا و حكمت نبوّت بخشد ،او را نرسد که به مردم گوید :مرا به جرای خردا
بپرستید ،بلكه پیغمبران برحسب وظیفه خود به مردم گویند که خداشنا
چه از کتا به دیگران این حقیقت را میآموزید و خود نیز

و خداپرست باشید ،چنران-

میخوانید55».

لذا قرآن کریم کسانی را عالم ربانی میداند که پیوسرته بره آمروزش و تردریم کترا آسرمانی
مشغول باشند .و بررخالف آن ،افرراد و مراکرزی را کره در آن کترا آسرمانی محرور نباشرد ،پرو
میخواند56.

و به همین دلیل ،خدای تعالی ،پیامبر خاتم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) را اسروهی حسرنه معرفری مریکنرد،
(احزا  )21/و چون بر محور قرآن است دستور میدهد آنچه را رسول خدا براى شرما آورده بگیریرد
(و اجرا کنید) ،و از آنچه نهى کرده خوددارى نمایید 57.که در نتیجه پیرو او محبو خدا

است58.
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از خصلتهای ذاتی انسان ،تنفّر از درشتی است که رسول خدا (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) بره خروبی آن را
لحاظ میکرد .زیرا یكی از شرایط معنویِ بالغت و نفوذ امرِ هدایتگر در قلو مخاطبان ،اسرتفاده از
سخنِ نرم و آهنگِ گرم است .در قرآن کریم استفاده از لحن نرم جهرت نفروذ و سرازندگی دیگرران
توصیه شده است ،یکجا خداوند منّان به حضرت موسی و حضرت هارون (عَلیهِمَاالسَّرالم) دستور میدهرد
که به سوی فرعون آن طغیانگر معروف با لحنی نرم حرکت کنید 59.و در جای دیگر خداوند رحمان،
و جاذبهی پیامبر مهربان (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) را رمز موفقیت او میشمارد .چررا کره اگرر خشرن و

نرم

سنگدل بود مردم از اطراف
نرم

پراکنده

میشدند60.

و مدارای با مردم به اندازهی انجام واجبات اهمیّت دارد 61.و امام علی (عَلَیهالسَّالم) افزون برر

این که سخن نرم توأم با مهربانی را موجب هدایت و ارشاد دیگران میدانرد 62،بلكره آن را یكری از
عبادات

میشمارد63.

بكارگیری زمان و مكان با نگاه روانشناسانه در سیرهی رسول خدا (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) برهگونره ای
است که حضرت علی (عَلَیهالسَّالم) میفرماید" :رسول خدا (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) هنگامى که مرا به یمن اعزام
فرمودند دستور دادند که با کسى جنگ آغاز نكن تا او را به اسالم دعوت کنى .سوگند به خرداى اى
على! اگر خدا به دست تو انسانى را هدایت کند براى تو بهتر است از این که مالک ثروتى باشى کره
خورشید بر آن طلوع و غرو

مىکند64".

پیامبر در گذر از جامعهی جاهلی با توجّه به شرایط زمان و مكران ،از دوسرت ،همكرار و همرراه
صالح بهره میبرد .حضرت موسی (عَلَیهالسَّالم) برای موفقیّت خود ،از خداوند سبحان ،حضرت هارون
السَّالم) را به عنوان همکار خو درخواست میکند 65.زیرا برادرش را در سخن از خود فصیحتر

(عَلَیره-

میداند66.

پیامبر اکرم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) در سختیهای مكّه به ویژه در تبعیدگاه شعب ابیطالب (عَلَیرهالسَّرالم) از
یاوران و همراهانی بزرگواری چون حضرت خدیجهی کبری (عَلَیهَاالسَّالم) و حضررت

ابوطالرب (عَلَیرهالسَّرالم)

برخوردار بود.
در همهی دوران رسالت

به گواهی صادقانهی تارید ،پیروی ،همزبرانی ،هرم دلری و هرمراهری

امیرالمؤمنین علی (عَلَیهالسَّالم) را داشت که پرورش یافتهی دامان خودش بود .که یكی از جاهرای مهرمِّ
استفاده از ایشان در «لیله المبیت» در مكّه

بود67.
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مقاومت و تحمّل در برابر سختیها از روشهای پیامبر خدا (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) به همرراه سرعهی صردر
فراوان ،دلسوزی و عالقمندی به مردم بود .کار انبیراء و رسرالت مبلّغرانِ دیرن عمومراً عملری معنروی و
فرهنگی است و کارهای فرهنگی و انسانی بیشتر از کارهای دیگر ،نیازمند زمان ،شرایط و تالش است.

معموالً روحیه و مزاج انسان ،کمّیت و مظاهر مادّی و رفاهی دنیا را بیشتر میپرذیرد ،و براسرا
عقدهها ،کوتهفكریها ،لجبرازیهرا ،غرورهرا ،قومیّرتهرا و تقلیردهای کورکورانره ،ارزش انسرانی و
تكاملبخ

را با معیارها و بین

خود میسنجد و آن را وسیلهی نیل به رفراه و سرعادت خرود قررار

میدهد و این مانع بزرگی است که پیوسته در طول تارید بر سرر راه انبیراء و اوصریاء و طالیرهداران
فرهنگی قرار داشته است و به همین موازات ،هم رسالت سرنگینترر مریشرود و هرم عمرل بره آن
سختتر خواهد بود.
پیامبر خدا (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) برای تكوین نظام اسالمی از خصلتهای واالیی برخوردار برود کره از
جملهی آن خصای  ،دلسوزی بی
نزدیک بود خود را نابود

از حدِّ معمول آن حضرت بود ،تا آنجا که از ایمان نیاوردن مردم

سازد68.

او شخصیّتی بود که جهالت و فالکت مردم بر او بسیار گران و بر آسای
حری

و نجرات آنران بسریار

و نسبت به ایمانآورندگان بسیار رئوف و مهربان بود 69.و خدای تبار و تعرالی نیرز پیرامبر

اکرم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) را به شیوهی پیامبران «اولوالعزم» 70به استقامت و پایداری فرا میخواند 71.زیرا
استقامت در کار ،موجب میشود که شخ

سختیهای موقّت و محرومیّتهرای مقطعری را نادیرده

بگیرد و برای رسیدن به هدف ،کوششی همهجانبه داشته

باشد72.

یكی از توجّهات زمان مدار پیامبر اکرم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) این بود که اولویتها و تدریج را رعایرت
میفرمود.
آنچه از متون دینی به دست میآید ،این است که مسایل عراطفی را قبرل از مسرایل فرهنگری
مورد توجّه قرار میداد و مسایل فرهنگی را قبل از مسایل اقتصادی درنظر مریگرفرت .رسرول خردا
(صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) اولویّتها را رعایت میکرد و خدای سبحان در مورد ایشران ایرن مراحرل را رعایرت
فرمود« :أَ لَمْ یَجِدْ َ یَتیماً فَآوى» (عاطفی)« ،وَ وَجَدَ َ ضَاالًّ فَهَدى» (فرهنگی)« ،وَ وَجَردَ َ عرائِالً
فَسَغْنى» (اقتصادی).
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از هر چیز به لطف و عنایت و محبّت الزم دارد و بعد ارشاد و هدایت و سرپم

تسمین زندگی و رفاه؛ انسانی که نیاز به هدایت و ارشاد دارد و قرار است از جامعهی جاهلی عبور داده
شود ،ابتدا باید با تحبیب او را به خود جذ کرد و سپم به ارشاد و هدایت او پرداخت.
«تدریج» ،هم در جذ  ،هدایت و گذر دادن از جامعهی جاهلی امری مهم است که پیامبر اکررم
(صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) به امر الهی به آن توجه خاصّی داشت« .از آنجا کره مرردم بره اقتضرای قریحرهی
حیوانی همیشه مایل به لذایذ مادّیاند و به التذاذات حیوانی خو گرفتهاند و اعمرال شرهوانی بری

از

امور عقالنی و پیروی از حق و حقیقت و جستجوی کامل و سعادت بشری رواج دارد و تر عرادات
دیرینه و تبعیّت از احكام عقل و نوامیم انسانی برایشان سخت است؛ لذا ایزد متعرال بررای رعایرت
رفق و مدارات ،مقررات دینی و احكام مذهبی و ممانعتهایی را که از کارهای زشت و ناپسند کررده،
به تدریج برای مردم بیان کرده است و از جمله عادات زشرتی کره میران مرردم رایرج برود و اسرالم
بهترین آن را به کلی قدغن کرد ،بادهنوشی است .چنان که از تدبّر در آیاتی که مربوط بره آن اسرت
برمیآید ]با این که تحریم قرآن ،از ابتدا تحریم قطعی است اما آن را[ در چهار مرحله انجام

داد73.

برای این که هدایت و ارشاد مردم از جاهلیّت به سوی اسالمیّت به زیبایی صورت پذیرد ،باید از
ایجاد حساسیتهای نژادی ،سیاسی ،حزبی و امثال آن پرهیز شود ،لذا پیامبر مهربان

(صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم)

از ایجاد حساسیتهای کاذ پرهیز میکرد.
روز فتح مكّه شعار «الیوم یوم الملحمه» را به «الیوم یوم المرحمه» تبدیل میکنند؛ 74و در همان
روز دستور میدهد که با احدی جنگ نكنند مگر اینکه آغازگر جنگ باشد؛ 75و معروف است که بعرد
از تسلیم ابوسفیان آن دشمن دیرینهی اسالم ،خانهاش را مسمن قرار

داد76.

ب) جایگاه زمان و مکان در روششناسی پیامبر اکرم

(صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم)

یكی از محورهای مهمّ دعوت پیامبر اکرم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) پیریزی شاکلههای جامعهی الهری و
اسالمی بوده است .تحلیل رویدادهای تارید اسالم بیانگر آن است که رسول خدا (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) در
این راستا تالشهای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی خاصّی را با شناخت دقیق ظرفیرتهرای فرردی و
اجتماعی انجام داده است ،تا یكی از ضروریترین اهداف بعثرت – تزکیرهی نفرو

مرردم و تعلریم

کتا و حكمت الهی -77را تحقّق بخشد .پیامبر (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) قبل از ورود به مدینه ،فقط در صردد
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جلب قلبها و تبلیغ آیین خود بود ،و برای اینکار مشقّات زیادی را متحمّل شد ،ولی از بدو ورود بره
مدینه باید بسان یک سیاست مدار پخته و کارآزموده موجودیّت خود و هرواداران

را حفر کررده و

نگذارد دشمنان داخلى و خارجى در آن نفوذ کنند .در این میان ،او با سه مشكل بزرگ روبهرو گردید:
 .1خطر قری

و عموم بت پرستان شبه جزیرهی عربستان .2 .یهودیان یثر که در داخل و خرارج

شهر زندگى مىکردند و ثروت و امكانات زیادى داشتند .3 .اختالفى که میان هرواداران او و «او »
و «خزرج» وجود داشت.
مهاجران و انصار ،از آنجا که پرورش یافتهی دو محیط مختلف بودند ،در طرز تفكّر و معاشررت
فاصله زیادى با هم داشتند .وانگهى اوسیان و خزرجیان که جمعیّت انصار را تشكیل مىدادنرد120 ،
سال با هم نبرد کردند و دشمنان خونى یکدیگرر بره شرمار مرىرفتنرد و برا وجرود ایرن خطرهرا و
اختالفها ،تكوین جامعهی دینى و اسالمی به هیچ وجه امكان نداشت ،ولى

پیامبر (صَلَّیاهللُعَلَیرهِوَآلِرهِوَسَرلَّم)

تمام این مشكالت را به روشى خردمندانه از هم گشود.
او با اتّخاذ مواضع و طرحهای مختلف در زمانها و مكانهای متفاوت ،اسالم را در نفو
وارد کرد و موجبات وحدت سیاسى و معنوى را فراهم نمود .این نفو

مردم

قوی از یک سرو و وحردت و

پیوستگى از سوی دیگر باعث گردید که دربارهی مشكالت مختلف با تصمیم گیرى درسرت زمران-
شناسانه و مكانشناسانه ،نتیجهای ماندگار بهدست آوَرَد.
یعنی آنچنان هوشمندانه و با توجّه به شرایط زمان و مكان حرکت نمود که توانست برر اسرا
شاکلهی فراهم آمده از همان تالشها ،آیین الهی را جهانگیر نماید.
ذیالً نمونههایی از روششناسی پیامبر (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) در یثر (مدینه) میآید:
قاطعیّت و صالبت :پیامبران به حكم اینکه خود را مبعو احسرا

مرىکننرد و در رسرالت

خوی  ،ضرورت آن و ثمربخشى آن کوچکترین تردیدى ندارند ،با چنان قراطعیّتى پیرام خروی

را

تبلیغ مىکنند و از آن دفاع مىکنند که مانندى براى آن نتوان یافت.
جدای از برخورد جدّی آن حضرت در برابر مشرکین ،با استناد به آیات  26و 27سورهی احزا ،
برخورد جدّی پیامبر اکرم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) با یهودیان بنیقریظه 78،با بنیقریظه و بنینضیر 79،پرم از
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خیانت و نقض پیمان به نفع کفّار قری

در حاشیهی غزوهی خندق ،گواه قاطعیّت و انعطاف ناپذیری

رسول خدا (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) با توطوه کنندگان و پیمان شكنان است.
تأسیس مسجد :چهرههاى براز و خنردان جوانران انصرار و اسرتقبال عظیمرى کره اکثریرت
«اوسیان» و «خزرجیان» از مقدم پیامبر اکرم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) به عمل آوردند؛ آن حضررت را برر آن
از هر کارى براى مسلمانان یک مرکز عمومى به نام «مسجد» بسرازد کره کارهراى

داشت که پی

آموزشى ،تربیتی ،سیاسى و قضایى در آنجا انجام گیررد .از آنجرا کره توحیرد و اسرالمی کرردن در
سرلوحهی برنامهی پیامبر اسالم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) قرار داشت ،الزم دید پی

از هر کرارى دسرت بره

ساختن معبدى بزند تا پیروان در مواقع نماز به ذکر خدا و یاد حق بپردازند .و نیز مردم مسلمان در هر
هفته روز معینى ،در آنجا دور هم گرد آیند و در مصالح اسالم و مسرلمانان بره مشرورت بپردازنرد و
عالوه بر اجتماع روزانه ،در هر سال عموم مسلمانان در آنجا دو بار نماز عید بگزارند.
مسجد تنها مرکز پرست

نبود ،بلكه همهگونه تعلیمات دینى و علمرى ،حتّرى امرور مربروط بره

خواندن و نوشتن در آنجا انجام مىگرفت .تا آغاز قرن چهارم اسالمى غالباً مسراجد ،در غیرر اوقرات
نماز ،حكم مدار
علم و دان

را داشت و بعداً مراکز آموزشى صورت خاصّى به خود گرفت و بسیارى از بزرگران

فارغ التحصیالن حلقهی تدریمهایىاند که در مساجد برگزار مرىشرد .گراهى مسرجد

«مدینه» به صورت یک مرکز ادبى درمىآمد.
امور قضایى و فصل خصومات در مسجد انجام مىگرفت .گذشرته از ایرن ،پیرامبر خطابرههراى
آتشین خود را براى اعزام مردم به جهاد و مبارزه با کفر و شر  ،در آنجا ایراد

مىفرمود80.

شاید یكى از اسرار اجتماع امور دینى و تعلیمى در مسجد این بود کره رهبرر عرالى قردر اسرالم
مىخواست عمالً نشان دهد که علم و ایمان با یکدیگر توأم و همراهاند و هر کجا که مرکرز ایمران
باشد ،باید مرکز علم و دان

شود .و اگر امور قضرایى و خردمات اجتمراعى و تصرمیمات جنگرى در

مسجد صورت مىگرفت ،براى این بود که برساند که آیین وى آیین معنوى محض نیست که با امور
مادّى و زندگى دنیوى سرو کارى نداشته باشد ،بلكه آیینى است که مردم را به تقوا و ایمران دعروت
مىکند و از تدابیر امور زندگى و اصالح اوضاع اجتماعى آنان غفلت نمىکند.

پائیز 93

جایگاه زمان و مكان در روش شناسی بعد از هجرت پیامبر اکرم(ص) در گذر از جامعه

31

تخریب مسجد :در شبه جزیرهی عربستان ،مدینه و نجران دو نقطهی وسیع و مرکزى بزرگ
براى اهل کتا بود .از اینرو گروهى از عر هاى او

و خزرج به آیین یهرود و مسریح گرویرده و

پیرو آنها شده بودند.
«ابوعامر» پدر «حنظله» شهید معروف غزوهی «احد» در دوران جاهلیت تمایالتى شدید به آیین
مسیح پیدا کرده و در سلک راهبان درآمده بود .هنگامى کره اسرالم از مدینره طلروع و اقلیّرتهراى
مذهبى را در خود هضم کرد؛ «ابو عامر» از این جریان بسیار ناراحرت شرد و برا منافقران «او » و
«خزرج» همكارى صمیمانهاى آغاز نمود .پیامبر (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) از نقشههاى تخریبى وى آگاه گردید
و خواست او را دستگیر کند.
او از مدینه به مكّه و از آنجا به طائف و پم از سقوط طرائف بره شرام گریخرت .وى از آنجرا
شبكهی جاسوسى حز منافقان را رهبرى کرد .و در یكى از نامرههراى خرود بره دوسرتان

چنرین

نوشت :در دهكدهی قبا مسجدى در برابر مسلمانان بسازید و در مواقع نماز در آنجرا گررد آییرد .بره
بهانهی اداى فریضه ،دربارهی موضوعات مربوط به اسالم و مسلمانان و نحوهی اجرراى نقشرههراى
حزبى به بحث و گفتوگو بپردازید.
«ابوعامر» بسان دشمنان امروز اسالم ،احسا

کرده بود که در کشرورى کره دیرن رواج کامرل

دارد ،بهترین وسیله براى هدم و قلع آن ،همان استفاده از نام دین است و از نرام دیرن بری

از هرر

عامل دیگر مىتوان بر ضرر آن استفاده کرد.
او مىدانست که پیامبر به هیچ عنوان به حز منافق اجرازه نخواهرد داد ،مرکرزى برراى خرود
بسازند؛ در صورتى که به آن مرکز رنگ مذهبى بدهند و تحت عنوان مسجد و ساختن معبد ،محفلى
براى خود بسازند.
هنگامى که پیامبر عازم تبو

بود ،نمایندگان حز نفاق خدمت پیرامبر رسریدند و بره بهانرهی

اینکه پیران و بیماران آنان در شبهاى تار و بارانى ،نمىتوانند مسافت میان خانره و مسرجد قبرا را
طى کنند ،از او خواستند که اجازه دهد آنان در محلّهی خود مسجدى بسرازند .پیرامبر در تسییرد و ردّ
پرس

آنان پاسخى نداد و تصمیم نهایى را به پم از مراجعت از سفر موکول کرد.
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حز نفاق در غیا پیامبر (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) ،محلّى را در نظر گرفتند و با شتا هرچره تمرامترر،
ساختمان آن را به نام مسجد به پایان رسانیدند .روزى که پیامبر (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) به مدینه بازگشرت،
از حضرت

خواستند که آنجا را با خواندن چند رکعت نماز بگشاید .در ایرن لحظره ،فرشرتهی وحرى

نازل گردید و پیامبر را از جریان آگاه ساخت و آنجا را مسجد ضرار خواند که براى دستهبنردىهراى
سیاسى و ایجاد تفرقه در میان مسلمانان ساخته شده

بود81.

پیامبر دستور داد که ساختمان مسجد ضرار را با خا یكسان کنند و تیرهاى آنجا را بسوزانند و
براى مدتى مرکز زباله باشد .ویران کردن مسجد ضرار ضربهی شكنندهاى بود که بر فرق حز نفاق
وارد شد .3-2-4 82.پیوند اخوّت و برادری :رسول گرامی اسالم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) دو بار بین یراران
برنامهی اخوّت و برادری را اجراء نمود ،یکبار در مكّه بود و بار دیگر در مدینه که برین مهراجرین و
انصار انجام شد؛ و در مدینه بود که فرمود« :تسخوا فی اهلل أخوین أخوین» سپم دست علی بن أبی-
طالب (عَلَیهِالسَّالم) را گرفت و فرمود :هذا

أخی83.

به هر صورت این تصمیم زیرکانه که نشان از شناخت همه جانبهی رسول خاتم

(صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم)

از موقعیت زمانی و مكانی مدینه داشت ،کارآمدترین راهبرد تحقّق الفت فراگیر در جامعهی آن زمران
بود که نشان از تالش موحدانهی رسول خدا (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) برای ظهورِ اجتماعی اسالمی قروی برر
محور ایمان به خدا داشت .این پیمان همگانی را تنها بر اسا

نفی انگیرزههرای قرومی و قبیلرهای

دوران جاهلی و جهت همكاری اجتماعی برر محرور کرالم خردا شركل دادنرد 84.و در همرین سروره
افتخارات بین انسانها که بر اسا

تقوا نباشد لغو و بیهوده اعالم

میشود85.

ملّای رومی نیز به زیبایی از آن یاد میکند:
دو قبیله کاو

و خزرج نام داشت

یرک ز دیگر جان خون آشام داشت

کینررههاى کهنررهشان از مصطفى

محررو شررد در نور اسالم و صرفا

اوال اخرروان شردنرد آن دشمنان

همرررچو اعداد عنب در بوستررران

و ز دم الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ بره پنررد
آفریرن برر عشرق کرل اوسترراد

در شكسترند و تن واحرد شردنررد
صرد هرزاران ذره را داد

اتحرررراد86
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ایجاد همبستگی ایمانی و وحدت ملّی :اولّین و از مهمترین پیمانهایی اسرت کره میران
پیامبر اکرم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) و طوایف و قبایل موجود در یثر بسته شرد ،و برخری آن را «نخسرتین
قانون اساسی مكتو جهان» دانسرتهانرد .ایرن مقولره بهتررین مترد و روش بررای برهوجرودآوردن
همبستگی دینی و وحدت ملّی بود ،چرا که وحدت میان قبایرل درگیرر ،حقروق اجتمراعی مهراجران
مسلمان و نیز یهودیان را تضمین میکرد ،و از طرف دیگر این راهبرد زمانشناسانه ،طلیعهی تكروین
وحدت سیاسی ،اجتماعی برای تشكیل حكومت را فراهم میآورد.
همانگونه که قبالً اشاره شد مشكل یهودیان مدینه دومّین مشكل بود .یهودیان مدینه ،در داخل
و خارج شهر مىزیستند و اقتصاد و تجارت آن سامان را قبضه کرده بودند.
رسول خدا (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) به خوبى آگاه بود تا اوضاع داخلى سر و سامان پیدا نكند و یهودیان را
با خود متّحد و همآهنگ نسازد و سرانجام وحدت سیاسى در مقر حكومت خود به وجود نیاورد؛ هرگز
نهال اسالم در این محیط پرورش نخواهد یافت .هرگز نخواهد توانست به تفكّر دربارهی بت پرستان
شبه جزیره ،مخصوصاً قری  ،یعنى مشكل سوم بپردازد و تا در مقررّ فرمانردهى ،امنیّرت حكرمفرمرا
نباشد ،دفاع از دشمنان خارجى میسور نخواهد بود .و گذر از جامعهی جاهلی غیرممكن خواهد شد.
در آغاز ورود پیامبر ،روى جهاتى بین مسلمانان و یهود تفاهم وجود داشت ،زیرا هر دو خداپرست
و بتشكن بودند و جامعهی یهود تصوّر مىکرد که بر اثر تقویت کلمهی اسالم مىتوانرد از حمرالت
مسیحیان روم در امان باشد .از طرف دیگر ،میان آنهرا و «اوسریان» و «خزرجیران» بسرتگىهرا و
پیمانهاى دیرینهاى وجود داشت.
به همین دالیل پیامبر قراردادى دایر بر وحدت مهاجر و انصار نوشت و یهودیان مدینه 87نیرز آن
را امضا کردند .پیامبر آیین و ثروت آنها را طى شرایطى محترم شمرد.
ابنهشام در کتا خود آغاز این پیمان 88را اینگونه نقل میکند« :بسم اللّه الرحمن الرحیم ،این
پیمانى است که محمّد رسول خدا ،میان مسلمانان قری  ،یثر و کسانى که از آنان پیروى کررده و
با آنها به جهاد برمیخیزند منعقد ساخته

است89».
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و بعد از نقل اصول آن ،پیمان با این عبارت پایان مییابد کره «خردا پنراه دهنرده نیكوکراران و
پرهیزکاران است و محمّد پیامبر

خداست90».

بزرگترین نتیجهی بكارگیری این روش ،باالبردن حسّاسیت مشتر

دینی و ملّی ،و همزمان با

آن پایین آوردن حسّاسیتهای قومی و قبیلهای است که مهمترین شراخ

بررای تحقّرق جامعرهی

اسالمی است.
و از فواید دیگر این متد میتوان «تسلیف قلرو »« ،ایجراد تعلّرق اجتمراعی»« ،تثبیرت وحردت
ایمانی»« ،بهوجرود آوردن وفراق و همردلی»« ،بهررهوری از ظرفیّرتهرای اجتمراعی»« ،شكسرتن
ارزشهای جاهلی»« ،بهکارگیری مساوات توحیدی» و ...را نام برد.
ارسال نامه به سران قبایل و کشورها :یكی دیگر از روشهای پیامبر اسالم

(صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِ-

وَسَلَّم) را میتوان در ارسال پیام و نامه به سران کشورها و رؤسای قبایل دانست .تعداد زیاد نامرههرای
ارسالی ،با عنایت به شرایط و موقعیّت زمانی و مكانی و وسایل حمل و نقرل موجرود ،حرائز اهمیّرت
است .که این تعداد به گفتهی برخی از مورّخان دویست و پنجاه و پنج نامه که بدان دست یافترهانرد
که متن برخی از آنها در دست نیست امّا دویست و بیست و نه نامه با الفاظ
پیامبر (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) با این اقدام مخاطبان خوی
قدرتمند بودند ،بهنوعی انفعال و واکن

در دستر

است.

را که عمدتاً از زمامرداران و رؤسرای قبایرل

وا داشت و مضافاً ارسال نامه و پیرامهرا برا نروعی احتررام و

عاطفهی بشری همراه بودهاست .پیامبر (صَلَّیاهللُعَلَیرهِوَآلِرهِوَسَرلَّم) شر

نفرر از ورزیردهتررین افرراد را طرى

نامههایى -که رسالت جهانى آن حضرت در آنها منعكم بود -به نقاط مختلف روانره کررد .بردین
ترتیب ،سفیران هدایت در یک روز رهسپار سرزمینهاى ایران ،روم ،حبشه ،مصر ،یمامره ،بحررین و
حیره (اردن) شدند .از مهمترین نامههای ارسالی رسول گرامی اسالم (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِرهِوَسَرلَّم) مریتروان بره
نامههای ارسالی به هرقل ،امپراتور روم ،خسرو پرویز ،پادشاه ایران و مقوقم ،حاکم مصر ،نام

برد91.

مذاکره :مذاکره بانمایندگان اعزامی از سوی قبایل و گروههرای مرذهبی و دولرتهرا ،یكری از
روشهای پیامبر (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) را تشكیل میدهد ،زیرا قسمت اعظمی از موفّقیتهای آن حضررت
در وصول به اهداف ،مرهون آن است .نكتهی قابل تسمّل در ایرن مبحرث مسرسلهی مصرونیت سرفرا
میباشد که دقیقاً از سوی ایشان رعایت میشد .مذاکره با نمایندگان قری  ،مرردم یثرر  ،پرذیرش
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وفود و هیستها بهویژه پم از فتح مكّه (وفد ثقیرف ،نجرران و )...نمرود برارزی از ایرن مترد موفّرق
میباشد .نقل داستان یكی ازنمایندگان قری

بهنام عروهبنمسعودثقفی نزد رسول اهلل

(صَرلَّیاهللُعَلَیرهِوَآلِرهِ-

وَسَرلَّم) برای منصرف کردن آن حضرت از سفر زیارتی به مكّه (حدیبیه) خالی از لطف نیست .شخصری
که با لحن و حرکات توهینآمیز قصد تحقیر پیامبر (صَرلَّیاهللُعَلَیرهِوَآلِرهِوَسَرلَّم) را داشرت وقتری نرزد قرری
برگشت میگوید :من قدرتهاى بزرگى مانند قدرت کسرى ،قیصر روم و سرلطان حبشره را دیردهام،
ولى موقعیت هیچ کدام را میان قوم خود ،چون محمّد ندیدهام .من برا چشرمانم دیردم کره یراران او
نگذاشتند قطره آبى از وضوى او به زمین بریزد و براى تبررّ  ،آن را تقسریم کردنرد .اگرر مرویى از
محمّد بیفتد ،بىدرنگ آن را برمىدارند .بنابر این ،سران قری

باید در این موقعیت خطرنا فكرر و

تسمّل کنند .البتّه پیامبر نیز نمایندگانى به جانب سران قبایل و سران شر در مكّه

میفرستاد92.

اعزام دُعات و مبلّغان :از روشهای دائمی و دارای آثار و نتایج قابل توجّه ،اعزام دُعات چره
در مكّه و چه در مدینه بود ،زیرا با نشر دعوت ،زمینهی تحقّق نظام اسرالمی و گسرترش قلمررو آن
شكل گرفت که نمود بارز آن را در بعد از هجرت میتوان در اعزام هیستهای تبلیغری رجیرع 93،بورر
معونه 94و یمن 95یافت.
کسب اطالعات :کسب خبر از بیگانگان نق

بره سرزایی در تنظریم روابرط برا آنران و دفرع

توطوههای احتمالی دارد .پیامبر (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) نیز از اوّلین روزهای تشركیل حكومرت از ایرن مهرم
غافل نبوده و پیوسته مسمورانی را جهت کسب اطالعات مورد نیاز از اوضاع داخلی قبایل و گروههرای
متخاصم اعزام نموده و گذشته از بهرهگیری از علم غیب ،از طرق معمول و شیوههای متداول به این
امر دست مییافته است .کسب اطالعات در جنگهای بدر ،احزا  ،حنین و خیبر و گزارشات ارسرالی
عبّا

عموی پیامبر (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) از مكّه نمود بارزی از این شیوه

میباشد96.

اعطای امتیازات :اصوالً اخذ امتیازات از عمدهترین اهداف روابط سیاسی میباشرد .در روابرط
شرافتمندانه -برخالف روابط غیرمنصفانه که یکطرف تالش میکند صرفاً امتیاز بگیرد و در مقابرل
امتیازی ندهد -تالش بر آن است که در مقابل امتیازات داده شده ،امتیازات بیشتری کسب و یرا بره
مبادلهی امتیازات مورد عالقه بپردازد .پیامبر (صَلَّیاهللُعَلَیرهِوَآلِرهِوَسَرلَّم) اسرالم در ایرن روش و راهبررد خرود
بهطرف مقابل امتیازاتی میداد که میتوان به موارد ذیرل اشراره نمرود :الرف :اعطرای امتیرازات بره
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یهودیان در عهدنامهی عدم
اعطای امتیازات به وفود و

تعرّض97.

 :اعطای امتیازات بره کفّرار در جریران صرلح حدیبیّره 98.ج:

هیستها99.

تألیف قلوب :تسلیف قلو که به لحاظ اسالمی و بر اسا

فررامین الهری 100عبرارت اسرت از

حمایت و کمک اقتصادی مسلمین به کفّار توسط دولت اسالمی یا حاکم وقت به منظور جلرب آنران
برای جهاد و گرای

به اسالم ،یک رکن اساسی در سیاست خارجی و حكومت اسالمی محسو می

شود .تسلیف قلو ِ معاندان و مخالفان از متدهای سیاسی پیرامبر اسرالم (صَرلَّیاهللُعَلَیرهِوَآلِرهِوَسَرلَّم) محسرو
میشود که مبیّن نق

گستردهی آن ،جهت وصول به اهداف عالیهی اسالمی است 101.لذا میتروان

به اقدام پیامبر (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) در تقسیم غنایم جنگ حنین اشاره کرد که برا اتخراذ سیاسرتی دقیقراً
دینی ،زمینهی مسلمانشدن افرادی همچون "مالکبرنعروف" ،آتر افرروز دو جنرگ "حنرین" و
"طائف" را مهیّا ساخت و با روشی خردمندانه ،قلو دشمنان اسالم را به آیین اسالم جلب

نمود102.

صلح حدیبیه :صلح حدیبیه یكی از موارد اعجا برانگیز و در عین حال باشكوهِ روش زمران-
شناسانهی پیامبر (صَلَّیاهللُعلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) را نشان میدهد که با انتخا مكانی نزدیک کعبه به وقوع پیوست
و پم از مدتی آثار با عظمت آن به روشنی هویدا گردید.
پیامبری که صرفاً برای انجام عمره راهی مكّه شده بود 103،نه برای جنگ 104،کفّار فرستادهی او
را به گروگان گرفته بودند به گونهای که شایعهی قتل

همه جا را فرا گرفته بود 105،برا ایرن وجرود

پیامبر (صَلَّیاهللُعلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) با مذاکراتی ،علیرغم اعتراض برخی 106،به صرلحی ترن داد کره از شرروط
صرفنظر کردن از عمره در آن سال ،و ممنوعیت جنگ تا ده سال

بود107.

این نوع از روششناسی نشانهی این است که اسالم با صلح و تعقّل گسترش یافت .واقردی نیرز
اشاره دارد« :جنگ مانعی میان مردم و سخن گفتن بین آنها بود .زمانی که جنگ بره صرلح تبردیل
شد ،هرکم کمترین شعوری داشت و دربارهی اسالم چیزی میشنید ،مسلمان میشد ،تا جرایی کره
برخی از سران شر همچون خالد بن ولید و عمرو بن عاص نیز مسلمان

شدند»108.

فتح مکّه :از آثار با عظمت صلح حدیبیه که در آن زمان برای برخی قابل در نبود فتح مكّره
است ،و رسول خدا (صَلَّیاهللُعلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) با روشی هوشمندانه و به موقع عالوه برر اینكره بره فرتح مكّره-
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همان سرزمینی که مجبور به مهاجرت از آن شد -دست یافت ،به ابتكاراتی زیبرا در مكّره در همران
زمانِ فتح دست زد .یكی از بزرگمنشانهترین برخوردهای پیامبر اکرم (صَلَّیاهللُعلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) ،اعرالن عفرو
عمومی مكّه و بخش

و مدارا با سران کفر و شر و دشمنان دیرین اسرالم ،پرم از فرتح

برود109.

آنانی که نگران رفتارشان در برابر دعوت الهی بودند ایرن سرخن را از پیرامبر شرنیدند کره" :امرروز
مالمت و توبیخى بر شما نیست! خداوند شما را مىبخشد و او مهربانترین مهربانان

است!"110

در آن روز به جز افرادی اند  ،بقیه را با عبارت" 111بروید ،شما آزاد هستید "،عفو نمود؛ 112زیررا
" کسی که اسالم را پذیرفت ،از گذشتهاش چشمپوشی میشود.

"113

و از عفوهای روشمند پیامبر (صَلَّیاهللُعلَیهِوَآلِهِوَسَرلَّم) عفو ابوسفیان این دشمن دیرینره و قسرمخروردهی
دعوت الهی که جنگهای زیادی را به راه انداخت ،بود 114.آن حضرت تنها خرون چنرد نفرر را هردر
اعالن نمود ،که بیشترشان امان یافتند و مسلمان شدند115.
در این روز بود که رسول خدا (صَلَّیاهللُعلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) تمام بتهای کعبه را با خواندن آیهی «جاءَ الْحَرقُّ
وَ زَهَقَ الْباطِلُ» 116به زمین انداخت ،و درهرم شكسرت 117.یعنری دعروت توحیردی خرود را از نظرر
اجتماعی به اکمال و اتمام رساند.
غدیر خم :آوردهاند که خداوند به پیامبر (صَلَّیاهللُعلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) فرمان داده بود تا على (عَلَیهِالسَّرالم) را بره
جانشینى خود نصب کند ولى وقت آن را معیّن نكرده بود .حضرت در پرى بره دسرت آوردن فرصرت
مناسبى بود که بتواند بدون بروز اختالف و اضطرابى در جامعه آن را اعالم نماید لیكن زمان را بعد از
حجهالوداع و مكان را غدیر خم تشخی داد ،با این که غدیر خم به هیچ وجه جراى مناسربى برراى
توقف کاروان نبود ،چرا که آ و نیازهاى ابتدایى در آنجا یافت نمىشد ،هوا هم بسیار گرم و سروزان
بود ولى از آن سوى نیز بی از این درنگ جایز نبود .از این رو رسول خدا دستور داد تا کاروان توقف
کند و همه در یک مكان جمع شوند .زیررا گرروه زیرادى از مرردم از کراروان جردا مرىشردند و بره
سرزمینها و شهرهاى خود مىرفتند118.
نتیجهگیری
همهی آنچه در این مقاله بدان پرداختیم ،مبیّن این است که توجّه به شرایط زمان و مكران برا
لحاظ روانشناسی و جامعهشناسیِ اصحا و مخاطبین در سیرهی فردی ،اجتماعی ،سیاسی و عبادی
رسول خدا (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) مشهود بود.
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لحاظ روانشناختی و جامعهشناختیِ آن حضرت اینگونه بود که دعروت را از خویشران خرود آغراز
نمود ،به استقالل مردم در دعوت احترام میگذاشت ،از تكلّف -که ناخوشرایند گروش مرردم اسرت-
دوری میجست ،انتظار اجر و مزدی نداشت ،و از درشتی با جدّیت تمام پرهیرز داشرت زیررا موجرب
پراکندگی مردم بود.
لذا رسول اهلل (صَلَّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) هم رعایت ظرفیت عقول مردم مینمود ،و هم با لحاظ این عبارت کره
هر سخن جایی و هر نكته مكانی دارد با تسسیم یا تخریب مسجد ،اعزام دعات ،مذاکراه ،ایجراد وحردت
ملّی ،ارسال نامه به سران کشورها و  ...توانست گسترهی اسالم را به پهناوری جهان وسعت بخشد.

یادداشتها:
 -1سوره صافّات ،آیه .164
 -2سوره آلعمران آیه .164
 -3سوره احزا  ،آیه .40
 -4طوسى ،خواجه نصیر الدین ،تلخی المحصل ،چاپ دوم ،بیروت :دار االضواء1405 ،ق ،ص .127
 -5مطهری ،مرتضی ،مجموعة آثار "عدل الهی" ،چاپ اول ،تهران :انتشرارات صردرا1371 ،ش ،ج  ،1ص
.132
 -6سوره آل عمران ،آیه 154؛ سوره مائده ،آیه 50؛ سوره احزا  ،آیره 33؛ و نیرز نهرج البالغره ،تصرحیح
صبحی صالح ،قم :انتشارات دارالهجره ،بی تا ،خطبهی 166و  95و  192و نامهی  14به معنای آن اشراره
دارد.
ق ،ج  ،1ص 17 -21؛
 -7الضیف ،شوقی ،تارید االد العربری ،چراپ اول ،قرم :نشرر سرلیمان زاده،
ق ،ص 11-23؛ سبحانی ،جعفر ،فروغ ابدیّت ،چراپ
الجبوری ،یحیی ،الجاهلیه ،بغداد :مطبعه المعارف،
بیست و یكم ،قم :نشر بوستان کتا 1385 ،ش ،ص .21-65
 -8سوره انعام ،آیه .116
 -9مسعودی ،على بن حسین ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،چاپ دوم ،قم :دار الهجره1409 ،ق ،ج  ،2ص
م ،ج
ق/
101؛ ابناألثیر ،علیبن أبیالكرم محمد بن محمد ،الكاملفیالتارید ،بیرروت :دارصرادر،
 ،1ص 502-684؛ ابنکثیر دمشقی ،اسماعیل بن عمرو ،البدایره و النهایره ،بیرروت :دارالفكرر ،بریترا ،ص
184-211؛ آلوسی ،سید محمود ،بلوغ األر فی معرفه احوال العر  ،تحقیق محمد بهجه األثری ،بیرروت:
دارالكتبالعلمیه ،بیتا ،ج  ،2ص 56-79؛ ابراهیم ،محمد ابوالفضل ،البجاوی ،علیمحمد ،ایرام العرر فری-
م ،ص 246-277؛ آئینهوند ،صادق ،تارید سیاسری اسرالم ،چراپ چهرارم،
الجاهلیه ،بیروت :دارالفكر،
تهران :مرکز نشر فرهنگی رجاء1367 ،ش ،ص .32
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م ،ج  ،6ص 132؛ آلوسری،

 -10بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ،بیروت :دارالفكر،
همان ،ج  ،2ص .7-9
 -11سوره انعام ،آیه .151
 -12سوره زخرف ،آیه .17
 -13سوره تكویر ،آیه .8
 -14آلوسی ،همان ،ج  ،2ص  301تا آخر ،و ج  ،3ص .1-76
 -15بالذری ،احمد بن یحیی ،فتوح البلدان ،تحقیق صالحالدین المنجد ،قاهره :مكتبه النهضه المصریه ،بیتا،
ج  ،3ص580؛ طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان فیتفسیر القرآن ،چاپ پنجم ،قم :دفترر انتشرارات اسرالمى
جامعة مدرسین1417 ،ق ،ج  ،4ص .153
 -16کلینی ،محمد بن یعقو  ،الكافی ،تحقیق ،تصحیح و تعلیق علیاکبر غفراری ،چراپ چهرارم ،طهرران :دار
الكتب اإلسالمیه1365 ،ش ،ج  ،1ص .23
 -17مولوی ،جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،تحقیرق نیكلسرون ،چراپ یرازدهم ،تهرران :انتشرارات
امیرکبیر1371 ،ش ،دفتر اول ،ص .169
 -18ابنبابویه قمى ،محمدبنعلىبنحسین «شید صدوق» ،من ال یحضره الفقیه ،چاپ سروم ،قرم :مؤسسره
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین1413 ،ق ،ج  ،4ص .400
ق،
 -19نوری ،میرزا حسین (محد ) ،مستدر الوسائل ،چاپ اول ،قم :مؤسسه آل البیت إلحیاء الترا ،
ج  ،12ص 274؛ مجلسی ،محمد باقر ،بحار األنوار الجامعه لدرر االخبار االئمره االطهرار ،بیرروت :مؤسسره
ق ،ج  ،2ص .77
الوفاء،
 -20محدّ نوری ،همان ،ج  ،12ص.277
 -21سوره نور ،آیه .125
 -22سوره احزا  ،آیه .70
 -23سوره شعراء ،آیه .214
 -24سوره مریم ،آیات  54و.55
« -25وَ کاَنَ رَسُولًا نَّبِیًّا ،وَ کاَنَ یَسْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوهِ وَ الزَّکَوهِ وَ کاَنَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا».
 -26سوره نساء ،آیه .135
« -27یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِركُمْ أَوِ الْوالِردَیْنِ وَ الْرسَقْرَبینَ إِنْ یَكُرنْ
غَنِیًّا أَوْ فَقیراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما فَال تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا».
 -28سوره بقره ،آیه .170
 -29سوره غاشیه ،آیات .21-22
ق/
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 -30سوره مائده ،آیه  ،99سوره آلعمران ،آیه 20؛ سوره مائده ،آیه 92؛ سوره رعد ،آیره 40؛ سروره نحرل،
آیات  35و 82؛ سوره نور ،آیه 54؛ سوره عنكبوت ،آیه 18؛ سوره یم ،آیره 17؛ سروره شروری ،آیره 48؛
سوره تغابن ،آیه .12
 -31سوره انسان ،آیه 3؛ سوره بلد ،آیه .10
 -32سوره عبم ،آیه « ،20ثُمَّ السَّبیلَ یَسَّرَهُ».
 -33سوره کهف ،آیه 110؛ سوره آلعمران ،آیه 144؛ سوره فتح ،آیه .29
 -34سوره احقاف ،آیه .9
 -35سوره ص ،آیه .86
ق ،ص .67
 -36الهندیالفتنی ،محمد طاهربنعلی ،تذکرهالموضوعات ،بینا :بیجا،
 -37مجلسی ،همان ،ج ، 70ص .394
 -38الطبرسى ،فضل بن حسن بن فضل ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،تحقیق محمردجواد بالغری ،چراپ
سوم ،تهران :انتشارات ناصر خسرو1372 ،ش ،ج  ،8ص 759؛ فیضکاشانى ،مالمحسن ،تفسریر الصرافی،
ق ،ج  ،4ص 311؛ دلشاد تهرانری ،مصرطفی،
تحقیق حسیناعلمى ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات الصدر،
ش ،ص .221-229
خالصهی سیرهی نبوی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات دریا،
 -39سوره یونم ،آیه .35
 -40کلینی ،همان ،ج  ،2ص.78
 -41سوره فصّلت ،آیه .33
 -42حرّ عاملى ،محمد بن حسن (شید حر عاملى) ،وسائل الشیعه ،چاپ اول ،قم :مؤسسره آل البیرت إلحیراء
الترا 1409 ،ق ،ج  ،7ص 84؛ «یَا أَبَا ذَرٍّ مَثَلُ الَّذِی یَدْعُو بِغَیْرِ عَمَلٍ کَمَثَلِ الَّذِی یَرْمِی بِغَیْرِ وَتَرٍ».
 -43طبرسی ،همان ،ج  ،4ص .514
 -44سوره توبه ،آیه .128
 -45سوره کهف ،آیه 6؛ سوره شعراء ،آیه .3
 -46حضرت نوح (ع)= سوره هود ،آیه 29؛ سوره شعراء ،آیه 109؛ حضرت شرعیب (ع)= سروره شرعراء ،آیره
180؛ حضرت لوط (ع)= سوره شعراء ،آیه 164؛ حضرت هود (ع)= سوره هود ،آیه 51؛ سروره شرعراء ،آیره
124؛ حضرت صالح (ع)= سوره شعراء ،آیه .145
 -47سوره انعام ،آیه 90؛ سوره یوسف ،آیه 104؛ سوره ص ،آیه 86؛ سوره فرقان ،آیه 57؛ سروره شروری،
آیه .23
 -48سوره فرقان ،آیه .57
 -49طباطبایی ،همان ،ج  ،15ص.231
 -50سوره شوری ،آیه .23
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 -51سوره سبا ،آیه « ،47ما سَسَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ».
 -52همان« ،إِنْ أَجْرِیَ إِالَّ عَلَى اللَّهِ».
 -53نهج البالغه ،همان ،خطبهی « ،108طَبِیبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ ،قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ ،وَ أَحْمَى مَوَاسِمَهُ یَضَرعُ ذَلِرکَ
حَیْثُ الْحَاجَهُ إِلَیْهِ ،مِنْ قُلُو ٍ عُمْیٍ ،وَ آذَانٍ صُمٍّ ،وَ أَلْسِنَهٍ بُكْمٍ ،مُتَّبِعٌ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَهِ وَ مَوَاطِنَ الْحَیْرَهِ».
 -54ابنسعد ،محمّد ،الطبقاتالكبری ،چاپ دوم ،بیروت :دارالكتبالعلمیره1418 ،ق ،ج  ،1ص 164؛ ابرن-
هشام بن ایو حمیرى معافرى ،ابومحمد عبدالملک ،السیره النبویره ،بیرروت :دارالمعرفره ،بریترا ،ج  ،1ص
 421و بعد.
 -55سوره آل عمران ،آیه « ،79ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْكِتا َ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّهَ ثُمَّ یَقُرولَ لِلنَّرا ِ کُونُروا
عِباداً لی مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ کُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِما کُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتا َ وَ بِما کُنْتُمْ تَدْرُسُونَ».
 -56سوره مائده ،آیه « ،68قُلْ یا أَهْلَ الْكِتا ِ لَسْتُمْ عَلى شَیْءٍ حَتَّى تُقیمُوا التَّوْراهَ وَ الْإِنْجیلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْكُمْ
مِنْ رَبِّكُمْ».
 -57سوره حشر ،آیه .7
 -58سوره آل عمران ،آیه .31
 -59سوره طه ،آیه .44
 -60سوره آلعمران ،آیه .159
 -61کلینی ،همان ،ج  ،1ص  ،117قال رسول اهلل« :أَمَرَنِی رَبِّی بِمُدَارَاهِ النَّا ِ کَمَا أَمَرَنِی بِسَدَاءِ الْفَرَائِضِ».
 -62تمیمى آمُدى ،عبد الواحد بن محمد ،غررالحكم و دررالكلم ،قم :دفترر تبلیغرات اسرالمى حروزه علمیره،
ش ،حرردیث  ،9946ص « ،435عَروِّد لِسررانکَ لررینَ الكررالم و بررذل السررالم یكثُررر مُحبُّررو َ وَ یُقِررل
مُبغضُو َ».
 -63همان ،حدیث  ،4210ص .215
 -64طوسى ،ابوجعفر محمدبنحسن (شید طوسی) ،تهذیباألحكام ،چاپ چهارم ،تهران :دارالكتب اإلسالمیه،
1365ش ،ج  ،6ص 141؛ کلینی ،همان ،ج  ،5ص 28؛ حرّعاملی ،همان ،ج  ،15ص 4؛ مجلسی ،همان،
ج  ،21ص .361
 -65سوره طه ،آیات .29-33
 -66سوره قص  ،آیه .34
 -67مجلسی ،همان ،ج  ،19ص .53
 -68سوره کهف ،آیه « ،6فَلَعَلَّکَ باخِعٌ نَفْسَکَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدیثِ أَسَفاً».
 -69سوره توبه ،آیه .128
 -70سوره احقاف ،آیه .35
 -71سوره هود ،آیه 112؛ سوره شوری ،آیه .15
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ش ،ص .159
 -72جوادی ،آملیعبداهلل ،انتظار بشر از دین ،چاپ اول ،قم :مرکز نشر اسراء،
 -73طباطبایی ،همان ،ج  ،2ص  193و ج  ،4ص 359؛ قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،چراپ دهرم ،تهرران:
مرکز فرهنگی در هایی از قرآن1383 ،ش ،ج  ،1ص  ،347ج  ،2ص  ،262و ج  ،6ص .158
 -74ابنهشام ،همان ،ج  ،2ص .406
 -75همان ،ص .409
 -76همان ،ص .404
 -77سوره آلعمران ،آیه .164
 -78قمى ،على بن ابراهیم ،تفسیر قمى ،تحقیق سید طیب موسوى جزایرى ،چراپ چهرارم ،قرم :دارالكترا ،
ش ،ج  ،2ص 189؛ طوسى ،ابوجعفر محمد بن حسن (شید طوسی) ،التبیان فى تفسیر القرآن ،مقدمره
شید آغا بزرگ تهرانى ،تحقیق احمد قصیر عاملى ،بیروت :دار احیاء الترا العربرى ،بریترا ،ج  ،8ص 332؛
طبرسی ،همان ،ج  ،8ص 551؛ طباطبایی ،همان ،ج  ،16ص .291
 -79رازی ،ابوالفتوح حسینبن على ،روضالجنان و روحالجنان فى تفسیرالقرآن ،تحقیق محمد جعفر یاحقى و
ق ،ج  ،15ص .394
محمد مهدى ناصح ،مشهد :بنیاد پژوه هاى اسالمى آستان قد رضوى،
 -80ابنسعد ،همان ،ج  ،1ص 184؛ ابنهشام ،همان ،ج  ،1ص 496؛ اندلسری ،ابرن عبردالبر ،الردرر فری
اختصار المغازی و السیر ،چاپ اول ،مصر :وزارت اوقاف1415 ،ق ،ص 95؛ سربحانی ،همران ،ص 439؛
ترمائینی ،عبدالسالم ،دایره المعارف تاریخی ،رویدادهای تارید اسالم ،ترجمه جمعی از پرژوه گرران ،چراپ
ش ،ج  ،1ص .37
سوم ،قم :نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،
 -81سوره توبه ،آیه .107
 -82واقدی ،محمد بن عمر ،المغرازی ،چراپ سروم ،بیرروت :اعلمری1409 ،ق ،ج  ،3ص 1047؛ واحردى
نیشابوری ،على بن احمد ،اسبا نزولالقرآن ،تحقیق کمرال بسریونىزغلرول ،چراپ اول ،بیرروت :دارالكترب
العلمیه1411 ،ق ،ص 264؛ النمیری البصری ،عمر بن شبه ،تارید المدینرهالمنروره ،تحقیرق فهریم محمرد
شلتوت ،چاپ دوم ،قم :دارالفكر1410 ،ق1368 /ش ،ج  ،1ص 52؛ طبرى ،محمدبنجریر ،تاریداألمرم و
الملو  ،چاپ دوم ،بیروت :دارالترا 1387 ،ق ،ج  ،3ص 110؛ ابنهشام ،همان ،ج  ،2ص  ،529بالذری،
احمد بن یحیی ،أنسا األشراف ،چراپ اول ،بیرروت :دارالفكرر1417 ،ق ،ج  ،1ص 252؛ مقریرزى ،تقرى
الدین ،إمتاعاألسماع بما للنبیمناألحوال و األموال و الحفده و المتاع ،چاپ اول ،بیروت :دار الكترب العلمیره،
1420ق ،ج  ،2ص  ،76ابناثیر ،همان ،ص 281؛ ابنکثیر ،همان ،ج  ،5ص 21؛ الطبرسی ،همان ،ج ،5
ص 109؛ ابنجوزى ،ابوالفرج عبدالرحمن بن على ،المنتظم فی تارید األمم و الملرو  ،چراپ اول ،بیرروت:
دارالكتبالعلمیه1412 ،ق ،ج  ،3ص 373؛ مجلسی ،همان ،ج  ،21ص 252؛ سبحانی ،همان ،ص .882
 -83ابنهشام ،همان ،ج  ،1ص 504؛ ابنسعد ،همران ،ج  ،1ص 183؛ اندلسری ،همران ،ص 96؛ ابرنکثیرر،
همان ،ج  ،2ص 324؛ مجلسی ،همان ،ج  ،19ص 130؛ ابیاری ،ابراهیم ،الموسوعهالقرآنیه ،موسسه سرجل-
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العر 1405 ،ق ،ج  ،1ص 104؛ طهطاوى ،رفاعه رافع ،نهایه اإلیجاز فی سیره ساکن الحجاز ،چراپ اول،
م ،ص .211
قاهره :دارالذخائر،
 -84سوره حجرات ،آیه 10؛ «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ فَسَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ».
 -85سوره حجرات ،آیه 13؛ «یا أَیُّهَا النَّا ُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعرارَفُوا إِنَّ
أَکْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیرٌ».
 -86مولوی ،مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،ص  ،335بیت .3713
 -87مقصود یهودیان دو قبیلهی او و خزرج است .پیامبر با یهودیان قبایل سره گانره« :بنرى قرینقراع» و
«بنىالنضیر» و «بنىقریظه» پیمان جداگانه منعقد کرد.
 -88برای مطالعهی کامل آن ر : .ابنهشام ،همان ،ج  ،1ص 501-504؛ سربحانی ،همران ،ص -454
.449
« -89بسم اهلل الرحمن الرحیم ،هذا کتا من محمد النبیّ ،بین المؤمنین و المسلمین من قرری و یثرر  ،و
من تبعهم ،فلحق بهم ،و جاهد معهم».
 -90و إن اهلل جار لمن برّ و اتقى ،و محمّد رسول اللَّه.
 -91طبری ،همان ،ج  ،2ص 644؛ ابنسعد ،همران ،ج  ،1ص 198؛ ابرنهشرام ،همران ،ج  ،2ص 606؛
ق ،ج  ،1ص 292؛
تمیمى ،ابوحاتم ،السیره النبویه و أخبار الخلفاء ،چاپ سوم ،بیروت :الكترب الثقافیره،
بخاری ،همان ،ج  ،4ص  3و ج  ،5ص 136؛ احمدی میانجی ،علی ،مكاتیب الرسول (صَلّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) ،چاپ
ق ،ج  ،1ص 7؛ سبحانی ،همان ،ص 691؛ ترمائینی ،همان ،ج  ،1ص .41
اول ،قم :دارالحدیث،
 -92واقدی ،همان ،ج  ،2ص 594-600؛ ابنسعد ،همان ،ج  ،2ص 72؛ طبری ،همان ،ج  ،2ص -628
625؛ ابنهشام ،همان ،ج  ،2ص 311-315؛ الیعقوبی ،أحمد بن أبییعقو بن جعفر بن وهب ابنواضرح،
تارید الیعقوبی ،بیروت :دار صادر ،بیتا ،ج  ،2ص 54؛ ابناثیر ،همران ،ص 200-204؛ احمردی میرانجی،
همان ،ج  ،3ص 87؛ آیتى ،محمد ابراهیم ،تارید پیامبر اسالم ،چاپ ششرم ،تهرران :نشرر دانشرگاه تهرران،
ش ،ص 461-465؛ سبحانی ،همان ،ص .671-675
 -93واقدی ،همان ،ج  ،1ص 354؛ ابنهشام ،همان ،ج  ،2ص 169؛ الطبرسى ،فضل بن حسن بن فضل،
ق ،ج  ،1ص 185؛ سرهیلی ،عبردالرحمن،
إعالم الورى بسعالم الهدى ،چاپ سروم ،تهرران :اسرالمیه،
ق ،ج  ،6ص 162؛
الروضاألنف فیشرح السیرهالنبویه ،چراپ اول ،بیرروت :داراحیراء التررا العربری،
اندلسی ،همان ،ص .168
 -94واقدی ،همان ،ج  ،1ص 346؛ ابنهشام ،همان ،ج  ،2ص 183؛ طبرسی ،همان1390 ،ق ،ج  ،1ص
186؛ ابناثیر ،همان ،ص 171؛ سهیلی ،همان ،ج  ،6ص 177؛ اندلسی ،همان ،ص .170
 -95ابنهشام ،همان ،ج  ،2ص .602
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 -96واقدی ،همان ،ج  ،2ص 815؛ ابنهشام ،همان ،ج  ،2ص 400؛ ابنحجر عسقالنى ،احمد برن علری،
اإلصابه فی تمییز الصحابه ،چاپ اول ،بیروت :دار الكتب العلمیه1415 ،ق ،ج  ،3ص 511؛ اندلسی ،همان،
ص 228؛ سبحانی ،همان ،ص .801
 -97ابنهشام ،همان ،ج  ،1ص 501-504؛ سبحانی ،همان ،ص .449-454
 -98واقدی ،همان ،ج  ،2ص 609؛ الطبری ،همران ،ج  ،2ص 634؛ ابرنهشرام ،همران ،ج  ،2ص 317؛
ابناثیر ،همان ،ص 204؛ اندلسی ،همان ،ص 205؛ سهیلی ،همان ،ج  ،6ص .462
 -99ابنهشام ،همان ،ج  ،2ص 537-598؛ ابناثیر ،همان ،ص283-290؛ اندلسی ،همان ،ص .269
 -100سوره توبه ،آیه .60
 -101واحدی نیشابوری ،همان ،ص 253؛ الطبرسی ،همان1372 ،ش ،ج  ،5ص 65؛ قمی ،همران ،ج ،1
ص 299؛ طباطبایی ،همان ،ج  ،9ص 311؛ سید بن قطب بن ابراهیم شراذلی ،فرى ظرالل القررآن ،چراپ
هفدهم ،بیروت :دارالشروق1412 ،ق ،ج  ،3ص 1669؛ احمدی میانجی ،همان ،ج  ،3ص .536
 -102واقدی ،همان ،ج  ،3ص 885؛ التمیمىالمغربى ،نعمران برن محمرد ،شررح االخبرار ،تحقیرق محمرد
الحسینی الجاللی ،چاپ دوم ،قم :مؤسسه النشر االسالمی1414 ،ق ،ج  ،1ص  ،310ابنهشام ،همران ،ج
 ،2ص 439؛ ابنحجر عسقالنی ،همان ،ص550؛ اندلسی ،همان ،ص .248
 -103واقدی ،همان ،ج  ،2ص .571-575
 -104واقدی ،همان ،ج  ،2ص 594؛ ابنهشرام ،همران ،ج  ،2ص 309؛ صرالحى دمشرقى ،محمرد برن
یوسف ،سبلالهدى و الرشاد فیسیره خیر العباد ،بیروت :دارالكتب العلمیه1414 ،ق ،ج  ،5ص .62
 -105ابنهشام ،همان ،ج  ،2ص 315؛ واقدی ،همان ،ج  ،2ص .603
 -106خلیفهی دوّم
 -107واقدی ،همان ،ج  ،2ص  571و 608؛ ابنهشام ،همان ،ج  ،2ص 316؛ ابناسرحاق ،محمرد برن
اسحاق بن یسار ،سیرة ابن اسحاق (کتا السیر و المغازی) ،چاپ اول ،قرم :دفترر مطالعرات ترارید و معرارف
اسالمى1410 ،ق ،ص 223؛ ابنسعد ،همان ،ج ،2ص73-81؛ طبرسی ،همان1372 ،ش ،ج  ،2ص
509؛ طبرسرری ،همرران1390 ،ق ،ج  ،1ص 203؛ یعقرروبی ،همرران ،ج  ،2ص 54؛ بررالذری ،همرران،
1417ق ،ج  ،1ص 349؛ ابناثیر ،همان ،ص 200؛ ابنجوزی ،همان ،ج  ،3ص 267؛ تمیمى ،همان،
ج  ،1ص 280؛ ابررنحجررر عسررقالنی ،همرران ،ج  ،1ص 25؛ احمرردی میررانجی ،همرران ،ج  ،1ص 66؛
صالحیدمشقی ،همان ،ج  ،5ص 52؛ مبارکفورى ،صفىالرحمان ،السیرهالنبویه (الرحیرقالمختروم) ،دمشرق:
ق ،ص .273
دارالعصماء،
 -108واقدی ،همان ،ج  ،2ص .624
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 -109واقدی ،همان ،ج  ،2ص 835؛ ابنحجر عسقالنی ،همان ،ج  ،3ص 177؛ الماوردی البصری ،علری
ق ،ص 221؛ طبرسی ،همران1390 ،ق ،ج
بن محمد بن حبیب ،أعالم النبوّه ،بیروت :مكتبه الهالل،
 ،1ص 219؛ مجلسی ،همان ،ج  ،21ص  107و 132؛ سبحانی ،همان ،ص .799
 -110سوره یوسف ،آیه « .92ال تَثْرِیبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ».
« -111اذهبوا فانتم الطّلقاء».
 -112ابنسرعد ،همران ،ج  ،10ص 330؛ یعقروبی ،همران ،ج  ،2ص 60؛ ابرنأثیرر ،همران ،ص 252؛
ابنهشام ،همان ،ج  ،2ص 412؛ حمیرى کالعى ،سلیمان بن موسی (ابو الربیع) ،االکتفاء بما تضرمنه مرن
مغازی رسول اهلل (صَلّیاهللُعَلَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) و الثالثه الخلفاء ،چاپ اول ،بیرروت :دار الكترب العلمیره1420 ،ق ،ج ،1
ص 510؛ طبرسرری ،همرران1390 ،ق ،ج  ،1ص 226؛ مجلسرری ،همرران ،ج  ،21ص 106؛ ابرروزهره،
محمد ،خاتم النبیین صرلى اهلل علیره و آلره و سرلم ،قراهره :دار الفكرر العربری1425 ،ق ،ج  ،1ص 186؛
سبحانی ،همان ،ص .81
« -113االسالم یجبّ ما قبله» .واقدی ،همان ،ج  ،2ص .848
 -114ابنهشام ،همان ،ج  ،2ص 402؛ واقدی ،همان ،ج  ،2ص 816-818؛ تمیمی ،همران ،ج  ،1ص
330؛ سبحانی ،همان ،ص.803
 -115واقدی ،همان ،ج  ،2ص 857؛ ابنهشام ،همان ،ج  ،2ص 409-411؛ صالحیدمشقی ،همان ،ج
 ،5ص .223-226
 -116سوره اسراء ،آیه .81
117
 واقدی ،همان ،ج  ،2ص 832؛ سبحانی ،همان ،ص 811؛ جعفریان ،رسول ،سیرة رسول خدا (صَلَّیاهللُ-ش ،ص .627
علَیهِوَآلِهِوَسَلَّم) ،چاپ هفتم ،قم :انتشارات دلیل ما،
 -118محمد بن محمد بن نعمان (شید مفید) ،اإلرشاد فی معرفه حجج اهلل على العباد ،قم :کنگرة شید مفید،
1413ق ،ج  ،1ص 175؛ طبرسی ،همان1390 ،ق ،ج  ،1ص .261

