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 1پیشرفت مدنی در جامعه عهد نبوي
 *سیدعلیرضا واسعیی

 چکیده
ینه خـود و نیـز   آن چنان با پیش، پدید آمد(ص) پیامبر اسالم کوشش به مدینه که جامعه

فاضـله بـر    مدینهاطالق  که شده بودفاوت تم، وجود داشت مردمانبا آن چه در ذهنیت 
متعـالی و داراي  هـاي   مبتنـی بـر ارزش  اي  جامعـه ؛ ودمی نمـ ن عیتآن چندان دور از واق

شتاب آلود آن تـا   حرکت کهنظم و آزادي ، فرهنگ، چون امنیت؛ هاي پیشرفت شاخصه
باالن بود و زمان زیادي گذشت تـا خمـودي و سسـتی در آن راه    سالیان دراز هم چنان 

کنش هاي نبوي و تربیت متعالی ، نتیجه و حاصل آموزه هاي وحیانی، پیشرفتاین یابد. 
و  بود که با کوشاورد دست پروردگانش به سرعت به بار نشسـت  نبی مکرم اسالم (ص)

 آرامشـی و آسایشـی  از نظـر   ،مردم را ندگیهمه جانبه توانست تمامی ابعاد زبا گسترش 
النبی  ۀمدیننام ، به آن جاپیامبر هجرت  یثرب که با شهر در بر گیرد.) فرهنگ و تمدن(

در مسیر انحطـاط  ، پیش از این در چالشی جدي با اصول ارزشی و مدنی، به خود گرفت
امـا در پـی   ، بـود  ندمو اجتماعی بهره  فرهنگی، از حداقل سازمان سیاسیقرار داشت و 

در اندك زمانی دچار تحولی ژرف و اساسی دامات پیامبر (ص) تحولی بنیادین یافت و اق
زمینـه بـرادري و برابـري و در    تحقـق  ، تدوین قانون اساسی، حکومتشکل گیري ؛ شد

 ،فرصت بهره مندي همگان از حقوق انسـانی امکان اراده گري و نیز پیدایی ، یک کلمه
بدین گونه مدینه توانست به عنوان شـهري  . همراه با شناخت وظایف و تکالیف ضروري

که به انگیزه نمایانـدن تحـوالت    جستاراین  .ماد جامعه پیشرفته قلمداد گرددن، اسالمی
بر ، شکل گرفته، سیره و سنت نبی اکرم، ها آموزه پایهتوسعه جامعه نبوي بر معطوف به 

 قرار دهد.درنگ  مورد بازخوانی ورفتگی را  فرایند این پیش، گذرا هر چند آن است
 کلید واژه ها
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 طرح مسأله
، معـین ردهاي ب راهپایه بر ، خودهاي  هدفرهبران سیاسی و اجتماعی براي رسیدن به 

قـام داوري  امـا در م ، نماینـد  در دید نخست ستودنی میکه گیرند  بهره میکارهایی  راهاز 
، شوند شمرده نمیآرمانی هاي برتر زندگی و الگوهاي  نمونه، هاي ارزشی مبتنی بر سنجه

ماندگار شان تاریخ نامدرازناي در روند و  به شمار می ناجیان آدمی، افرادي جز آنانبلکه 
یـاب   کـام هاي برجسـته و   نمونهو  هیها و برگزیدگان اال انسانبرترین پیامبران شود.  می

آنـان بـزرگ   بـیش از  ، و پیامبر بزرگ اسالم میـان همـه رسـوالن خداونـد    گروهند این 
او بــراي ســاختن جامعــه انســانی و کشــاندن آدمیــان بــه عرصــه زیســت    نمایــد. مــی
یعنـی  ؛ نیاز بشـر  ترین به بنیاديو آورد به اصل هدایت روي ، )143، بی تا، الهوري(واال

، هـی وي همچون دیگر پیـامبران اال . 1پرداخت، زیست انسانیترین عنصر ارزشی  بنیادي
، با مأموریت تعلـیم به ساختن انسان و جامعه متعالی روي کرد و ، یابی دغدغه قدرتبی 

در زمـانی   را به دوش گرفت و اش هیرسالت االبار ، )129/ (بقره تربیت و تزکیه آدمیان
را بـه  و آن بخشـید  هـاي انسـانی    جامعه دور از فرهنگ و ارزشبه آن سامانی نو ، کوتاه

همـه  ، هـدفی یـابی بـه چنـین     براي دسـت شد. او سوي هدایت و زیست برین رهنمون 
در دوره سـیزده  هاي خویش را به کار گرفت و از هیچ کوششی دریغ نکرد و  مندي توان

هـاي   موانـع و محـدودیت  و وجود  ها زمینه ننبودرغم فراهم  به، در مکه شسال حضور
و  هـا پرداخـت   مسئولیتپذیرش براي  هاي کارآمد نیرويسازي و تربیت  به انسان، بسیار

هـاي خـود را    تالش، دنبال کردن همین هدفبر افزون ، )مدینهیثرب (پس از هجرت به 
تحقـق  ، و در نگاهی کـالن و نظام اجتماعی اداري ایجاد تشکیالت ، به تأسیس حکومت

امـا  ، رود تظار میانوامع ج انرهبرهمه کاري که از نخستین ؛ کردمعطوف جامعه اسالمی 
هـا و   گیريسو، انجامد در این زمینه میهاي دیگران  تالشوي با آنچه به تفاوت کوشش 

                                                           
نیازهـاي  . 1نـدي کـرده اسـت:    ب هاي گوناگونی دارند. مازلو، آنها را چنین طبقه نیازهاي آدمیان سطح. 1

امنیت مالی و جـانی، سـالمتی،   (مانند  نیازهاي امنیتی. 2و...)؛  خواب، خوراك(مانند  فیزیکی و مادي
جـاي  و کامـل کـردن آنهـا    پیشـین  مین دو نیاز أتکه پس از  نیازهاي اجتماعی. 3...)؛ خانوادة سالم و

خـود  . 5؛ عـزت و اعتبـار  . 4...)؛ دواج وخـانوادگی، عشـق و از  پیونـدهاي  دوستی و گیرد (مانند  می
 .http: //www.migna.ir/vdchzmnz.23nm-dftt2.html .شکوفایی
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ترین  کانونیرفع براي و  بود کردهاي اوست که به معناي متعالی زندگی پیوند یافته روي
مقالـه در پـی   ، پذیرفت. بـر ایـن اسـاس    صورت می، و تربیت انسان واالنیاز هاي آدمی 

شکل گرفته به دست پیـامبر اسـالم(ص) از   جامعه این پرسش بنیادین است که  پاسخ به
 هاي مدنی یا ابعاد پیش رفتگی برخوردار بوده اسـت؟ البتـه پـیش از آن الزم    ویژگی چه

 مورد تأمل قرار گیرد.، مدنیرفت و توسعه  شناسی پیش مفهوم

 پیش رفت یا توسعه شناسی مفهوم
، عه و در وادي معنوي و ارزشی به کار گرفتـه انـد  رفت را برخی در مقابل توس پیش

خاستگاهی اقتصادي دارد و بیشتر ناظر به جنبه هـاي مـادي و    توسعهبا این استدالل که 
و برابـر رشـد   امري کیفی و معطـوف بـه حـوزه معنویـت     پیش رفت ولی ، دنیوي است

یـا در ایـن    درسد رابطه تنگاتنگی میان این دو اصـطالح وجـود دار   اما به نظر می، است
هاي علمی بـه   نوشتهبرخی از در چنان که ، نوشتار با این رویکرد بدان پرداخته می شود

، که دیدگاهی نسبتا قابل توجه در این بـاره دارد مایکل تودارو روند.  جاي هم به کار می
ی در را باید جریان چند بعدي دانسـت کـه مسـتلزم تغییـرات اساسـ      1توسعه: گویدمی 

، مردم و نهاد هاي ملّی و نیـز تسـریع رشـد اقتصـادي     هطرز تلقی عام، ساخت اجتماعی
توسعه در اصل باید نشـان دهـد کـه     مطلق است. کردن فقرکن کاهش نابرابري و ریشه 
هماهنگ با نیاز هاي متنوع اساسی و خواسته هاي افراد و گروه ، مجموعه نظام اجتماعی

ندگی خارج شده و به سوي وضع یا از حالت نامطلوب ز، هاي اجتماعی در داخل نظام
، (لهسـایی زاده  سـوق مـی یابـد.   ، حالتی از زندگی که از نظر مادي و معنوي بهتر اسـت 

جنبـه مــادي و بعــد  ، ) اگـر چــه در تعریـف وي هماننــد بسـیاري از تعــاریف   9: 1382
رفـت   با مفهوم پیش، آناما در عین حال جامعیت قابل اعتناي ، اقتصادي برجستگی دارد

ابعـاد  متوجـه  ، توسـعه رفـت یـا    بر ایـن اسـاس پـیش    .ظر در این مقال قرابت داردمد ن
از ایـن رو در  ، فرهنـگ انسـان دارد   و باور، و ریشه در نوع نگره گوناگون زندگی است

تحـولی  ، فرایندي است انسـانی ، به تعبیر دیگر فرایندي زمان بر به دست آمدنی است و
                                                           

و نمو و تطور   تدریجی  رشد و گسترش  معناي  ، بهDevelopاز   مشتقDevelopmentتوسعه، معادل   . واژة1
 است.  درآمدن  و غالف  و از پوسته  یافتن، آشکار شدن
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 .نسان رخ می دهدا و زندگی است که در نگرش و خلق و خو
بـه  آدمـی  رسـیدن  ، بنیـادش انسان و اي معطوف به  پدیده، رفت یا توسعه جامعه پیش

معرفـت و حکمـت   ، تزکیهـ   دینیـ به تعبیر نفسی و   دانایی و پاك، سطحی از خردمندي
. اگوسـت  رسـاند  که البته به تغییر جامعـه کمـک مـی    استساختار جامعه چارچوب در 

: 1370، (نراقـی  هاسـت  نتیجه توسعه فکري انسـان ، ر اجتماعیاست که تغییاین کنت بر 
برین هاي  اي متعالی و مبتنی بر ارزش جامعه، اي و درونی آدمیان ) و با این تحول پایه21

رفتگـی و   پـیش  پـذیرد.  میآن امکان چارچوب تربیت انسان در ، رو از اینو آید  پدید می
ثـروت  و یا دسترس به منـابع  ، عمت فراواننتنها برخورداري از ، یافت در این رهتوسعه 
اخـالق و  ، دانـش ، اندیشـه با سـطح  اي مرتبط  پدیدهبلکه ، نیست (رفاه و آسایش)بسیار 
الگویی به شـمار  از این منظر امعه نبوي . جاستمردم  (آرامش و طمأنینه روحی)عقاید 

و  جمعیتـی ب ترکیـ جغرافیـایی و  دربـاره جایگـاه   ، آنپرداختن به  البته پیش ازرود.  می
رود  مـی سخن  جا در آن (ص) اجتماعی یثرب پیش از حضور پیامبرفکري و هاي  آسیب

رسـول  کارهاي ، دیگر يشود و از سوآشکار  اسالمز ظهور ا پیش آن اوضاع ییتا از سو
 در آن جامعه بهتر فهمیده شود.(ص)  خدا

 یثرب پیش از اسالم
بسـیار  ویـژه مسـلمانان    به، عرب یثرب در تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی و دینی

از آب و هـواي  ، (مکـه)  با منطقه مرکزي حجازسنجش در . این شهر استتأثیر گذارده 
زمینه ویژگی ) و همین 72: 1365، رسته (ابن خیزي برخوردار بود مناسب و خاك حاصل
هجرت هاي  از علتهمین ویژگی شاید  .ساکنانش فراهم کرده بودمتفاوتی براي زندگی 

 فعالیت مسـلمانان پذیري  امکانآینده تجمیع و زیرا ؛ جا بوده باشد بدان(ص)  خدال رسو
بـا نـام   بـر عربـان بـومی کـه     افـزون  ، پیش از پیدایی اسالم این دیاررا تضمین می کرد. 

: 1992، بکـري ال(داشتنداندکی نسبتا شدند و جمعیت  شناخته می »عمالقه«و  »جرهمیان«
؛ در خـود جـاي داده بـود   ان را از مهـاجر  هایی دسته، )24 /3: 1419، و بالذري 414/ 1

در بهتـرین  ، آمـده اورشلیم بـه ایـن دیـار    در پیش آمده بر اثر اوضاع که  ییهودیانیعنی 
 بازارکار و بار ، شان تجربی ۀتمدنی و توش ساکن شدند و به حکم پیشینه هاي شهر نقطه
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) و در 50: |1427، (کرمیشده چیرهبر حیات اقتصادي یثرب را به دست گرفتند و عمال 
جنگ و ستیز و گاه دوستی ( گوناگونهاي  گیري تصمیمدر ، ن منطقهاتعامل با دیگر ساکن

گـروه تقسـیم   چنـد  اینان خـود بـه    .)28: 1427، (کرمی) تأثیرگذاري داشتندپیمانی و هم
رغـم   بـه ، یـابی بـه قـدرت    و بـراي دسـت   دیگر شدند و حتی گاهی در رقابت با یک می
: 1365، رسـته  (ابـن گراییدند  میکیشان خویش نیز  همنابه ، شان ها و باورهاي دینی هآموز
73-74(. 

نـد کـه   ه بودسـاخت  ییو بـرج هـا   داشـته در قلعه ها یا مناطقی سکنی  یهودیان عموماً
(ابن می شدکه به هنگام هجوم دشمن پناه گاه مردم  و سنگرهایی بودموجب عزت شهر 

 بیش از هر چیزي در آشنایی مردم، هودیان در دیار یثربحضور ی .)73: ش1365، رسته
، به بعد و ذهبـی  428: ق1425، (قاضی ابرقواثر داشتبا اندیشه هاي دینی و آسمانی  آن

بسـتر  ، معـاد و احکـام آسـمانی   ، فرشتگان، وحی، پیامبر، به خداباور ؛ )171 /1: ق1407
بسـی  ر اوضـاع ایـن سـرزمین    ها دکـه بعـد  کـرد  باوري یثربیان فراهم  مناسبی براي دین

پـس از   بـا دیگـران  یهودیـان   تعامل، باري .)91 /1: 1366، (ابراهیم حسنگذار بود تأثیر
کـه بـه    مسلمانان شـد میان آنان و نبردهایی پیدایی موجب تیرگی روابط و ، ظهور اسالم

بیـرون  و فرمان پیـامبر دربـاره   به بعد) 111: 1382، (صادقی هاي گزاف ها و هزینه آسیب
اصـراري  اجـراي آن  بـر  خلیفـه دوم  فرمـانی کـه   ؛ انجامید، راندن آنان از سرزمین حجاز

بـه  جز اسالم آن دیار دینی ، آنکه پس از  چنان؛ )262 /7: 1385، اثیر (ابنمضاعف ورزید
 خود ندید.
اي از تـاریخ   در دورهکـه   بودنـد  دیگر ساکنان یثـرب از ، ریشه عربیبا جنوبی عربان 

ایـن  زمـان  جا هجرت کرده بوند.  بدان، مشکالت روي داده در یمناثر بر پیش از اسالم 
در سـنجش  ، آب و هوا و امکانات زیسـتی دید از . یمن به درستی روشن نیستهجرت 
تعـامالت  کـه یمنیـان    چنـان ؛ داشـت  يبسیار بـاالتر سطح ، ویژه حجاز به مناطقبا دیگر 
ناگزیر از سـرزمین خـوب   اما  ،ددنرا تجربه کرده بو يسیاسی و فرهنگی برتر، اقتصادي

 .1گونـاگونش سـاکن شـدند   جنوب به مناطق شمالی عربستان کوچ کردند و در جاهـاي  

                                                           
از مـأرب یمـن   بر ایـن شـد کـه    ثعلبه  ین عامر عمرو بنروي داد، سیل عرم گامی که هنشود  گفته می .1
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، اقتصـادي ، اجتمـاعی ، هـاي سیاسـی   زمینـه در ، با دیگر ساکنان حجـاز سنجش اینان در 
، هر جـایی کـه بـار افکندنـد    در ، رو و از این از تجربه تاریخی بهره داشتند، .فرهنگی و..
بـه   ی(یمنی) و گاه یمانی، قحطانی، جنوبیگاهی ان اینبودند. هایی  دگرگونی سرچشمه

این روي که در سنجش بـا  اند و از  خوانده شده، کلبی یا قیسیمانند ها  نام برخی از تیره
عـرب  «بـه  ، نددهـی بـه عربیـت داشـت     قدمت بیشتري در شکلاز دیگر ساکنان عربستان 

نشین یهودیـان   هم، نان به نام اوس و خزرج در یثرباي از ای دستهشهرت یافتند.  »عاربه
آنـان در قالـب   بـا  ، دیدنـد یهودیـان  هاي یثرب را در دسـت   نعمتهنگامی که و بودند 

بـا  هـا زمـان بلنـدي     جـاي گیرنـد. یمنـی   پیمان بستند تا بتواند در کنارشان » جواري هم«
خـود بـه   و این گرفت فزونی  شانافرادفراچنگ آوردند و زیستند و مال فراوان یهودیان 

 .)74-73 :1365 ، رسته (ابن با آنان انجامیدشان خشم یهودیان و نقض پیمان
 مهاجران یمنیفراهم آورد. هایی  ها و تعارض رقابترا براي زمینه بافت جمعیتی این 

کوشـیدند. البتـه    بسـی ، بـر آنـان  برتـري  و بـراي  ند برخاست یهودیانسخت با  یرقابتبه 
، (خالـد  هـایی را آزمودنـد   و درگیـري شـده  اي  قبیله درون تیزه هاينیز دچار س شانخود

، (خالـد آوردنـد  دیگر روي  اوس و خزرج به جدال و رقابت با یک ةدو تیر .)20: 1406
ند انکـار ناشـدنی داشـت   تـأثیري   هایی تنشچنین ) که البته یهودیان در ایجاد 103: 1406

پـس  فرسا حتی تا  توانهاي  و درگیريها  برخی از این جنگ .)428: 1425، (قاضی ابرقو
فنون نظـامی  اما خود به آشنایی آنان با ، دنبال شد، یثرب(ص) به  هجرت رسول خدااز 

گرایششـان بـه اسـالم و    را بـراي  دیگر زمینـه   يو از سو 1انجامیدهاي جنگی  و مهارت
بودهـاي  و کم )306: 1، بی تـا ، دیار بکري؛ 75-74: 1365، رسته (ابنآورد پیامبر فراهم 
در پذیرفتن اسـالم  که شد موجب به ایمان و آرامش آشکار کرد و  آنان را روحی و نیاز

 .)46: 1368، ادریس (عبدالعزیز بن بر دیگران پیشی گیرند
مند با پیشـوایی   نظام یحاکمیتدر چارچوب از امت منسجم و واحدي  یثرب، بنابراین

                                                                                                                                        
اوس و خـزرج بـه یثـرب،    و  فرزندانش در جزیره متفـرق شـدند  و  مالش را فروخت بیرون رود. او

  .)27: 1406(ر.ك: خالد،  غسان به شام، ازد به عمان و خزاعه به تهامه کوچیدند
صـبر فـی   لانـا  «بود که در جنگ بدر به پیـامبر گفتنـد:   اي استوار کرده  زهبه انداآنان را ویژگی . همین 1

 .)218-217 /1: 1410سعد،  ابن؛ 615 /1: 1383هشام،  (رك: ابن» الحرب، صدق عنداللقاء
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 آندو مجتمـع فعـال در   کـم   سـت د، (ص) بهره نداشت و هنگام هجرت پیامبر، یک نفر
مجتمـع  هاي عـرب و   قبیله یهای عادات و ویژگیباورها و عربی داراي  هاي مجتمع؛ بود

 دچـار بودنـد   تیمشـکال بـه  دو مجتمع در این زمان یاد شده. این هاي  یهودي با ویژگی
 .)69و  37: 1406، (خالد

 هاي فکري و اجتماعی یثرب آسیب
بـا  و  خـاص  ماجراهايمحاسبات و بر پایه ثرب که (ص) به سرزمین ی هجرت پیامبر

هـاي   زمینه، )41 :1381، نژاد (زرگريبود تابع گزینشی آگاهانه رخ داد و  ها دادهاستناد به 
، بـا آن پیشـینه تـاریخی و اوضـاع سیاسـی     و آنـان را   نهاد جا آنساکنان اي فرارويِ  تازه

. ایـن  دادقـرار  اسـالم و دیـن او   آور  پیـام از در گردونـه پشـتیبانی   ، اجتماعی و فرهنگی
، گمـان  بـی . نمـود  ناممکن مـی نخست بسی ، یانبا مکّیثربیان  با توجه به تعاملپشتیبانی 

و در بـود  اي فرهنگی و تمـدنی برخـوردار    ایجاد تحول و توسعه در شهري که از سابقه
و سـطحی   زده کـاري شـتاب  بـا  ، داشـت هایی  داعیهاش  سایه هاي هم با سرزمینسنجش 

پـذیرفت   امکان می )ها و تهدیدها آسیب( ها شناخت بحرانبا تنها بلکه ، یافت قق نمیتح
کـه   ودنمـ  معنا می بسیار بیزیرا ؛ شناختی برخوردار بودچنین از (ص) نیز  و رسول خدا

نخسـتین  سـال دوازدهـم بعثـت پـس از     (بـا یثربیـان    اش رسـمی نخستین دیدار در  وي
از ، آنـان باورها و فرهنـگ  ، مشکالت، یی با نیازهاآشنابدون ، )یازدهمسال دیدارش در 

 هجرتش بدان سامان سخن گفته باشد.
که دغدغه اصـلی و بنیـادین آنـان    تأکید کرد ر این دیدار بر محورهایی د (ص) پیامبر

پایـه  بـر  ، محتـواي ایـن بیعـت   کردنـد.   بیعـت با او ، رويهمین از و رفتند  به شمار می
کرد کـه   با این روي؛ اخالقی و اجتماعی بود، انی اعتقاديتأکید بر مب، کهنمنابع گزارش 

، ] نکشـند فرزندانشان را [از ترس گرسنگی، ددزدي و زنا نکنن، به خداوند شرك نورزند
دروغ نگوینـد و از  ، پیچندنکـار معـروف سـر   از و  شان نسبت ندهندانرا به غیر پدر آنان

دهد و هر کـس بـه آن    و پاداش میه اخداوند ب، . هر کس چنین کندپذیرَند پیامبر فرمان
؛ 433: 1383، هشـام  ابـن ( کنـد رفتـار  بایسـته]  به شکل [ بر خداست که با او، عمل نکند

 وضـع بـه   (ص) محمـد از آگـاهی  پیمان به خوبی این محتواي  .)356 /2: 1403، طبري
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بـا   شکـه در بیعـت دومـ    چنـان ؛ دهـد  سرزمین خبر مـی آن انحرافات اجتماعی یثرب و 
یعنـی  ؛ اینهـا افـزود  را بـر  دیگـري  امر ، )سیزدهمسال (تر از مردم یثرب  گجمعیتی بزر

دوازده ، الزم براي همراهی با یثربیان و تضمین همراهی خویش با آنـان شروط بر افزون 
ضـبط و مهـار و   تـا بـه   دوازده قبیلـه خوانـد   نقیب ، کنندگان آیین بیعت شرکتاز را تن 

 مردم یثرب را به سـوي پـذیرش رهبـري   ر عمل دبپردازند و  افراد قبیله خودسرپرستی 
انتم کفالء علـی  «که و با بیان اینـ برانگیزند هر چند ابتدایی  ـ در شکل سازمانی   متمرکز
نظـام  را براي پیـدایی  زمینه ، )1/222: 1410، سعد ابن؛ 254 /1: 1394، (بالذري» قومکم

 .)71: 1427، (کرمیآورد اسالمی فراهم 
وجـود  از ، گنجیـد هـایی   در قالب پیمـان سرانجام و آشکار شد آنچه در این دیدارها 

توسعه نیافتگی یا عـدم  بر  امروزيادبیات هایی که در  بحران؛ دارد هایی پرده بر می بحران
کارهاي پیامبر که برخی یا بسیاري از بر این است . البته نویسنده کنند داللت میپیشرفت 

بـه   شهایی اولویتگمان  اما بی، گرفته مه میسرچشهی وي از مأموریت اال، در این زمینه
دیگـر  ها و برخـی از   نامه پیمانمایه  بر پایه درون، بنابراین. بوده استنیازهاي زمانه ناظر 

 آن روزگار بـه دسـت آورد  اوضاع یثرب از  يتصویرتوان کمابیش  می، تاریخیهاي  داده
 :  بندي کرد هاي آن را شناسایی و دسته و آسیب

 رامشی و فکريالف) حوزه آ
درك درسـت از زیسـتن کـه در    نبـود  و  )Meaningless( زنـدگی  معنایی بحران بی. 1
کـه   چنان؛ شود میدر این حوزه دیده  هاي معنوي دوري از ارزش، پس از آنهدفی و  بی

بحـران  ایـن   .)103آیه ، عمران (آلخواند  میگاه آتش  قرآن آن را قرار گرفتن بر لبه پرت
اما در چنـین جـوامعی   ، نیستکشورهاي جهان سوم یا اي  ا نظام قبیلهدنیاي کهن یویژه 

سـخت   یابهـام به زیستن را  چراییِ، بیش از هر چیز معنایی بیکند.  مینمایی بیشتر خود
، را در حیات اجتماعیهر کژي و شود  آشکار می یهای موجب ناهنجاريکند و  دچار می

کـه بسـیاري از    چنـان ؛ زد دست و پا مـی  جامعه یثرب در چنین بحرانینُماید.  میه موج
نافرمـانی و  ، ورزي شـرك (ماننـد   رفتارهاي ناشایست آنان در حوزه فـردي و اجتمـاعی  

 .متأثر بوداین بحران از ، )زناو  کشتن دیگران، يتجرّ
هستی  چیستی خدا و آفرینش و چراییِدرباره بحران اعتقادي و عدم درك درست . 2
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عربـان   يمحـور پرسـتی و خود  شـرك و بـت  یـرد کـه از   گ نیز در همین حوزه جاي مـی 
دانسـتند.   چیزهایی میباره معاد نام خدا را شنیده بودند و در. یثربیان گرفت سرچشمه می

بـر پایـه کفـر و    اما ذهنیت آنـان  ، باور داشتنداي  اندازهچنین به شعورمندي هستی تا  هم
کـه   هـایی  ویژگـی ؛ )97یـه  آ، (توبه بوداستوار گانگی قدرت حاکم بر هستی نفاق و چند

 کرد. هاي آنان را توجیه می جویی برتري
 هـاي  ها و باورهاي نسل که در ناسازگاري ارزشو گسست اجتماعی نسلی فاوت ت. 3

نسـلی کـه بـراي اثبـات     نمود نیـز در ایـن حـوزه جـاي داشـت.       رخ میجامعه آشکارا 
آرامـش  به ، اي زیستنکه بر يو نسلی دیگرپرداخت  می 1به درگیري و منافره اش برتري
، رو از ایـن و آورد  این نیـاز را برنمـی  هاي داخلی  درگیري، اي نیاز داشت. بنابراین کمینه
بندي به معـروف   پايبر تأکید پیامبر  .2بودندکاري براي ایجاد صلح  در پی یافتن راهآنان 

 بود.ناظر وضع به همین ، حقوق دیگرانداشت  پاسو 

 ود اجتماعیب) حوزه آسایشی و امور مشه
دهـی اوضـاع    به سـامان تواست  میبحران تشکیالتی و سیاسی حاکم بر جامعه که . 1

کـه   چنـان ؛ در این حوزه قرار دارد، باشداجتماعی  ضابطگی نظمی و بی بیبپردازد و مانع 
مردمان یثـرب بـر آن   شهري  اي و برون قبیله برون، اي قبیله درونهاي  ها و در گیري جنگ

 .)670 /1: 1385، اثیر ابنکند ( داللت می

دور از  زیسـت جوامـع بـدويِ   گونۀ بر آمده از  طبقاتی و نابرابري اجتماعیِه فاصل. 2
نیـز در   3هاي بسـیاري بـود   بحرانسرچشمه بشري که خود  ۀهی یا موضوعاالهاي  قانون

خـود  کـه  بیشتر مردم را بر این بحران باید افزود دستی  قر و تنگفاین حوزه جاي دارد. 

                                                           
یا قـدرت یـا حتـی    جایگاه ، ثروت، ینسبهاي  از خاستگاههاي اجتماعی براي اثبات برتري که  . رقابت1

 آمد. برمیجمعیت 
، ج 1361سلول به رهبري، با چنین هدفی صورت پذیرفت (رك: قاضی ابرقو،  نش عبداهللا ابن ابی.گزی2

 ).514، ص1
، 2، بـی تـا:   (رك: ابن حـزم  دهد گواهی میاین سخن بر بردگان و موالی در سرزمین یثرب، حضور . 3

454(. 
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 .1شدنی است انشان بررسیبا زن و فرزندمردم  تعامالتشیوه  در
هـا بـه شـمار     از جـرم و بسـیاري   گـري  روسـپی ی که خود سرچشمه جنس بحران. 3
اي  گسـترده و فـراوان  هـاي   آسیب گیرد. این بحران به رفت نیز در این حوزه جاي می می
 گیـري ابـزاري    بهره به زن و جامعه یثربنگرش مردان نوع  .2انجامید آن سرزمین میدر 

ــی ــري؛ 145 /5و  145 /3: 1418، از او (طبرسـ ــمه ، )553 /3: 1385، زمخشـ سرچشـ
؛ 176 /8: 1410، سـعد  ابـن : (ركی بـود  و اجتمـاع  اخالقـی  هايفسـاد دیگر بسیاري از 
ــی ــر   .)181 /8: 1415، طبرس ــزون ب ــناف ــانی ، ای ــب و    کس ــه کس ــق ب ــن طری  از ای

 برخــی  .)فصــول متعــدد، 1997، خلیــل؛ 164 ،24: 1380، بحرانــی( پرداختنــد مــیکــار 
 کـاري از  چنـین  گرفـت.   نیـز از ایـن بحـران سرچشـمه مـی     هاي خـانوادگی   ثباتی از بی
شـونت و آزار  خ .نبـود جامعـه  بنیاد سازي  چیزي جز سست، مدارانه انسانی و ارزشدید 
 3و تنـد گرانـه   ) یا رفتار پرخـاش 526 /2: 1412، کثیر ابن؛ 56 /5: ق1401، (بخاري زنان

در ایـن فرآینـد   ، وارگـی)  ء= شـی  objectification( زن (تشـیأ) » شـدن  ءشـی «افزون بر 
 پذیر است. توجیه
و  اجتمــاعی فرســایش ســرمایهبــه ، گفتــه هـاي پــیش  ویژگــیهــا و  بحــرانمــد آ پـی 

بـا صـرف   ، چنـان اوضـاعی  سـازي   و دگرگـون انجامیـد   مـی فرسـا   تـوان هاي  بسامانی بی
 آن  بخشـی  (ص) بـراي سـامان   رسـول خـدا  پـذیرفت.   مـی فراوانـی صـورت   هاي  هزینه

الزامـات  توجـه بـه   بـا  ، منـد  ارزشانسـانی و   اي جامعـه بـه  تبـدیل آن جامعـه    واوضاع 
تحقـق  زمینـه  تـا  و اجـراي کارهـایی پرداخـت    ریزي  برنامه، به طراحی، آن بومی زیست

                                                           
 .)31 آیهاء، (اسر کند . خداوند مردم را از کشتن فرزندان از ترس فقر و ناداري منع می1
یا أَیها النَّبِی إِذا جاءك الْمؤْمنات یبایِعنَک «فرماید:  (ص) هنگام بیعت زنان با وي می خداوند به پیامبر .2

بهتانٍ یفْتَرینَه بـینَ  أَنْ ال یشْرِکْنَ بِاللَّه شَیئاً و ال یسرِقْنَ و ال یزْنینَ و ال یقْتُلْنَ أَوالدهنَّ و ال یأْتینَ بِ  على
اى پیامبر ؛ معرُوف فَبایِعهنَّ و استَغْفرْ لَهنَّ اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحیم  أَیدیهِنَّ و أَرجلهِنَّ و ال یعصینَک فی

ینـد،  چون زنان مؤمن پیش تو آیند که بیعت کنند، بر اینکه به خدا چیزى شـریک نکننـد، دزدى ننما  
اوالدشان را نکشند، زنازاده را به شوهران خویش نسبت ندهند و در هیچ کار خوبى تـو را مخالفـت   

 .»نکنند، با آنها بیعت کن و از خدا برایشان آمرزش بخواه که خدا آمرزنده و مهربان است
پرهیـز داد   اهـ که خداوند مسـلمانان را از آن شد  دیده میبرخی از این رفتارها حتی پس از اسالم نیز  .3

 .)221/ 5؛ سیوطی، بی تا: 23و 35 /(نساء
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د که نه تنها از اي را پدید آور جامعه، . او به سرعتآیدفراهم رفته  و پیشجامعه مطلوب 
؛ اي آرمانی داشـت  سویه، نصفم ۀگران بیگان پژوهشگمان به  بلکه، منظر پیروان خویش

» یافتـه  توسعه«و  »رفته پیش«یا  »مدینه فاضله«، »جامعه مدنی«با نام از آن  چیزي که امروز
 شود. یاد می

 )النبی ۀمدین( شهر اسالمیتأسیس 
بـراي رسـیدن بـه    ، ها و متنوع انسانبنیادین ي سو با نیازها هم تغییر ساخت اجتماعیِ

، فلسـفه بعثـت پیـامبران   ، هاي آسمانی دادهنمود. بر پایه  ناگزیر می، جامعه مطلوب نبوي
؛ 129 /(بقـره اسـت  به آنـان  و تعلیم کتاب و حکمت آنان تزکیه ، بخشی به آدمیان آگاهی

امکـان  ، منـد  اختایـن مأموریـت در جامعـه سـ    اجـراي  اما ، )2 /جمعه؛ 164 /عمران آل
 عمـل  در، افزاییپایداري و خودو توسعه مدنی با ویژگی  رفتگی پیش، پذیرد. بنابراین می

جامعه متعالی پیامبران براي ایجاد یعنی ؛ گیرد جاي میبزرگ پیامبران  در حوزه مأموریتیِ
، بـه تعبیـر فوکوتسـاوا یـوکیچی     که یابد هنگامی تحقق میاند و این هدف  آمده و پایدار
، انسـانیت برداشـتی  پیامبر با چنین در آن پدید آید.  1فضیلت و معرفت، ژاپنی مند اندیشه

یثـرب  جامعـه   دار بردهاي خویش را طراحی فرمود. او با شـناخت مشـکالت ریشـه    راه
اصـولی  پایـه  بـر  ، آن زیسـتی و اجتمـاعی  اوضـاع  یندي زمانی و تـابع  آو در فر(مدینه) 

هـاي سـاخت مدینـه اسـالمی در      ترین شالوده مهمود. آن سرزمین ببنیادین در پی تحول 
 : ندچنین، سنت نبوي

؛ هـاي متعـالی   بندي به ارزش و پاي . اخالق متعالی2؛ گریزي و شرك مداري توحید .1
 ؛ قانون (شـریعت) و برخـورداري از مواهـب جامعـه    ، در برابر خداهمه مردم  برابري .3
و برخورداري از حـق زیسـت    . آزادي5؛ و پیوند خویشاوندي میان مسلمانان. برادري 4

افـراد  پـذیري همـه    و مسـئولیت  از حقوق اجتمـاعی همه مردم . برخورداري 6؛ مختارانه
                                                           

فضـیلت متمـدن اسـت، امـا      معرفـت و داراي انسان گوید:  مییافته)  (توسعه او در باره جامعه متمدن .1
از ایـن دو خصـلت،   برخورداري همـه مـردم   کند به اعتبار  جامعه یا کشوري که او در آن زندگی می

؛ ایـن روح تجلـی معرفـت و فضـیلت     آید برمی ملتهمه روح از تمدن ؛ زیرا شود متمدن شناخته می
  .)140-139: 1379(یوکیچی،  مردم استهمه 
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داشـت   پـاس . 9؛ لزوم آگاهی و دانـایی  .8؛ ساالري . شایسته7؛ دیگر و جامعه یکدرباره 
 داشت آن. توجه به نعمت خداوندي و پاس .10؛ دیگران

زمینـه بـراي   کـه در آن  پرداخت اي  جامعهایجاد به ، صولیچنین ابر پایه آن حضرت 
یافتـه   توسـعه  اي جامعهبه پیدایی وي که  آید. کارهاي بنیادینفراهم همه مردم شکوفایی 
 : چنینند، انجامید

 دعوت به توحید اعتقادي و برابري اجتماعی. 1
بـر  ، از هـر چیـز  و بـیش  مـردم یثـرب پـیش    نخسـتین دیـدارش بـا    (ص) در  پیامبر

بـاور  شـریکی  به  وندبراي خداخواست تا از آنان کرد و تأکید  پرستی و ترك شرك یکتا
، درسـت بـاور  سـت.  اورفتار و کـنش  مؤثرترین عامل در باور آدمی زیرا ؛ 1نداشته باشند

کـه در قـاموس عقیـدتی     انسـان مشـرك  امـا  ، دارد ) بازمیانحراف(روي  از کجانسان را 
به هرگز ، سازد برمی اه خانوادگی یا اجتماعی بندگانخویش خدایانی را به فراخور جایگ

عمـل ناراسـتی بـراي     هـر ، بند نخواهد ماند. بنابراین پايایدار و فراگیر اصل و ارزشی پ
در گمراهـی و  ، بـاوري برآمـده از چنـین    ۀو جامعـ پذیر خواهد بود   توجیه چنین انسانی

واحد قهـار و بصـیر و   خداي  توحیدي کهباور در اما ، به سر خواهد بردانحرافی آشکار 
 نزدیـک به آنـان  ، هر گاه بندگانش وي را بخوانند، آدمیان استرفتار ناظر همواره ، قدیر

درون بـه  ) و حتی 115 /(بقرهحاضر ) و همه جا 186 /(بقرهگوید  پاسخشان میاست و 
 آدمـی رفتارهـاي  ) و همه 16/ (قاف تر است نزدیکآنان و از رگ گردن به  آگاهها  انسان

شـمار  جـرم بـه    از دیـد او ، گریـزي  ارزشهر و ) 8-7 /(زلزلهدهد  می تاوانیا پاداش را 
ــی ــن م ــی در، رو رودك از ای ــی  آدم ــت محیط ــد و امنی ــده از امی ــال  در، آکن ــیر کم  مس

 گیرد. قرار می
 يا هنسخ امتیازات قبیل. 2

به ، ودندبپذیرفته  جامعه جاهلی حجازکه در  اي یلهنسخ مرزهاي نژادي و امتیازات قب
                                                           

ـ      «. 1 ه فَقَـد افْتَ نْ یشْـرِك بِاللـَّ مـ و شـاءنْ یمل کونَ ذلرُ ما دغْفی و بِه شْرَكرُ أَنْ یغْفال ی إِثْمـاً    رىإِنَّ اللَّه
.(نساء،  اللَّه ال یغْفرُ أَنْ یشْرَك بِه و یغْفرُ ما دونَ ذلک لمنْ یشاء و منْ یشْرِك بِاللَّه فَقَد  ) و إِن48َّعظیماً

 .)116/ (نساء» ضَلَّ ضَالالً بعیداً
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از دیگـر تـدبیرهاي آن   امـا از میـان بـردن آنهـا     ، دامـن زد مجادالت سیاسی و اجتماعی 
حـدود و  همـه  ، هاي جـاهلی  بردن رقابتمیان براي از  پیامبر. رفت میحضرت به شمار 

» انصـار «جـامع  با عنوان شهر را همه ساکنان و کرد سره منسوخ  را یکاي  یلهامتیازات قب
نشـین را   یانِ مدینهکه به مک چنان؛ را به این نام بخواننددیگر  مه یکگرد آورد و فرمود ه

: 1366، علـی امیر؛ 1/356: تـا  بـی ، خلـدون  ابن؛ 2/483: 1415، (طبريلقب داد » مهاجر«
و میـان ببـرد   اي را از  نظـام قبیلـه  جویانه  هاي برتري نگرشها و  زمینهکه او کوشید . )14

ها  فرمان داد که همه دشمنی، آورد. بنابراینفراهم را آمیز و انسانی  زیست مسالمتزمینه 
؛ شـوند منسـوخ  پیشـین فرامـوش و   هاي موروثی یـا دعـاوي و مطالبـات خـونی      کینهو 

بازخواسـت و  ، و آیین تعریف شده پـیش رود قانون رغم  به هر کسپس از این که  چنان
یـان  . یهودبرنـد برادیگـر   در ایـن زمینـه بـا یـک    ن مدینه اساکنهمه تعقیب خواهد شد و 

باشند و اینکه با مسلمانان در دفاع از شهر متفق نیز به شرط آن پیرامون مدینه و پرشمار 
 /3: 1408، کثیـر  ابن(برابري با مسلمانان برخوردار شدند حقوق از ، ندرسانبیاري  انبه آن
 .)15-14: 1366، امیرعلی؛ 276 -273

 دنیاییي ها وابستگیپرهیز از و متعالی گسترش اخالق . 3
و اسـت  داران نبـوده   دغدغه دیـن تنها ، رفتگی پیشرکن اساسی  یعنی؛ مداري فضیلت

توسـعه  در کـه  کسـانی  همـه  نـزد  ، وري از اخالق واال و فضـایل انسـانی  بلکه د، نیست
، اخالقـی  بـی ورطـه  جامعه فرو افتاده در ، گمان بی .استماندگی  عقب هنشان، اندیشند می
دور بـه معنـاي   ، انحـراف همـین  شـود و   حطاط کشیده میبه سوي سقوط و انزودي به 

کـاري و   بـا پشـت  ، به این اصل اسـتوار توجه (ص) با  دنیت است. رسول خداشدن از م
و اخـالق را میـان مـردم    بشناسـاند  جامعـه  بـه  ها را  ارزشکه کوشید ، ستودنی شکیبایی
گـام  در این زمینه همه مردمان روزگار پیشاپیش بود و » اسوه اخالق«. او خود بگستراند

؛ 8: 1392، (طبرسـی خوانـد   »اخـالق اتمـام  «بعثت خویش را هدف و حتی  داشت میبر
به ساختن جامعـه مدینـه دسـت زد و بـه     ، گیريسو) و با این 210 /16: 1403، مجلسی

حیـات انسـانی   و اخـالق  در  یبـاالی سـطح  کـه بـه   بپرورانـد  راستی توانست مردمی را 
هـاي   فشـانی  هـاي انصـار و جـان    (ع) و ایثارگري امام علیمانند هایی  شخصیترسیدند. 
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با تخلـق بـه   که  اند یهای چنین تالشفرآوردة ، مجاهدان هاي گذشتگیدمهاجران و از خو
 پدید آمدند.، فضیلت

 هاي آسـمانی رسـول خـدا    با پیروي از آموزهکه مدنیان این تحول اخالقی و عقیدتی 
هـا   مکانآن حضرت در . رساندیی انسانی سطحی از شکوفاآنان را به ، شدحاصل (ص) 

(قاضـی   مردم را از خود دانستو  آنان زبان گشودداشت  بزرگبه ، گوناگونهاي  زمانو 
دارد و جـز منـافق    انصار را جز مؤمن دوست نمـی : فرمودآشکارا ) و 428: 1425، ابرقو

و دارد  میدوست خداوند او را ، توزد و هر که آنان را دوست بدارد نمیکینه  انآندرباره 
دوسـتی انصـار و   ، دارد. نشـانه ایمـان   خدا او را دشمن مـی ، با آنان دشمنی کند سهر ک
ي به همین سبب مدینه و .)203 /3: 1425، کثیر ابن( نفاق است هنشان، با آنان ورزي کینه
پدیـد آورد  مدینـه مشـکلی   کـه در   سیکلعنت خداوند بر : فرمودخواند و م خود حرَ را

به پـذیرش  سفارش او (ص) و  پیامبراین رفتارها و گفتارهاي  .)322: 1407، قبطری (ابن
هـاي   بر اثر آموزهکه کند  حکایت میآن یافتگی  و توسعهنه بنیادین مدیدگرگونی از ، آنان

 .حضرتش تحقق یافت
 اندوزي دانشبرانگیختن به . 4

جایگـاه بلنـدي    ازو رفتگی جامعه انسـانی   معرفت پایه پیش، شریعت اسالمیبر پایه 
بـر ایـن   ، همه آنان که اندك اطالعی از تاریخ و تمـدن اسـالمی دارنـد   . برخوردار است

مقـام عـالم    يِاهاي قرآنی بر بلند . آموزهکنند میدیانت اسالمی و سنت نبوي تأیید   آموزه
در را که چنـین تصـویري    چنان؛ )7 /عمران (آلکنند  پیامبران تأکید میسطحی او با  و هم
در آمـوزي   علـم به آموختن از هر کس و توان یافت. سفارش  میو سنت نبوي نیز  سیره
؛ هاي پیوسته دیـن آسـمانی اسـالم اسـت     از پیام، این کار بر همه مردمو وجوب  هر جا
راجـح  آموزش ، بردن جهالتمیان ران امر میان رفع مشکل اقتصادي یا از وکه در د چنان

اي از اسـیران مشـرك غـزوه بـدر      رت بـا دسـته  در تعامل آن حضـ است. این رجحان را 
(ص)  رسول اکـرم  زندگیویژگی اسالم و همین  .)22 /2: تا بی، سعد (ابنتوان یافت  می

بـاالي علمـی   سـطح  از مردم به بسیاري شمار شد که موجب  زمانی در کوتاه، در مدینه
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 1کنند.را تجربه  يمحور دست یابند و زندگی معرفت
 قانونپایه عی بر نسجام اجتمایجاد اا. 5

پـرچم  تمرکزش بـر یـک   انسجام و ، گرایی هماز جامعه بشري استواري و ماندگاري 
بـه  آنان  رسیدن، اعضاي جامعه فزونی گیردگرایی  هماندازه هر یعنی ؛ گیرد سرچشمه می

اسـت کـه بـدون    روشـن  امـا  ، شود پذیرتر می امکان، از کژيپرهیزشان واال و هاي  هدف
بـه ایـن هـدف امکـان     یـابی   دسـت ، آفرینی مردم ت مبتنی بر نقشوجود دستگاه حاکمی

نظـامی  کـه  کوشـید   بـه مدینـه   شاز آغاز ورود، رويهمین از ، پیامبر اسالم پذیرد. نمی
یثـرب  میان دو گـروه درگیـر   به ایجاد دوستی در آغاز . او بنیاد بگذاردرا در آن سیاسی 

 : یافتنی نبود دست که جز با یاري خداوندکاري ؛ ) پرداختاوس و خزرج(

ی الْـأَرضِ    ما فـ أَنْفَقْت لَو نَ قُلُوبِهِمیب أَلَّف نینَ وؤْمبِالْم و رِهبِنَص كدالَّذي أَی وه
کیمزیزٌ حع إِنَّه منَهیب أَلَّف نَّ اللَّهلک و نَ قُلُوبِهِمیب میعاً ما أَلَّفْت؛ج 

هایشان  خویش و یارى مؤمنان تأیید کرده است. دلاوست که تو را به یارى 
دیگر مهربان ساخت. اگر تو همه آنچه را که در روى زمـین اسـت    را به یک
خـدا  امـا  ، سـاختى  دیگر مهربان نمى هاى ایشان را به یک دل، کردى انفاق مى

 دیگر مهربان سـاخت کـه او پیروزمنـد و حکـیم اسـت      هایشان را به یک دل
 .)63 و 62 /(انفال

آن ، پذیر اسـت. بنـابراین   امکان یکارهایسازِبر پایه ، رسیدن به جامعه منسجم و متحد
 : دست زدها  متناسب با آسیبحضرت به چند کار اساسی 

 نامه عمومی) وضع قانون اجتماعی (پیمان. 5-1
 شـاید بـه  ، جـا  بـدان مهـاجران از مکـه   پـس از هجـرت   مدینـه   اجتمـاعی هاي  گروه

تازي  پیشدعويِ با زیرا مهاجران ؛ شدند دیگر دچار می با یکاري و ناسازگاز  گسیختگی
. نهـاده بودنـد  پـاي  به سرزمین جدیـد  ، با رسول خداخویشی و قرابت آوردن در اسالم 

سرزمینشان خرسند نبودند. به مهاجر آمدن مسلمانان از ، ینهمدمردم همه که افزون بر این
                                                           

. زندگی صحابه رسول خدا(ص)، آشکارا حاکی از این تحول اسـت، چنـان کـه کتـاب هـایی چـون       1
 به خوبی آن را بر نموده اند. )1412: بن عبد البرااالستیعاب ((
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پـذیر   بینـی  پـیش ، ساکنان مدینـه ، تر اهی عامنگاز مسلمانان و زمینه چنددستگی ، بنابراین
اي متحـد و پـذیراي    گیري از این بحران و ایجاد جامعه (ص) براي پیش بود. رسول خدا

. بر پایه آنها سامان دهنـد زندگی خویش را همه مردم اصولی را تدوین کرد تا ، دیگر یک
ایـی مـردم مدینـه و    گر به هم، این اصول که بعدها اولین قانون اساسی مدینه شناخته شد

 د.یانجام میدر سرزمینشان پیدایی امنیت و آرامش 
و محمد پیامبر [فرستاده خـدا]  میان اى  نامه پیمان: شود آغاز میقرارداد با این سرفصل 

شـوند   میکه پیرو مسلمانان است مؤمنان و مسلمانان قبیله قریش و اهل یثرب و کسانى 
سـپس بـه بیـان مـوادي     ؛ کننـد  مـی راه خـدا پیکـار   پیوندند و با ایشـان در   میو به آنان 

، به برابري مسلمانان در برخورداري از حقـوق اجتمـاعی و سیاسـی   بیشتر پردازد که  می
هـا   بهاي تیـره  سنت خونداشت  پاس، درازي دستدیگر در برابر ستم و  لزوم اتحاد با یک

، نـدادن بـه قاتـل   پناه ، نان با کفار در قصاصابرابري مسلمنا، ضرورت قصاص، و قبایل
چنـین تأکیـد    هم. ناظر است، و... ضرورت همراهی یهودیان با مسلمانان در هزینه جنگ

دین یهود از آن ایشان و دیـن مسـلمانان از   ؛ امتى همراه با مسلمانانندیان یهود کهکند  می
کـه   در پیش گیردرا شکنى ستم کند و راه گناه  مگر کسى که با پیمان؛ مسلمانان است آنِ
در برابـر کسـی   پیمانان باید  همو کرد اش را تباه نخواهد  ین کسى جز خود و خانوادهچن

کس نباید به قـریش و یـاران    بشتابند و هیچدیگر  یکبه یارى ، تازد میشهر یثرب که به 
ایشان پناه دهد وهیچ مشرکى نباید مال یا جان افراد قـریش را در پنـاه خـود گیـرد و از     

بـا تـذکار سـه نکتـه     جـامع  این قـانون اساسـی   گیري کند. ا جلویابى مؤمنى به آنه دست
 :  یابد پایان می اساسی

 ؛  نامه است م پذیرندگان این پیمانحرَ، درون مدینه
 يِدادى نـاگوار یـا ناسـازگار    یـا روي  قتلـى ، نامـه  هر گاه میان متعهدان به این پیمـان 

و پیامبر وى محمد (ص)  باید به خدا، گمان براى رهایى از آن بى، روى دهدناکی  آسیب
 ؛  این نوشته جارى است شداشت و پذیر ها] خداوند بر نگ [مشیت؛ روى آورند

د. نیز روشن است کرنخواهد عاف مشکنى را از کیفر  گر یا پیمان ستمهیچ ، این نوشته
مگر کسى ؛ در امان خواهد بود، که هر کس از مدینه بیرون رود و هر که در مدینه بماند

اران و استواران کگاه پرهیز شکند. خدا و پیامبرش محمد (ص) پناهبد و پیمان که ستم کن
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 .)103: 1377، حسینی؛ 24/ 3: 1419، احمدي میانجی( بر پیمانند
حکایـت  هـاي جامعـه    (ص) بـه ضـرورت   پیـامبر دغدغه از ، نامه پیمانمایه این  درون

کـار  گوشـه و کنـار   همه ه دربار، که وي چگونه براي ایجاد امنیت در مدینهو اینکند  می
 است.کرده اندیشیده و پیمانی فراگیر عرضه 

 افراد جامعهمیان پیمان برادري و ایجاد روابط فراسیاسی . 5-2
را بـراي  زمینـه  همـواره  ، ياي بر پایـه خـون و برترانگـاري نـژاد     قبیله نظاماستواري 

از پشـتیبانی  بـه  فـردي  کـه  اي کـافی بـود    و اندك بهانهآورد  میدرگیري و جدال فراهم 
، نامـه مدینـه   پیماندر ، د. رسول خداآورپدید خون خویش برخیزد و درگیري سختی  هم

، در هـر اختالفـی  را و داوري به شمار آورد شکنی  کردي را پیمان اي چنین روي به گونه
محتمـل بـود   امـا  ، شودناخواسته دادهاي  پیدایی رويمانع خودش دانست تا خدا و حق 

خـویش را بـر دیگـران     خـون  و هم برادر، اي حمیت خونی و قبیلهد بر اثر از افرابرخی 
. آن حضـرت بـراي از   بپوشـند از حق و عدالت چشم ، از اوپشتیبانی دارند و در بمقدم 
به راستی جز از انسانی که تدبیري پیمان برادري سامان داد. ، هایی بردن چنین زمینهمیان 

توسـعه  نیرومنـدترین عامـل   از ، ه مبتنـی بـر آن  گمـان جامعـ   و بینبود چون او برآمدنی 
 است.برخوردار 

آن فرمـان  بـه  ، گونـاگونی برخاسـته بودنـد    هـاي  هقبیل ها و مسلمانان مدینه که از تیره
ـ  بدین شیوه عاملی دیگر برادر شدند و  با یک، حضرت طبیعـی  عـاملی  جـاي   رارزشـی ب
ل و جـان مسـلمانان   دکنشـی کـه عمیقـا در    ؛ )153-2/150: 1389، اسحاق (ابننشست 

دیگـر   یـک مـال  حتـی از  ، )8 /(انفال که تا زمان نزول آیه ارث به اندازه اي، رسوخ کرد
سـنت  ، . بنـابراین )460/ 2: 1412، عبـدالبر  ابـن ؛ 1/230، بی تا، ابن حنبل( بردند سهم می
بـه  ، کاري و برابري و همتأثیر پذیرفت دینی اي  از آموزه، خویشاوندي و نژاديـ   خونی

هـا در   ایـن سیاسـت  . )353/ 1: تـا  بـی ، دیـاربکري ( بدل شدتعاملشان در  یاصلعده و قا
اي فـرارويِ   محیط تـازه تأثیر گذارد و بسی تحول فکر و فرهنگ مبتنی بر عصبیت عرب 

 در برابـر هـر مسـلمان   کـرد   م مـی که همـه مؤمنـان پرهیزگـار را ملـزَ    محیطی ؛ آنان نهاد
حتـی اگـر   ، میـان مؤمنـان   اش آهنگ دشمنى و تباهىیا آلود او  خواسته ستمیا گري  ستم
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؛ 369/ 2، 1383، هشـام  داسـتان بـه سـتیز برخیزنـد (ابـن      هـم ، باشدآنان از کسی فرزند 
 .)260 /1: 1406، سیدالناس ابن

 حکومتتشکیالت اداري و . تأسیس 5-3
کاري تعریـف شـده و تشـکیالتی    سـازِ بـه  ، و مطلـوب  رفته پیشاي  رسیدن به جامعه

پـذیر   امکـان  رفـع آنهـا  نیازها و مشـکالت و  ، کمبودهاتا شناسایی سبوق است ممنسجم 
اداره ) اي قبیلـه ساختار سنتی (و به تأسیس حکومت پرداخت پیامبر خدا ، رو از اینشود. 

اي از  گشت و به خوشـایندي دسـته   خواست و شخصیت افراد میکانون بر را که جامعه 
ه برخورداري همـ زمینه تا اري متمرکز بدل کرد به ساخت، دیگر معطوف بود با یکآدمیان 
، کس در رسیدن به دانایی و واالیی از حقوق و مواهب اجتماعی فراهم شود و هیچمردم 
دهـی   سـامان . بـود بزرگی هدف چنین حکومت اسالمی بستر تحقق نداشته باشد.  یمانع

مسبوق ، آنژرفابخشی به و درست اندیشه براي رواج  داشتن پایگاهی عمومیبه جامعه 
در نظام اسـالمی بـود   براي پیدایی چنین پایگاهی مرحله نخستین ، مسجدتأسیس است. 

تـق و  رگرفت و گشاد (مکانی براي ؛ بدان پرداختکه رسول خدا پس از ورود به مدینه 
آمـوزش شـریعت   ، فنـون نظـامی  تعلـیم  ، زیسـت اجتمـاعی  تمـرین  ، امور سیاسی )فتق

و  )عبـادت (دینـی  هاي  آیینتدارکات اجتماعی و برگزاري ، انپناه بیدادن پناه ، اسالمی
اخـالق و تربیـت   ، هـاي اجتمـاعی   آمـوزه ، هـا  ارزش، هاي دینی آموزهآشناسازي مردم با 

مغتنمی براي آشنایی و دوستی مسلمانان بـا  چنین زمینه بسیار نیکو و  . مسجد هماسالمی
در به نام آن حضـرت  ، مسجد ترین مهمرفت.  شان به شمار میدیگر و انتقال تجربیات یک

مسـلمانان و  همت بر جاست. این مسجد با تا کنون پاي شد که ساخته مرکز شهر مدینه 
) و 485 /3: 1414، صـالحی شـامی  ؛ 141 /2: 1389، اسحاق (ابنبرآمد ، رسول خداخود 

 داد. خبر میبه داشتن چنین پایگاهی فراوانشان از نیاز ، در ساختن آنشور مردم 
 حی نظام مالی و اقتصاديطرا. 5-4

، منـابع درآمـدي  باره نظام سیاسی است و بدون اندیشه در هاي دغدغهل مالی از ئمسا
شـریعت اسـالمی بـا    پذیر نیسـت.   امکاناداره جامعه ، کار توزیعسازي و سازِ نظام ذخیره

، بـه پرداخـت صـدقه   برانگیختن مـردم  دیه و زیه و فجِگرفتن ایجاب خمس و زکات و 
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و د کاهـ بنـابرابري اجتمـاعی   از پرداخت تا نظامی مالی به طراحی این ، ...و وقف و نذر
 .به بعد) 571، 20: 1389، (مطهري فقر را از میان ببرد

مادي و معنوي به سوي وضع مطلوب دید در زمانی کوتاه از  سرزمین یثرب، بنابراین
وندانش شـهري کـه شـهر   ؛ بـدل گشـت  رفتـه   یافته یا پیش پیش رفت و به شهري توسعه

زیسـت  هـاي   قـانون پویا و برخوردار از قواعـد و  ، مند دغدغه، گرا هم، امیدوار به زندگی
رفـت را   مراحـل پـیش  زیستند و بـا شـتاب    می، در امنیت کاملنگرشی تازه و متعالی با 
 رفتند. میو به سوي ایجاد تمدن اسالمی گذاردند  میپشت سر 

 نتیجه
، بر شناخت دقیـق آن حضـرت از نیازهـا   (ص) در مدینه که  رسول خداهاي  کوشش
اش  الزامـات نبـوي   هـی و ها و انتظارات آن سرزمین از و مسـئولیت اال  داشته، ها فرهنگ
. مدینه پـس از  آورد پدیددر آن سرزمین  یشگرفدگرگونی ، زمانیاندك در ، بوداستوار 

را  اي جامعه آن حضرت متفاوت بود.با وضع پیشینش بسی ، جا هجرت رسول خدا بدان
، اصول توحید اعتقادي و برابري اجتمـاعی در آن آرامش و آسایش بر پایه  کهسامان داد 

اسـتوار  خـواهی   اخالق متعـالی و فضـیلت  ، مداري قانون، اي قبیلههاي نسخ امتیاز، دانایی
و  ندهی را در سینه داشـت که وحی االپرورید را بزرگی  )اصحابشاگردان (. او بود شده

بـراي  ، ایـن افـزون بـر    کردنـد و  هایش دنبال مـی  ترین شاخه ظریفاحکام شریعت را تا 
گیري سـو کردنـد. همـین تحـول بنیـادین و      آگاهی دیگران از هیچ کوششی دریـغ نمـی  

 نه از سـرِ ستایشی ؛ جامعه واداشتآن ستایش (ص) را به  پیامبر خدا، متعالیهاي  هدف
آن جایگـاه مردمـان   آمـده از  بلکه بر، آمیز آنان رقابت شمردنمردم یا برتر خرسند کردن 

 ).رفت مدنی پیش(فرهنگ و اخالق ، امنیت، و نظمدر مسیر تحول و توسعه سرزمین 
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 نامه کتاب
چـاپ  ، ترجمه ابوالقاسم پاینـده ، تاریخ سیاسی اسالم، )1366( حسن، ابراهیم حسن .1

 .سازمان انتشارات جاویدان، تهران، ششم
عزالدین  سسۀؤم، بیروت، عیون االثر، ق) 1406فتح الدین ابوالفتح (، ابن سید الناس .2

 .والنشر للطباعۀ
االسـتیعاب فـى معرفـۀ    ، ق) 1412( محمد عبداهللا بن ابوعمر یوسف بن، ابن عبد البر .3

 .دار الجیل، بیروت، محمد البجاوى تحقیق على، األصحاب
، الکامـل فـی التـاریخ   ، ق) 1385( الکـرم  عز الدین ابو الحسن على بـن ابـى  ، اثیر ابن .4

 .دار بیروت -دار صادر ، روتبی
ترجمـه شـهال   ، جامعه مدینه در عصـر نبـوي  ، )1386( عبدالعزیز عبداهللا، ادریس بنا .5

حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتـب علـو انسـانی در    ، تهران، بختیاري
 .ها دانشگاه

 .دارالفکر، بیروت، تحقیق سهیل زکار، سیره، ق)1389( محمد، اسحاق ابن .6
العمدة عیون صحاح االخبار فی ، ق) 1407( حسن اسدي حافظ یحیی بن، ریقبط ابن .7

 .سسه نشر اسالمی وابسته به جامعه مدرسینؤم، قم، مناقب امام االبرار
، بیـروت ، تحقیق احمد شـاکر ، جمهرة انساب العرب، تا) (بی احمد علی بن، حزم ابن .8

 .دارالفکر
 .ردارصاد، بیروت، مسند، تا) (بی احمد، حنبل ابن .9

دار ، بیروت، چاپ چهارم، خلدون(العبر) تاریخ ابن، تا) (بی، عبدالرحمن، ابن خلدون .10
 احیاء التراث العربی.

، تهـران ، ترجمه حسین قره چـانلو ، االعالق النفیسه، )1365( عمر احمد بن، رسته ابن .11
 .امیر کبیر

یـق  تحق، الطبقات الکبرى، ق)1410( منیع هاشمی بصري سعد بن محمد بن، سعد ابن .12
 .دار الکتب العلمیه، بیروت، محمد عبد القادرعطاء

، قـم ، تـاریخ المدینـۀ المنـوره   ، )1368( شبه نمیـري بصـري   بن ابوزید عمر، شبه ابن .13
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 .دارالفکر
تحقیق علـی  ، النهایه البدایۀ و، ق) 1408( کثیر دمشقی ابوالفداء اسماعیل بن، کثیر ابن .14

 .دار احیاء التراث العربی، بیروت، شیري
تفسـیر القـرآن   ، م)1992ق / 1412( کثیـر دمشـقی   ابوالفـداء اسـماعیل بـن   ، کثیر ابن .15

 .المعرفۀدار ، بیروت، الکریم
الـدین   تحقیق محمد محیی، السیرة النبویه، ق)1383ابو محمد عبدالملک (، هشام ابن .16

 .انتشارات المدنی، قاهره، عبدالحمید
 .دارالحدیث، قم ،مکاتیب الرسول، م) 1998ق / 1419( علی، احمدي میانجی .17
، سـوم چـاپ  ، ترجمه فخـر داعـی گیالنـی   ، تاریخ عرب و اسالم، )1366( امیر علی .18

 ناصر خسرو.، تهران
 مؤسسه نشر اسالمی.، قم، الحدائق الناضره، )1380یوسف (، بحرانی .19
، صــحیح البخــاري، م) 1981ق /  1401اســماعیل ( ابوعبــداهللا محمــد بــن، بخــاري .20

 لنشر و التوزیع.و ا للطباعۀدارالفکر ، بیروت
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