
 ,نگرشی بر سیره اجتماعی پیامبر

 *حميدرضا مطهریحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

ویهو روابط اجتماعی، با ای مبعوث شد که از جها، مختلف، بهدر جامعه ,پیامبر اکرم

ههای ناصهوا ، غهار، و    که بعر  قبیلگی، رقابتناکارممدی فراوانی مواجه بود؛ چنان

ههای انسهانی و   ، فقهدان امنیهت اجتمهاعی و نادیهدو گهرفتن ارزش     ، فقر فرهنگهی بجاوز

مأموریت  ,چنین فاایی، حار، مومداخالقی، جامعه را دچار بوران کردو بود. در 

ههای جهاهلی کنهد.    ها را نجا، دادو و مکارم اخالقی را جهایگزین ارزش یافت با انسان

هها  ، اصال  و بقویت بعای فرهنگهای عرر جاهلیبا کنار زدن برخی سنیت ,پیامبر

. از و ارائه بعالیم اسالمی و پیادو کردن من، بوولی شگرف در اجتماع به وجهود موردنهد  

هههای انسههانی، رعایههت عههدالت اجتمههاعی و رواج ایههن رو، بوجههه حاههر، بههه ارزش

 های دینی، سب  بغییر ماهوی جامعه عربی گردید.ارزش

برین نکا، مربوط به سیرو اجتماعی رسول خدااخترار مهمدر این نوشتار، بر منیم با به

 را بررسی و ببیین نماییم. ,

                                                           
ُعضوُهيأتُعلميُپژوهشگن ُعلومُوُف هنگُاسالمي.*ُ
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 های انسانيتوجه به ارزش. 1

زش ذابی انسان، بدون بوجه به رنگ، نهاد، جنس، زبان و حتی دین افهراد، در اسهالم   ار

: فرمایهد میمورد بوجه قرار گرفته است. خداوند، بمام فرزندان مدم را کرامت بخشیدو و 

ُيِّبهنتُِوَُفَضَّهلْننهُمرُعَلهىُُُآدَمَُوَُحَمَلْننهُمرُفِيُالْبَ ُِّوَُالْبَحر ُِوَُرَزَقْننهُمرُمِنَُالطَُّوَُلَقَدرُكَ َّمرننُبَني»

هها اطهالق کهردو و    این میه را بر همه انسان عالمه طباطبایی 1«.كَثي ٍُمِمَّنُْخَلَقْننُتَفْضيالً

ههای خهاص و   گوید: مراد این میه، بیان حال جنس بشر است؛ صرف نظر از کرامهت می

نیهز همهین    ,پیامبر اکهرم  2ای اختراص دادو است.فاایل روحی و معنوی که به عدو

عَلَهيُاهللُِمِهنُابهنُُُُُِمنُشَهيء ُاكه مُُُ»فرماید: ارزش ذابی بشر را مورد بوجه قرار دادو و می

این مهم عالوو بر گفتهار پیهامبر،   « بر از فرزند مدم نیست.هیچ چیز نزد خدا، گرامی 3؛آدم

هها و  ا و زبهان خوبی نمایان است؛ وجود افراد مختلهف از نهادهه  در سیرو حار، نیز به

، گویای بوجه نبی رحمت به کرامهت  ,های متعدد در میان یاران حار، مومدملیت

 ذابی انسان است.  

 اهتمام به مشارکت زنان. 2

ای به رسالت برانگیختهه شهد کهه بهرای زن ارزشهی قائهل       در جامعه ,حار، مومد

مت مرد بود رفت و در خدنبودند. زن در عرر جاهلی، شهروندی درجه دو به شمار می

گوید: در جاهلیهت پهس از   شد. ابن عباس میو همهون دیگر کاالها دست به دست می

خواسهتند، یکهی   رسید. اگر می، زن همهون کاالیی به خویشاوندان دیگر میمرد شوهر

کرد؛ وگرنه او را به دیگهری بهزویج کهردو و گهاهی نیهز او را از      از منان با او ازدواج می

                                                           
هن[ُب نشننديمُوُب ُم كبوُبهُراستىُمنُف زندا ُآدمُراُگ امىُداشتيمُوُآنن ُراُدرُخشكىُوُدرينُ]»:70ُ.ُاس اء،ُآيه1ُ

ُ«.هنىُخودُب ت ىُآشكنرُداديمهنُراُب ُبسينرىُازُآف يد ازُچيزهنىُپنكيز ُبهُايشن ُروزىُداديمُوُآ 

ُسيدُمحمدحسين2 ُطبنطبنيي، ُانتشنراتُاسالمي. ُدفت  ُقم: ُموسو ُهمداني، ُسيدُمحمدبنق  ُت جمه ُالميزا ، ُچنپُ، ،

ُ.214ُ،ُص13ُش،ُج1374ُپنجم،ُ

ُ.222،ُص1ُق،ُج1416ُشْ  ،ُمحمد،ُميزا ُالحكمة،ُقم:ُدارُالحديث،ُچنپُاوّل،ُر ُ.ُمحمد 3
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سورو نساء به این نکته اشارو نمودو و این رسم جهاهلی   19میه  1دند.نموازدواج منع می

داند که زنهش را زنهدانی   این میه را دربارو مردی می {امام باقر 2را بوریم کردو است.

خلیفهه دوم نیهز در ایهن بهارو      3ماند بها وارث امهوال او گهردد.   کردو و منتظر مرگش می

ما در جاهلیت، زنان را چیزی بهه حسها     4؛دُْالنِسنءَُشَيئنًك ننُفِيُالجنهِليَةُِالُن عِ»گوید: می

 « موردیم.نمی

طالق و سرنوشت زن، پهس از من نیهز در اختیهار مهرد بهود و زن بهدون اجهازو شهوی         

سابقش، حق ازدواج با مرد دیگری نداشت و گاهی مرد با گرفتن مالی از همسر مطلیقهه  

گهاو بهرادر و یها حتهی فهرد       5ری ازدواج کنهد. داد با مرد دیگسابق خود، به او اجازو می

که گفتهه  شدند؛ چناندیگری از بستگان )اقوام و خویشان( زن، مانع ازدواج مجدد او می

که خواهرش از شوی خود عاصم بهن عهدی   شدو فردی به نام معقل بن یسار پس از من

در  7نهد؛ بیشهتر زنهان، از ارث موهروم بود    6ها شهد. طالق گرفت، مانع ازدواج مجدد من

زن، حقی مالکیت مهریه خود را نداشهت و   8برد.حالی که پسرخواندو میت از او ارث می

                                                           

ُ.94،ُص5ُ،ُجُش1364،ُ،ُتْ ا :ُانتشنراتُننص ُخس و،ُالجنمعُألحكنمُالق آ ،ُمحمدُبنُاحمد.ُق طبي1

ُبِفَنحِشَةٍُيَأْتِينَُأَ ُإِلَّنُءَاتَيرت مُوهُنَُّمَنُبِبَعرَُِلِتَيْهَبُواُْتَعرض ل وهُنَُّلَنُوَُنكَ ْهًُالنِّسَنءَُتَ ِث واُْأَ ُلَك مرُيحَِلُُّلَنُءَامَن واُْالَّيِينَُيَأَيَْْن».2ُ

اىُكسننىُكهُايمن ُُكَثِي ًا؛ُخَي ًْاُفِيهُِاللَّهُُيجَْعَلَُوَُاًيءشَُتَكْ َهُواُْأَ ُفَعَسىَُكَ ِهرت مُوهُنَُّفَإِ ُبِنلْمَعر  وفُِعَنش ِ وهُنَُّوَُمْبَيِّنَةٍ

اك ا ُارثُب يدُوُآنن ُراُزي ُفشنرُمگياريدُتنُبخشىُازُآنچهُراُبهُآنن ُب اىُشمنُحاللُنيستُكهُزنن ُراُبهُ!ايدآورد 

شنيستگىُرفتنرُكنيدُوُهُهنُبكنرىُآشكنرىُشوندُوُبنُآ كهُم تكبُزشتمگ ُآ ُ؛شن ُبهُدر[ُب يدايدُ]ازُچنگداد 

ُ«.دهدداريدُوُخداُدرُآ ُمصلحتُف اوا ُق ارُمىچهُبسنُچيزىُراُخوشُنمىُ،پسُ، ُنينمدتناگ ُازُآنن ُخوش

3ُ ُحسن. ُبن ُفضل ُابوعلى ُُ،طب سى، ُالق آ ، ُتفسي  ُفى ُالبين  ُتْ ا ،ُمجمع ُسوم، ُچنپ ُبالغي، ُمحمدجواد تحقيق

ُ.39،ُص3ُش،ُج1372ُانتشنراتُننص خس و،ُ

چنپُُالفك ،ُدارُ:بي وتُيحُبخنرى،ُتحقيقُعبدالعزيزُبنُعبداهللُبنُبنز،صحُ،بخنرى،ُابوعبداهللُمحمدُبنُاسمنعيلُ.4

ُ.69،ُص6ُق،ُج1411ُُاوّل،

ُ.552،ُصُ.ُهمن 5

ُ.128ُ،ُص2ُش،ُج1374ُ،ُ،ُتْ ا :ُدارُالكتبُاالسالمية،ُتفسي ُنمونه،ُننص .ُمكنرمُشي از 6

ُ.566،ُصُم1993بغداد،ُچنپُدوم،ُ،ُالمفصلُفيُتنريخُالع بُقبلُاإلسالم،ُجنمعةُ.ُجوادُعلي7

ُ.567.ُهمن ،ُص8ُ
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گرفهت،  کرد و اگر هم در اختیار زن قرار مهی پدر یا سرپرست او، مهرش را براح  می

 1گرفتند.به بهانه مخارج ازدواج، از او می

 ـ مشاركت سیاسی و اجتماعی

و  ,حقی در جامعه نداشتند، با حمایهت رسهول خهدا    زنان که با پیش از ظهور اسالم،

بهه   ,بأکید میا، قهرمن، بهه مشهارکت در جامعهه پرداختنهد. بوجهه حاهر، مومهد        

مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، اختراص به عرر حاکمیت پیامبر در مدینهه نداشهته   

را مهی شود؛ نمونه بهارز من  و در مغاز ظهور اسالم و در مکه نیز چنین اهتمامی دیدو می

های مغازین بعثت بها  از لوظه ,با رسول خدا }بوان در همراهی حار، خدیجه

طال  و هجر، زنان مسلمان به حبشه و مدینهه مشهاهدو   فرسای شع  ابیدوران طاقت

 کرد.

 :* هجرت زنان

های سیاسی مسلمانان کهه حفهظ و گسهترش اسهالم را در پهی      برین حرکتیکی از مهم

مرحله و به دو سرزمین متفاو، انجام گرفت؛ دو مرحلهه   داشت، هجر، بود که در سه

نهام  « مدينهةُالنبهيُُ»، ,به حبشه و یک مرحله نیز به یثر  کهه بعهد از هجهر، پیهامبر    

گرفت. هجر، به حبشه، در دو مرحله صور، گرفت؛ مههاجران نخسهتین، هفهدو بهن     

در  2ان بهود. شه بودند که چهار زن از جمله رقیه، دختهر پیهامبر و ام سهلمه نیهز در میهان     

هجر، دوم به حبشه که زمان من بهه طهور دقیهق مشهخص نیسهت، بعهداد بیشهتری از        

طال ، در حالی که حدود هجدو نفر زن نیهز همهراو   مسلمانان به سرپرستی جعفر بن ابی

ابهی هایی چون: اسماء دختر عمیس همسهر جعفهر بهن    زن 3منان بودند، به حبشه رفتند.

حبیبه دختهر ابوسهفیان کهه بعهدها بهه همسهری رسهول        م، فاطمه دختر صفوان و اطال 

                                                           
ُ.531.ُهمن ،ُص1ُ

ُ.322،ُصُ.ُهمن 2

،1ُ،ُجُتنبى،ُالمع فةُدارُ:،ُبي وتديگ ا ُمصطفىُسقنُوُ:ابنُهشنم،ُابومحمدُعبدالملك،ُالسي ةُالنبوية،ُتحقيقُ.3

ُتحقيقُابنُسعد،ُ؛324ه322صُ ُعطن،ُ:الطبقنتُالكب ى، ُعبدالقندر ُچنپُدوم،ُ،ةالكتبُالعلميُدارُت:بي وُمحمد

ُ.206،ُص1ُ،ُجُم1997ق/1418ُ
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در هجر، به مدینه هم،  1های بارز زنان مهاجر به حبشه بودند.درممد، از چهرو ,خدا

افهزود، ایهن   زنان حاور فعالی داشتند. منهه در این هجر، بر اهمیت حاور زنان مهی 

بنهها زنهان را از   نهه  ، ,، رسهول خهدا  بود که با وجود بومل سختی فراوان در این راو

ای برای زنان مههاجر در  هجر، منع نکردند، بلکه گاو به دستور خداوند امتیازهای ویهو

که پس از صلح حدیبیه که بهر اسهاس برخهی مفهاد من، اگهر کسهی از       نظر گرفتند؛ چنان

بایست به مشهرکان بازگردانهدو مهی   بُرد، میمسلمانان مکه به مسلمانان مدینه پناو میبازو

فرزنهد سههیل بهن     ،که ابوجندلبند بودند؛ چناننیز به این پیمان پای ,سول خداشد. ر

 2،نامه، به مسلمانان پناو بُرد، به منان بازگردانهد عمرو را که بالفاصله پس از اماای پیمان

اما زنان مسلمان از این حکم استثنا شدند که میه دهم سورو ممتونه به این نکتهه اشهارو   

خواهد زنهان مسهلمانی را کهه از دسهت مشهرکان      و مسلمانان می ,رو از پیامبفرمودو 

انهد،  اند، امتوان کند و اگر بر اساس ایمان این کار را کردوگریخته و به مسلمانان پیوسته

 3ها را به مشرکان برنگردانند.من

 :* بیعت زنان

وی بهود.  های سیاسی و اجتماعی حاور زنان در عرر نبه برین عرصهبیعت، نیز یکی از مهم

، گهواو ایهن   5,های متعدد زنان مدینه بها رسهول خهدا   و بیعت 4حاور زنان در بیعت عقبه

در بیعهت  کهه  کردنهد؛ چنهان  مدعا است. گاهی نیز در وقایع خاص، همراو مردان بیعهت مهی  

، ام منیهع  ، ام عمهارو ,سلمه همسر رسول خدا ام :از جمله ،از زنان مسلمان یاعدو ،رضوان

 6.حاور داشتندو ام عامر اشهلیه، 

                                                           

ُ.ُهمن .1

ُ.318،ُص2ُ،ُجُ.ُهمن 2

ُ.10.ُممتحنه،ُآيه3ُ

ُ.306ه304ُ،ُص8ُپيشين،ُجُالطبقنتُالكب ى،،ُ؛ُابنُسعد466ُ،2،ُجُپيشينُالسي ةُالنبوية،،ُ.ُابنُهشنم4

ُ.12صُُ،2،ُجُپيشينُالسي ةُالنبوية،،ُ.ُابنُهشنم5

6ُ ُبي وتُ،واقدى،ُمحمدُبنُعم . ُچنپُسوم،ُمؤسسةُاألُ:مغنزى، ُجُم1989/ُق1409علمىُللمطبوعنت، ؛574ُ،ُص2ُ،

ُتقىمق يز  ُإمتنععلىُبنُاحمدُالدين، ُعبدالحميدُمحمدُتحقيق:ُوالمتنع،ُوالحفدةُواألموالُاألحوالُمنُللنبىُبمنُاألسمنعُ،

ُ.276،ُص1ُ،ُجُم1999ُ/ق1420ُالعلمية،ُالكتبُدارُبي وت:ُالنميسى،
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بهود کهه پهس از فهتح     « بیعت نساء»برین بیعت زنان در دورة مدنی، برین و معروفمهم

بها بوجهه بهه جایگهاو      ,مکه در سال هشتم و در این شهر انجام گرفت. رسهول خهدا  

بهه بیعهت فهرا خواندنهد.      ها را به صور، جداگانهای که برای زنان قائل بودند، منویهو

ها و بیعت با مهردان، زنهان را بهرای بیعهت دعهو،      سازی کعبه از بتایشان پس از پا 

 1کردند. زنان هم در حالی که پیامبر بر باالی کوو صفا بود، برای بیعت نزد ایشان رفتنهد. 

 مفاد این بیعت را خداوند چنین بیان کردو است:

أَ ُْالُيُشْ ِكْنَُبِنللَّهُِشَهيرئنًُوَُالُيَسره ِقْنَُوَُالُُُُکَُالْمُؤْمِننتُُيُبنيِعرنَكَُعَلىينُأَيَْْنُالنَّبِيُْإِذاُجنءَ»

ُصينَكَُفييَزْنينَُوَُالُيَقْت لْنَُأَورالدَهُنَُّوَُالُيَأْتينَُبِبُْرتن ٍُيَفْتَ ينَهُُبَيرنَُأَيرديِْنَُّوَُأَررجُلِِْنَُّوَُالُيَعر

 بهو  نهزد  مؤمن زنان اگر پیامبر! ا  2؛وَُاسرتَغْفِ ُْلَُْنَُّاللَّهَُإِ َُّاللَّهَُغَف ور ُرَحيمُمَعر  وفٍُفَبنيِعرُْنَّ

 و نکننهد  دزد  و نکننهد  شریک خدا با را کس هیچ که شرط بدین کنند، بیعت با ممدند

 به دروغ به نیست، شوهرشان من از که را فرزند  و نکشند را خود فرزندان و نکنند زنا

 از شهان بهرای  و کن بیعت هامن با نکنند، بو نافرمانى نیک کارها  در و ندهند نسبت او

 «.است مهربان و ممرزندو خدا که بخواو، ممرزش خدا

این فراخوانی و حاور اختراصی زنان و شیوو و مفاد بیعت منان، بیانگر اهتمام خهاص  

امتیازهای اجتماعی زنان ها است. یکی دیگر از پیامبر به مشارکت سیاسی و اجتماعی من

در عرر نبوی، پذیرش امان و حق پناهندگی )جوار( منهان بهود. حهق جهوار، از رسهوم      

ها بود که مورد بأیید اسالم هم قرار گرفهت و بهر اسهاس من، افهرادی کهه      قدیمی عر 

دادنهد. پهذیرش امهان زینه ،     کردند، خود را در پناو فرد دیگر قرار میاحساس خطر می

و یا قبهول پیشهنهاد ام   3که همسرش ابوالعاص بن ربیع امان را داد ,دادختر رسول خ

بهن   عك مةمسلمان شدو بود، برای شوهرش  حکیم، دختر حارث بن هشام که خود بازو

جهل که به دلیل دشمنی با پیامبر و از برس انتقام فرار کردو و از مکهه گریختهه بهود،    ابی

ام هانی، دختر ابوطال  نیز  4، او را بازگرداند.,بقاضای امان کرد و پس از قبول پیامبر

                                                           
ُ.456،ُص9ُ،ُجُپيشينمجمعُالبين ُفىُتفسي ُالق آ ،ُ،ُ.ُطب سي1
ُ.12.ُممتحنه،ُآيه2ُ
ُ.33ُ،ُص8ُ،ُپيشين،ُجُ؛ُابنُسعد،ُالطبقنتُالكب  18،ُص2ُ،ُجُپيشينمغنزى،ُ،ُ.ُواقد 3
ُ.851،ُمغنز ،ُپيشين،ُصُ.ُواقد 4
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و « حهارث بهن هشهام   »های از زنانی بود که هنگام فتح مکه، دو نفر از بنی مخزوم به نام

 1حق پناهندگی او را موترم شمرد. ,را پناو داد و رسول خدا« امیهزهیر بن ابی»

 توجه به جوانان .3

ههای سیاسهی و   اجهازو فعالیهت   ،وانهان ای برانگیخته شد که جدر جامعه ,رسول خدا

رسهیدند؛،  اجتماعی نداشتند و برای حاور در مجامع عمومی، باید بهه سهن بهاالیی مهی    

با بر هم زدن  ,چهل سالگی بود. حار، مومد« دارُالندوة»که شرط حاور در چنان

ههای  ، مال  بربری را بقوا و شایستگی دانسته و با کنهار نههادن سهنت   های جاهلیسنت

ههای جوانهان   برین نقشط جاهلی، جوانان را در امور مختلف مشارکت دادند. از مهمغل

بوان به حاور منان در مناص  حکومتی، فرمانهدهی نظهامی، کتابهت و    در این دورو، می

 دبیری و مشور، در امور مختلف اشارو کرد.

او را بهه عنهوان والهی مکهه      ,ای بود که رسول خهدا سالهعتا  بن اسید، جوان بیست

معاذ بن جبل را که او هم بیست سال داشت، به عنوان سفیر نزد منذر بن  2منرو  کرد.

نمونه بارز استفادو از جوانان در حکومت نبوی، حاور  3ساوی به سوی بورین فرستاد.

در طول حیها، پربهار خهود،     ,در مناص  مختلف است. پیامبر {، علیامیر مؤمنان

، کتابت و امهور اطالعهابی   ، نظامی، قااییی را چون: وظایف سنگین حکومتیامور مهم

واگهذار کهردو و همهوارو از وجهود ایشهان بهه        {و خبرگیری از دشمن را به امام علی

 بردند.عنوان مشاوری امین بهرو می

 تواضع و فروتني .4

ونهی بهرای   و نفوذ روزافز، دوستی که موبت ,اخالقی رسول خدا هایویهگی یکی از

ای ، بهه گونهه  ,حار، بود. بواضع پیامبربواضع و فروبنی من  ،تشداایشان به همراو 

                                                           
أسدُالغنبةُفىُ،ُبوالحسنُعلىُبنُمحمدُالجزرىاعزالدينُ؛ُابنُاثي ،411ُ،ُص2ُ.ُابنُهشنم،ُالسي ةُالنبوية،ُپيشين،ُج1ُ

ُ.420،ُص1ُق،ُج1409ُدارُالفك ،ُُ:مع فةُالصحنبة،ُبي وت

ُابنُحج 2 ُعسقالني، ُالصحنبة. ُاإلصنبةُفيُتمييز ُبي، ُوُعليُمحمدُمعوض، ُعندلُاحمدُعبدالموجود ُتحقيق:  وت:ُ،

ُ.451،ُص2ُ،ُجُم1995ق/1425ُدارالكتبُالعلمية،ُچنپُاوّل،ُ

ُ.263،ُص1ُ،ُپيشين،ُجُ،ُالطبقنتُالكب  .ُابنُسعد3
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وارد کرد؛ به طوری که افراد نامشنا و بازوزدو میرا شگفت مدینهبه  دواربازو افراد که بود

بوانستند پیامبر را در جمع یارانش بشناسند و یا کسانی که رفتهار  به جمع مسلمانان نمی

شهدند؛  ان و سالطین را دیدو بودند، با مشاهدو رفتار من حار،، دچار حیهر، مهی  شاه

برسهید،  میاز هیبت من حار،  و شدو بودبازگی وارد مدینه که فرد عربی را که بهچنان

،ُملهكٍُبُِسهتُُلَفَُليهكَُ ُعَوِّهَ» اش گذاشت و فرمهود: نزد خود فرا خواند و دست بر شانه

مهن پسهر    ؛سهتم یمن شاو ن .، مسان بگیرودبر خ 1؛ةمكّبُِديدَالقَُل ك أتَُتكننَُةٍأَ َمرإُبنُينّإف

 .«کردزنی هستم که در مکه از گوشت خشکیدو بغذیه می

 فرماید:میچنین بیان  را فروبنانصفا،  ،به ابوذر خطا در روایتی  ,حار، مومد

برای رضای  ،که نقص و ضعفی داشته باشدکسی است که بدون این ،متواضع !ای ابوذر»

 2«خود را از دیگران فروبر بداند. ،که موتاج باشدو بدون اینکند خداوند فروبنی می

 بانيرعطوفت و مه .5

، عطوفت و مهربانی ایشان بود که همه افراد جامعهه  ,های پیامبربرین ویهگییکی از مهم

، جوانان و حتی دشهمنان و منافقهان   ، پیران، کودکان، یارانگرفت؛ افراد خانوادورا در بر می

حاهر،   دشهمن کهه  مشرکان قریش نیهز  هم مورد لطف من حار، بودند؛ به طوری که 

مزار و اذیتی که نسبت بهه   و با وجودمند شدند بهرو ,رسول خدا ، از این خرلتبودند

پس از غزوو که ، مورد لطف و دعای من حار، قرار گرفتند؛ چنانمن بزرگوار روا داشتند

   فرمود:دند، وبقریش مشرکان  خواهان نفرین ش کهای از یارانعدوو در پاسو حد اُ

من بهرای   3؛لَنُيَعرلَمُو َُفَإِنَُّْمرُاهردُِقَورمِيُاللَُّْمَُّ،رَحرمَةًُوُداعينًُبُعِثْتُيُنِّلكُِوَُلعنننًُثْعَبرمُاَيُلَنّإ»

 .امبرانگیختهه شهدو  برای دعو، به حق و رحمهت  بلکه  ؛املعن و نفرین برانگیخته نشدو

 .«دانندخدایا! قوم مرا هدایت کن؛ چرا که منان نمی

                                                           
 .21.ُهمن ،ُص1ُ

ُ.471ُص،ُش1370ق/1412ُ،ُ،ُچنپُچْنرمش يفُرضىُ،ُمكنرمُاألخالق،ُقم:الدينُابيُنص رضيُ،طب سي.2ُ
ُ.2599صُدارُال ائدُالع بي،ُُ،ُبي وت:حُمسلمصحيُ،مسلمُبنُحجنج.ُقشي  ُنيشنبور ،3ُ
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 عفو و گذشت .6

رفتهار رسهول   ، بخشش و گذشت خطای دیگران بهود. ایهن   ,های پیامبریکی از ویهگی

یکهی از   هنگهام فهتح مکهه،    شهد. ، دوستان و یاران و حتی دشهمنان را شهامل مهی   ,خدا

با یادموری سهتم مشهرکان در اندیشهه انتقهام بهود،       که سپاو مسلمانان، در حالین ندهاامفر

الْحُ َمَهةُُُالْمَلْحَمَةِ يَورمُ الْيَورمُ»خواند: چنین رجز می روز نبهرد شهدید    امهروز،  1؛الْيَورمُُت سرهتَحَلُُّ

 ,پیهامبر با شهنیدن ایهن سهخن،    « شود.حالل شمردو می ]اهل مکه[حرمت  ،امروز .است

همهنین پس از فتح مکه و در حهالی   2«.حَمَةِ ْالْمَيَورمُ الْيَورمُ»و فرمود:  از وی گرفتهرا پرچم 

منهان را   ,برسهیدند، پیهامبر  که بسیاری از ساکنان مکه انتظار انتقهام داشهتند و از من مهی   

   3.«بروید که همه شما مزادید الطُّلَقَنءُ؛ُاِذْهَبُواُفَأَنْت مُ»عفو عمومی فرمود: بخشید و با اعالم 

در حق او و یهارانش   یهای فراوانمزار و اذیتبخشش پیامبر رحمت، حتی دشمنانی که 

کهه حتهی   ند، در بر گرفهت؛ چنهان  را از او گرفته بودمن حار، عزیزان  و یا روا داشته

که پس از فتح مکه و از برس مجازا، گریختهه بهود    (سید الشهداء قابل حمزو)وحشی 

کهس را کهه   نیز از رحمت نبوی برخوردار گردید. او با شنیدن این خبر کهه پیهامبر ههر    

بها   ,کهرد. پیهامبر  رفت و اظههار اسهالم    حار، رساند، نزدبه قتل نمیمسلمان شود، 

، او را بخشهید و بهه او   وحشهی شهاد، حمزو از زبان  دیدن او و پس از شنیدن ماجرای

  4.«خود، را از من پنهان کن با بو را نبینم: »فرمود

 برقراری عدالت. 7

های واالی انسانی و مورد بوجه همه ادیهان و  برین مفاهیم و ارزشعدالت، یکی از مهم

 ههای تمأموریه بهرین اههداف و   از مهم ،استقرار عدالت در جامعهجوامع انسانی بودو و 

                                                           
ُچنپُدوم،1ُ ُالت اث، ُدار ُبي وت: ُاب اهيم، ُابوالفضل ُمحمد ُتحقيق: ُوالملوک، ُاألمم ُتنريخ ُبنُج ي ، ُمحمد ُطب  ، .

 .865ُ،ُص4ُ؛ُابنُهشنم،ُالسي ةُالنبوية،ُپيشين،ُج57ُصُ،3ُجم،1967ُق/1387ُ

 .822،ُص2ُ.ُواقد ،ُمغنز ،ُج2ُ

 .60،ُص2ُتن،ُجُتنريخُيعقوبي،ُبي وت:ُدارُصندر،ُبي.ُيعقوبي،3ُ

ُابنُعبدالب ،4 ُيوسفُبنُعبداهللُبنُمحمداُ. ُبوعم  ُاألصحنب،، ُالبجنوى،ُُ:تحقيقُاالستيعنبُفىُمع فة علىُمحمد

ُ.1565،ُص4ُق،ُج1412ُچنپُاوّل،ُُدارُالجيل،ُ:بي وت
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فرماید: . خداوند در قرمن کریم بر این نکته بأکید کردو و میاستمعرفی شدو  [انبیا

پیهامبران   ما 1؛بِنلْقِسرطُالنَّنسُُلِيَق ومَُالْميزا َُوَُالْكِتنبَُمَعَُْمُُأَنْزَلْننُوَُبِنلْبَيِّننتُِرُسُلَننُأَررسَلْننُلَقَدر»

 مهردم  با کردیم نازل نیز را برازو و کتا  هامن با و فرستادیم روشن ها دلیل با را خود

 «کنند. عمل عدالت به

یکهی از اههداف حاهر،     ای بر اجرای عدالت شدو و قرمن مجیهد در اسالم بأکید ویهو

ُمِهنُُْاللَّههُُُأَنْزَلَُبِمنُآمَنْتُُق لُْوَ»: و استدفرموبیان  را اجرای این مهم در جامعه ,مومد

 بهه  و دارم ایمهان  است، کردو نازل خدا که کتابى به: بگو و 2؛بَيرنَك مُُلِأَعردِلَُأ مِ ْتُُوَُكِتنبٍ

الههی، در حهالی    هایاین دستور «کنم. رفتار عدالت به شما میان در که انددادو فرمان من

 اشراف بود واجتماعی گرفتار نابرابری ، ,بعثت پیامبر امعه در دوران پیش ازجبود که 

روا مهردم  ههای بسهیاری بهه    مندان، از امتیازهای فراوانی برخوردار بودند و ستمو ثرو،

انسان ی،بندبا این طبقهبر اساس مأموریت خویش، ضمن مخالفت  ,. پیامبرداشتندمی

های شهانه بها   زمان مدم باکنون، مثل دندانهاز  هاهمه انساندند: و فرمورابر دانسته ها را ب

 .هم برابرند

بقهوا معرفهی   را هها  ، مال  بربهری انسهان  یجاهل یهازشضمن مخالفت با ار ,پیامبر

من  دوریکهه اسهالم موردن خهود را بهه     را  نفهوذ صاح د راافبرخی از  هخواستو و کرد

، نپذیرفتنهد. ایشهان در زمهانی ههم کهه      کردنهد حار، از مسلمانان فقیهر مشهروط مهی   

 ههای هو قبیلبه بررف مسلمانان در ممد  های مشرکان را در هم شکسته و مکه نیزقدر،

را بکهرار   عرر مکهی ت خروزهای س روشهمان  و و بسلیم شدند،مهم به اسالم گروید

بینی و افتخار کردن جاهلی ای مردم! خداوند خودبزرد» ه فرمود:در روز فتح مکو  کرد

بدانیهد!   .هسهتید و مدم از خها    {به پدران را از بین برد. مگاو باشید! همه شما از مدم

 3«د.ای است که بقوا پیشه کنبندو ،بربرین بندگان خدا

                                                           
 .25،ُآيهُحديدُ.1

 .15،ُآيهُشور .2ُ

3ُ ُالنَيَّْاَ». ُاِن ُاللّهَنس! ُبِ هَفنخ تَُوَُةِيَلِنهِالجَُةَمُنخوَنك عَُذهبَاَُ ّ ُآدَنّك اُِ؛ْنئِنبنن ُمِآدَُوَُ{ممُمنِ ُنُطينٍم ُخَاُِأال. ُي َ ّ

ُبنُيعقوب)كلينيُ«.قن ُتَاُِبد عَُاللّهِبندِعِ ُمحمد ُعليُ،كنفيالُ،، ُغفنر تصحيح: ُالكتبُاالسالميةاكب  ُدار ُتْ ا : ُچنپُ، ،

ُ(.246صُُ،7جُُق،1407چْنرم،ُ
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برین امور دهندو اهتمام حار، به اجرای عدالت، حتی در کوچکنشان ,سیرو پیامبر

نیز به بسهاوی میهان اصهوا  و حاضهران     حتی نگاو خود را ای که ایشان گونهاست؛ به

در این  {کرد. امام صادقعدالت را رعایت می منان،و در نگاو کردن به  نمودمی بقسیم

اُيُذَلَُهاُِ  نظ ُهيَُاُوَيُذَلَُهاُِ  نظ ُهيَُهِصهحنبُِاَُينَبَُهُهِظنتُِهحَلَُمُيقسُِّهُاهللُِول سُرَُكن َ»فرماید: میبارو 

کهرد؛ گهاهی   های[ خود را میان اصوا  بقسیم میلوظا، ]و نگاو رسول خدا 1؛ةِوينلسَبِ

در با  رفتار من حار، نیز ممدو  «افکند.به طور مساوی نظر می ،و زمانی به من ،به این

 گمان دیگری باکرد یکسان برخورد می ،افرادی که با او نشسته بودند نسبت بهاست که 

 نکند که از او بیشتر مورد احترام پیامبر است.  

 ایجاد وحدت در جامعه . 8

در سهایة وحهد، اسهت کهه     رود. وحد،، یکی از عناصر حیابی هر جامعه به شمار می

ای فاقهد  مید و در صوربی که جامعههای یک جامعه مرمانی اسالمی پدید میسایر مؤلفه

وحد، و یکپارچگی باشد، حیا، من به خطر افتادو و دشمنان طمع سهلطه بهر من را در   

 پرورانند.اندیشه می

کردند. از این رو، با بوجه به این مهم، برای ایجاد وحد، در جامعه بالش می ,پیامبر

، بهرادری و ایجهاد همبسهتگی، از    زدایی، سفارش به حفظ وحد،اموری مانند: اختالف

پهس از هجهر، بهه یثهر ، بها       ,پیهامبر  بودنهد.  ,های مورد نظر رسول خهدا مؤلفه

ها و طهرز فکرهها و   ، سالیق و گرایش،ای مواجه شدند که قبایل مختلف با طبقاجامعه

های متفاو، بودند و با بوجه بهه بأسهیس حکومهت و لهزوم ابوهاد در درون ایهن       میین

بهه   ,ورود پیهامبر اکهرم  کهه  دولت، برای ایجاد وحد، در جامعه بالش نمودند؛ چنان

بهوان  هها را مهی  های گوناگون بود. این پیمهان همراو با عقد قراردادهایی بین گروو ،مدینه

 شمرد. بر وحد، در جامعه های بوجه حار، بهنمونهیکی از بارزبرین 

و  ,پیهامبر اکهرم  میهان  کهه   بود هابرین این پیمانیکی از مهم ،نامه عمومی مدینهپیمان

« مدینه نخستین قانون اساسی»من را بوان . این پیمان که میقبایل موجود یثر  بسته شد
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 ؛ی بهود اجتمهاع ه وجود موردن وحد، ملی و همبسهتگی  برای ب کارهرابهترین  ،دانست

کرد و می ضمانترا پیروان ادیان مختلف  ، سالمت و همدلیچرا که وحد، میان قبایل

 د.نمووحد، سیاسی را فراهم می گیریشکل مقدما،

نامه عمومی، بوکیم وحد، میان مسلمانان ضروری بود؛ امری کهه پیشهینه   پس از پیمان

بهرای   ,کهرد. رسهول خهدا   شهد، بهدیهد مهی   ن و یثربیهان، من را بهه  رقابت میان مکییا

جلوگیری از به وجود ممدن بوران، ابتکهار دیگهری بهه کهار بردنهد و من، ایجهاد پیونهد        

برادری )اخو،( میان مسلمانان بود؛ به این بربی  که میان هر یک از مهاجران بها یکهی   

 گهاو من «.آخوا فی اهلل اخهوین اخهوین  ب: »نددوفرماز انرار، پیمان برادری برقرار کردو و 

 1.را برادر خود خواند {حار، علی

 دهنهدو نشهان  و ه من زمهان دینه کارممدبرین ابزار بوقق الفت فراگیهر در م پیمان برادری، 

 و وحهد،  اجتماعی بالندو بر موور ایمهان بهه خهدا    بوققبرای  ,کوشش پیامبر اکرم

 بود.

 وفای به عهد. 9

ضامن حفظ منافع جمعی و بهأمین   ،التزام عملی به قراردادها پیمان و وعهد بندی به پای

بهدون رعایهت عههد و میثهاق و      ،و اسهتقرار عهدالت اجتمهاعی   اسهت   نیازهای عمومی

و فطهر،  شهکنی، بها بقهوا و پارسهایی     پذیر نیست و پیمهان امکان ،قراردادهای اجتماعی

 .سازگار نیستانسانی 

پاسمن حار، بر  سیرو و سخنرد بوجه قرار دادو و نیز این مهم را مو ,پیامبر اکرم

در ایهن   بهتهرین الگهو   بأکیهد دارد و  هابالش برای بوقق وعدوداری از عهد و میثاق و 

دینهی معرفهی کهردو و    وفایی نسبت به عهد و پیمان را نشهانه بهی  زمینه است. ایشان، بی

 ,حار، مومهد .« کسی که پیمان ندارد، دین ندارد 2؛الُدينَُلِمَنُْالُعَْردَُلَهر»فرمودند: 
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ض هواُالْعَْرهدَ،ُُُاِذاُنَقَ»در جای دیگر، نقض پیمان را سب  سلطه دشمنان دانسته و فرمودند: 

ها را بشهکنند، خداونهد دشهمن منهان را بهر ایشهان       وقتی پیمان 1؛عَلَيرِْمرُعَدُوَّهُمرُسَلَّطَُاللّهُ

شهکنان معرفهی کهردو و    ر خهود را شهاکی از پیمهان   ایشان در جای دیگه .« کندمسلیط می

بِغَير ُِطيبُِنَفْسٍُمِنْههُُُُاَوِانْتَقَصَهُُاَورُكَلَّفَهُُفَورقَُطنقَتِهُِاَورُاَخَيَُمِنْهُُشَيرئنًُمَنُْظَلَمَُمُعنهِداً»فرمودند: 

چیهزی  ، یها  یا حهق او را ندههد   ،ستم کند عهدکنندوهر کس بر  2؛فَننَنُحَجيجُهُُيَورمَُالْقِينمَةِ

من  به نارضایتی چیزی از وی بستاند، روز قیامت یا و بر وی بومیل کندش بیش از بوان

 «د.طرف حسا  و شاکی او خواهم بو

ها همه پیمان ,خوبی نمایان است؛ به طوری که رسول خدااین مهم، در سیرو نبوی به

که در جریان چنانکردند؛ را رعایت نمودو و حتی نسبت به مشرکان نیز نقض پیمان نمی

وگو بودند، پسهر سههیل بهن عمهر کهه      صلح حدیبیه و در حالی که هنوز در مول گفت

بهر اسهاس بعههدی کهه دادو      ,مسلمان شدو بود، به مسلمانان پناو برد؛ اما رسول خهدا 

 3بودند، او را به مشرکان بازگرداندند.

 نتیجه

بر اسهاس مأموریهت الههی خهویش      ,یابیم که حار، مومداز منهه بیان شد در می

های انسانی و الهی های غلط جاهلی، جامعه را با بوجه به ارزشضمن مخالفت با سنت

هدایت کردو و سیرو اجتماعی من حار، بیانگر اهتمام ایشان به این مهم است. رسهول  

ههای دینهی و کرامهت    های غلهط جهاهلی و بوجهه بهه ارزش    با کنار زدن سنت ,خدا

ت و مهربانی، رفع ببعیض طبقابی و جنسیتی، اهمیت دادن به نقش زنان و انسانی، گذش

جوانان در جامعه و بوجه به حقوق منان و رفع ببعیض و بی عدالتی بغییرا، ماهوی در 

ای جدید برپا کردند. ایشان با ایجهاد وحهد،   اجتماع من زمان به وجود موردند و جامعه

ا روش جدیدی در عرصه سیاسهی اجتمهاعی من   هبندی به عهد و پیماندر جامعه و پای

 دوران به نمایش گذاشتند.   
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