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دیباچه ناشر
پیامبر اکرم)ص(، پایه  گذار دین سلم، صلح و صفا است که با پیامی جهانی ضمن 
تتمیم ادیان الهی و مسئولیت سایر پیامبران، ایجاد ساختارهای یک جامعه جهانی 
مبتنی بر حق و ارائه گفتمانی از صلح، عدالت و معنویت را در سرلوحه ماموریت خود 
قرار داد. سیره این پیامبر خاتم، ترجمان عملی احکام و آموزه های الهی است که با 
عینیت دادن به فرامین و دستورات خداوند متعال، الگوئی عملی از دینداری و ایمان 

کامل را برای مسلمین و سایر بشریت ارائه فرمودند.
تا کنون مطالعاتی در زمینه های ابعاد شخصیتی پیامبر اکرم)ص( و زندگی پربرکت 
ایشان و همچنین سیره یا رویه عملی پیامبر در قبال تحوالت و پدیدارهای زندگی 
زندگی در جهان  برای مدیریت  عام  آموزه هائی  و  پیام ها  دارای  و مسلمین که  خود 
اسالم و دیگر عرصه های اجتماع بشری است، به عمل آمده و آثاری در این زمینه در 
ایران و سایر نقاط جهان منتشر شده است. اما براستی که عظمت این پیامبر گرامی 
تالش های  بود،  گذاشته  ایشان  دوش  بر  متعال  خداوند  که  مسئولیتی  پیچیدگی  و 
مطالعاتی برای شناخت شخصیت و سیره ایشان، توفیق نسبی داشته اند. از همین رو، 
هر اندازه که این نوع مطالعات بیشتر گردد، شناخت مذکور ارتقا و توسعه می یابد. ضن 
اینکه تحقیق در این زمینه نیازمند داشتن شرایط الزم به ویژه وجود محقق آگاه و 
دین پژوه است که نسبت به تاریخ اسالم و محیط اجتماعی ظهور و توسعه آن از دانش 

کافی برخوردار باشد.
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در کل، به نظر می رسد که هنوز سطح مطالعات مربوط به شناخت پیامبر اکرم)ص( 
در وضعیت مناسب نبوده و در این زمینه کاستی های زیادی وجود دارد، به مطالعاتی 
که با تمرکز بر سیره پیامبر، به مسائل روز جهان اسالم و جهان بشری تمرکز نموده و 
برای پرسش های کنونی پاسخ مناسب، معتبر و تطبیقی از سیره ایشان استخراج نماید. 
به تعبیر مقام معظم رهبری، هنوز اقدامات صورت گرفته در این زمینه، پاسخگوی 
نیازی که جامعه بشری به آگاهی از این پیامبر جهانی و پیامی که ایشان برای بشریت 
دارند، نیستند. ضمن اینکه این کمبود آگاهی یا درک نادرست از سیره ایشان، به ویژه 
در فضائی که دشمنان اسالم به صورت ساختگی و جعلی ایجاد نموده و به تحریف 
رسالت یا محورهای عملکرد ایشان پرداخته اند، موجب گردیده جریانی در غرب علیه 
اسالم و این پیامبر معظم پدید آید و به توهین و دیگر اقدامات ضدالهی در چارچوبی 
این  از همین روست که توسعه مطالعات در  از »اسالم ستیزی« منجر گردد.  کالن 
زمینه، وظیفه هر مسلمان و مجمع اسالمی است و مجمع جهانی صلح اسالمی نیز با 
برنامه ریزی تولید و نشر اثر حاضر، گامی در راستای ایفای مسئولیت خود و توسعه 

گفتمان نبوی در حوزه دانش و مطالعات صلح برداشته است.
در خصوص موضوع این کتاب، به نظر می رسد که توجه به نکات زیر ضروری است 
به ویژه در تشریح اینکه محتوای قرآن کریم و سیره پیامبر و سایر ائمه، مبتنی بر 
استقرار نظامی عادالنه در جهان است تا در پرتو آن، صلح، امنیت و کمال مادی و 

معنوی برای بشریت تضمین گردد.

1- گفتمان و خط مشی مبتنی بر اصالت صلح در اسالم
در قرآن کریم، به کرات بر ایجاد صلح و الزام مسلمانان و جامعه اسالمی به پیروی از 
منطق صلح تاکید و تصریح شده است. به عنوان نمونه، در آیه 61 سوره مبارکه انفال 
آمده است: »و اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآ، و بر خدا تکیه 
کن که او شنوا و داناست« )انفال: 61( در سوره مبارکه بقره )آیه 208( نیز صلح به 
مثابه خیر در برابر شر جلوه نموده و عدم پاسداشت صلح، به عنوان پیروی از شیطان 
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یا دشمن آشکار مومنان تلقی شده است: اي کساني که ایمان آورده اید! همگي در 
صلح و آشتي در آیید و از گام هاي شیطان پیروي نکنید که او دشمن آشکار شماست.
بند 45 پیمان مدینه با تأسی به قرآن کریم، اولویت صلح و ترک مخاصمه در روابط 
مسلمانان با قبائل عضو این پیمان را چنین تصریح نموده است: »اگر آنان مسلمانان 
هستند،  آن  رعایت  به  ملزم  مسلمانان  کردند،  دعوت  مخاصمه  ترک  به  را  مخلص 

مشروط بر آن که صلح شامل کسانی نباشد که با اسالم سر جنگ دارند«.
از این رو، برخالف ابهام سازی های غرب، اسالم اصالت صلح را تصریح نموده و برای 
جنگ چنین اصالتی قائل نیست. جنگ به صورت استثنائی، در شرایط معین و محدود  
تنها در چهارچوب هایی مشروع و موجه امکان اعمال می یابد و اساساً عنوان »اسالم« 
که به معنای صلح و صفا و برگرفته از صفات خداوند متعال است، بازتابی از همین 

تقدم صلح است.
ائمه  سیره  و  کریم  قرآن  پرتو  در  ماندگار  جهانی  صلح  یا  اسالمی  صلح  گفتمان 
معصومین، دارای عناصری اساسی در شکل و محتوا است که نیازمند مداقه، مطالعه و 
بررسی همه جانبه علمای دینی است. اما در این نوشتار، با رهیافت تبیین اختصاری، 

به چند محور از محورهای مهم این گفتمان اشاره می گردد.

الف- حاکمیت اهلل و صلح الهی
همانگونه که گفته شد، در نگاه اسالم و سیره پیامبر)ص(، صلح در زمینه و بستر 
عدالت است که استوار می گردد. اما منشأ و منبع صلح عادالنه نیز خداوند متعال، 
از  پسندیده  و صفات  ها  همه خوبی  منشأ  متعال،  اوست. خداوند  احکام  و  خواست 
جمله صلح، عدالت، امنیت و آرامش است. در نگاه اسالمی، همه امور حیات و ممات 
را  تعریف می شود و هم اوست که صلح  تعبیر و  الهی  انسان در مشیت و خواست 
به مخلوقات خود هدیه فرموده است. از این منظر، صلح برگرفته از خداوند و صفات 
اساس  بر  را  جامع  صلح  توان  نمی  و  است  بشری  جامعه  به  او  هدیه  و  تعالی  باری 
معیارها یا محتواهای انسانی، غیرثابت یا فاصله دار از فطرت و آموزه های دینی تعریف 
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تعقیب  تاریخ  گذر  در  مدام  که  شد  خواهد  همان  صلح  صورت،  این  غیر  در  نمود. 
و  فجایع جهانی، مرگ  فراگیر،  تخریب جوامع، شکل گیری جنگ های  و جز  شده 
کشتار گسترده انسان ها، فقر و نابرابری های شدید، تروریسم و تخدیش کرامت انسانی، 
نکته یعنی تفکیک  نداشته است. بدون شک، درک همین  برای بشریت  دستاوردی 
صلح انسان مدار غرب )و غالب در جهان مادی گرای امروز( از صلح خدامحور )مبتنی 
پایه ریزی گفتمانی  برای  اهتمامی جدی  و  نو  زمینه ساز طرحی  اسالم( می تواند  بر 
جدید در روند صلح طلبی و عدالت خواهی جهانی باشد؛ امری که مجمع جهانی صلح 
اسالمی به عنوان سازمانی مردم نهاد آن را در قالب »صلح عادالنه، گفتمان مشترک 
جهانی« در سطح نخبگی  تشکل های مدنی و نهادهای بین المللی مطرح نموده و در 

دست پیگیری قرار داده است.
از همین رو، پیامبر اسالم در آغاز تمامی نامه هائی که برای فرمانروایان ملل ارسال 

نموده است، تاکید داشته که »خداوند پاک و منزه، سرمنشأ صلح« است.
نهایتاً پیام این رویکرد الهی و اسالمی برای جامعه انسانی و بشریت اینست که صلح 
واقعی نیازمند انطباق با منبع واقعی و حقیقی آن است. از آنجا که خداوند منبع صلح 
است، صلح تنها در صورت سازگاری با مسیر الهی تحقق پذیر می گردد. به تعبیر بهتر، 
در پناه تبعیت از خداوند، خدامحوری و کمال جوئی خداگونه است که می توان به 

صلح واقعی دست یافت.

ب- ابتنای سامانه صلح بر منطق عدالت
ماهیت اسالم با عدالت و صلح گره خورده است. در این میان، تقدم با عدالت است و 
این عدالت است که قادر است صلح آفرین باشد. اهمیت عدالت تا بدان حد است که 
اساساً تمامی پیامبران الهی مبعوث شدند تا عدالت را در جوامع برقرار سازند. به تعبیر 
قرآن کریم: »ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب و میزان نازل 

کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند«.)سورۀ مبارکه حدید، آیۀ 25(
تنها در صورتی که عدالت در جامعه  حاکم شود، صلح برقرار می گردد. پیش از اسالم 
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در جزیره العرب جلوه های عدالت بسیار اندک بوده یا اصاًل وجود نداشت؛ قوی ترها به 
ضعیف ترها ستم و از آنها بهره کشی می کردند. رسول خدا )ص( با انعقاد پیمان مدینه، 

عدالت را به عنوان یکی از اصول بنیادین جامعه نهادینه فرمودند.
نمایند، صرف  را در »نبود جنگ« تصور می  امروز که صلح  رایج  ادبیات  برخالف 
فقدان درگیری و تنش منجر به برقراری صلح نمی شود بلکه شرط الزم برای صلح 
ماندگار و واقعی در جامعه، استقرار عدالت است. از این رو، هرگاه در جامعه عدالت 

حاکم باشد، می توان گفت صلح در آن جامعه حکم فرما است. 
در  عادالنه  های صلح  مولفه  نجاشی،  پرسش  به  پاسخ  در  ابیطالب  نطق جعفرابن 
حوزه ملی  درون ملی را به خوبی منعکس می سازد. به گونه ای که برای استقرار یک 
صلح عادالنه در اجتماع داخلی باید باورها، ادارکات، رفتارها و ساختارهای اجتماعی 
و فرهنگی بر پایه منظومه ای از نوعدوستی، احترام، کمال یا عدالت استوار گردد. در 
پاسخ جعفر بن ابیطالب به نجاشی آمده است: » ای پادشاه! ما در جاهلیت و فساد بسر 
می بردیم، از بت ها پیروی می کردیم، مردارخوار بودیم و هرگونه بی عدالتی را مرتکب 
می شدیم. احترامی برای خویشاوندان خود قائل نبوده و همسایگان را یاری نمی کردیم. 
آنگاه خداوند پیامبری به سوی ما فرستاد از خود ما، کسی که از اصل و نسب، صداقت، 
امانتداری و پاکی اش اطالع داشتیم. او از ما خواست تنها خدا را بپرستیم و تمامی 
سنگ ها و بت هایی را که همانند اجداد خود تکریم می کردیم، نفی کنیم. به ما امر کرد 
همیشه سخن راست بگوییم، به عهد و پیمان خود وفا کنیم، خویشاوندان خود را یاری 
کنیم، با همسایگان خوش  رفتاری کنیم از خوردن خون و چیزهای حرام خودداری و 
از زنا، عهد شکنی و شهادت دروغ پرهیز کنیم. او ما را از خوردن مال یتیم و تهمت 
دروغ زدن به زنان شوهردار منع کرد. به ما امر کرد خدای یگانه را بپرستیم، هرگز 
شریکی برای او قائل نشویم، نماز را برپا داریم، روزه بگیریم و زکات بدهیم. ما به او و 
آنچه از جانب خدا برای ما آورده ایمان داریم و از آنچه امر کرده و منع کرده تبعیت 
با این حال مردم ما سعی کردند ما را از دین مان برگردانند و در این راه  می کنیم. 
دست به آزار و اذیت ما زده و رنج و مشقت های زیادی بر ما تحمیل کردند، تا شاید ما 
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را به کارهای غیراخالقی گذشتگان برگردانند. وقتی آنها ما را ناجوانمردانه آزار داده و 
زندگی در مکه را بر ما سخت کردند ما کشور شما را انتخاب کرده به اینجا آمدیم تا 

در پناه حمایت شما در صلح و آرامش و عدالت زندگی کنیم«.

ج- دیپلماسی به مثابه تولید قدرت نرم و چارچوب برقراری صلح
یکی از مجاری عینیت بخشی به تاکید اسالم بر اصالت صلح، کاربست دیپلماسی 
در روابط مسلمانان با دیگر قبائل )حکومت های وقت( بوده است. پیامبر گرامی اسالم 
به صورت مداوم از ظرفیت  های دیپلماسی و گفتگوی همکارانه و تعاملی برای برقراری 
صلح و امنیت در جزیره  العرب استفاده نمودند. حتی ضمن ارسال پیام جهانی خود به 
حاکمان سایر ملل و کشورها نیز اصل همزیستی و همکاری سازنده را برای پیشگیری 
امنیت ملل مورد  تامین  و تضمین گسترش حکومت حق در عین  منازعات  بروز  از 

اهتمام داشتند.
انواع نامه ها و مکاتباتی که آن حضرت به ملل دیگر داشته اند، هم از حیث شکل و 
هم محتوا نشان می دهند که ایشان اولویت دعوت به اسالم و انتقال پیام الهی خود به 
دیگر جوامع را در گستره ای متضمن برقراری صلح و عدالت، عملیاتی نمودند. در این 
زمینه، به جای جنگ های اعالم نشده و مخفی یا لشکرکشی هائی که در آن دوران 
برای توسعه طلبی ارضی مرسوم بوده است، پیامبر)ص( نامه هائی محترمانه با رعایت 
اصل احترام متقابل، اعالم رسالت و پیام الهی، دعوت به پذیرش اسالم و برشماری 
آثار این پذیرش ارسال می فرمودند و در برخی از موارد نیز با انعقاد پیمان های صلح و 
مودت، نسبت به تضمین صلح در روابط دوجانبه ضمانت ها و تضمین های الزم را برقرار 
می نمودند. »دعوت قدرت های کوچک محلی به یک چارچوب عادالنۀ غیرتهاجمی بر 
اساس حقوق و مسئولیت های مشخص متقابل« عظمت اسالم را ارتقا داد و زمینه های 
نشان  پیامبر )ص(  عملکرد   نمود.  فراهم  را  اسالمی  مقتدر  و  بزرگ  حکومت  تشکیل 
می دهد که کوشش سیاسی مناسب در راه انعقاد قرادادهایی که برای طرفین مفید 
و مبتنی بر احترام به نیازها و منافع مشروع هر دو طرف باشد، همیشه بر تالش های 
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نظامی در جهت خنثی سازی واکنش های منفي مربوط به نقض توافقات و قراردادهایی 
از این دست، ارجحیت دارد.

در واقع، اولویت صلح در اسالم و سیره پیامبر)ص( را می توان از طریق ابتکارعمل 
آن حضرت در انعقاد پیمان های صلح و دعوت به انعقاد آنها دریافت. دعوت به صلح، 
آن هم برای پیامبر الهی که از قدرت و پشتیبانی خداوند بهره مند بوده و در عین حال 
از منابع عظیمی قدرت نرم و سخت برخوردار شده است، از طینت پاک و احساس 

مسئولیت ایشان در برابر سرنوشت بندگان خداوند حکایت دارد. 

د- ترکیب قدرت نرم و سخت در راهبرد پیامبر)ص(
به  متعال  که خداوند  است  دینی  به  دعوت جهانیان  اسالم،  پیامبر  رسالت  اساس 
عنوان دین خاتم معرفی فرموده و ستون های آن را در قرآن کریم استوار نموده است. 
از این رو، هسته مرکزی ماموریت پیامبر، آگاهی بخشی به ملل نسبت به حقانیت این 
دین و جذب آنها به باورها و رفتارهائی چیزی است که خداوند مقرر فرموده است. در 
نتیجه، بُعد قدرت نرم در ماموریت پیامبر بسیار برجسته بوده است. این قدرت نرم و 
معنوی، از یک سو منبعث از جذابیت پیام الهی و از سوی دیگر، برگرفته از شخصیت 
پیامبر)ص( به عنوان انسان کامل و رفتار جذاب و تاثیرگذار ایشان در دوره رسالت 
بوده است. در واقع، هدف پیامبر آزاد کردن قلوب مردان و زنان بود. مسلمانان نیز به 
پیروی از سنت ایشان هر زمان وارد سرزمینی می شدند صلح و عدالت را برقرار کردند. 

این امر عامۀ مردم را که دچار سرخوردگی شده بودند به اسالم جذب  نمود.
به تعبیر نویسنده اثر حاضر، همین قدرت نرم بوده که بر پایه آن »پیامبر )ص( در 
مدت زمان کوتاه دوران رسالت خود )23 سال( قدرتی بالمنازع )بر محوریت صلح و 
عدالت( کسب کرد. پس از آنکه آن حضرت در مکه پیروان معدودي برای خود فراهم 
کرد، توانایی تشکیل دولت اسالمی در مدینه را به دست آورد و ظرف مدتی کمتر 
از10 سال تمامی شبه جزیرۀ عربستان را عماًل تحت نفوذ خود درآورد. این تغییر و 
تحول شگرف نتیجۀ برنامه ریزی دقیق، پیمان های اتحاد، روابط راهبردی و استفادۀ 



16            /                     دیپلماسی صلح عادالنه در  سیره  پیامبر اعظم)ص(

اندیشمندانه از قدرت سخت برای خنثی کردن توان دشمنان، بدون توسل به تخریب 
یا قتل عام کامل )بلکه با تکیه بر صلح عادالنه، رحمت و مهرورزی نهفته در اسالم(، 

حاصل شد«.
اما پیامبر در برابر تهدیدهای سختی که علیه اسالم و مسلمانان وجود داشته است، 
به قدرت نرم اکتفا ننمود و با تکیه بر تناسب دفع تهدید و پدافند با ماهیت تهدید 
با  نیز همت گمارد. آن حضرت  توسعه قدرت سخت  و  ایجاد  به  تهاجم دشمنان،  و 
بازدارندگی و واکنش موثر در  بکارگیری فنون و دانش دینی و استقرار راهبردهای 
برابر تهدیدها، سازمان دفاعی موثر و کارآمدی را در ستون مسلمانان و دولت اسالمی 
استقرار نمود که نه تنها در برابر تهدیدهای نظامی مشرکین جزیره العرب کارساز بود 
بلکه توانست قدرتها و امپراتوریهای زمان را نیز به زانو در آورد. شکست ارتش مجهز 
و آزموده ساسانی در برابر اقتدار سخت و نرم نیروی اسالم، از نمونه های راهبری، 
تدبیر و راهبرد قدرت نرم-سخت پیامبر)ص( در مدیریت تهدیدهای نظامی بوده است.

2- گستره جهانی گفتمان کرامت انسانی در سیره پیامبر اعظم)ص(
یکی از ابعاد مهم ماموریت الهی پیامبر اکرم نسبت به بندگان، که در سیره ایشان 
نیز نمود دارد، جهانی بودن رسالت ایشان و اجرای آموزه های اسالمی است. بدین 
معنا که حضرت محمد مصطفی)ص( به مثابه پیامبر رحمت، برای نجات بشریت و 
هدایت آنها به سوی تعالی و سعادت مبعوث شده است و محتوای احکام اسالم آن 
گونه که در قرآن کریم است و همچنین احکام برآمده از سیره پیامبر نیز عمدتاً خطاب 

به بشریت می باشند.
و  رسالت  بودن  ترجمان همین جهانی  آمنوا«  »الذین  بر  مبنی  کریم  قرآن  تعبیر 
گستره جهانی اجرای موازین دینی است. به تعبیر کتاب حاضر، »صفات ناشی از این 
آموزه ها، پیامبر را برای پذیرش بار سنگین مسئولیت در پیشگاه پرودگار متعال و به 
از حقوق  دفاع  بر روی زمین  بشریت مجهز می کرد. همانا خواست خداوند  تبع آن 
کسانی است که به واسطۀ فساد قدرت ها مورد ستم و تحقیر قرار گرفته اند، و نیز وارد 
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کردن عدالت در چارچوب اجتماعی روابط طبیعی میان انسان  هاست. این معنی اتحاد 
و به  کار گیری آن در کارکردهای حکومتی است. بدون وجود یک ابزار دولتی نمی توان 

تمامی این فعالیت های امت را سامان دهی و اجرا کرد«.
انعقاد پیمان مدینه به مثابه یک قرارداد اجتماعی گسترده و فراگیر بود که در آن 
نیز در آن پیش  انسانی  بلکه سرنوشت جوامع دیگر  امت اسالمی  تنها سرنوشت  نه 
بینی گردید. در این پیمان، پیامبر برای آحاد جوامعه مرتبط، صلح و امنیت را تضمین 
نمود. به تعبیر دیگر، سرنوشت همگانی بخشی از شاخص های مهم در محتوای سیره 

نبوی است.
»پیامبر )ص( در پیمان مدینه به نکتۀ بسیار مهم تری اشاره فرمودند. آن حضرت نه 
تنها نیازها و دغدغه های پیروان خود را مدنظر قرار می دادند بلکه نیازها و دغدغه های 
غیر مسلمانان از قبیل مشرکین و یهودیانی که در مدینه و اطراف آن زندگی می کردند 
را نیز در نظر داشتند«. و بدین ترتیب بود که پیامبر اسالم به عنوان یک قانونگذار در 
میان ملل و جوامع طرف این پیمان شناخته شد که کارکردهای تقنینی ایشان در پرتو 

وحی و تشریح احکام قرآنی، مورد پذیرش همگان قرار می گرفت.
گواهی  به  بود،  اکرم)ص(  پیامبر  ویژه  عنایت  و  اهتمام  که دستاورد  مدینه  پیمان 
شالوده های  آن  در  که  است  بشریت  اساسی  قانون  اولین  بزرگ جهان،  اندیشمندان 
حقوق ملل با تاکید بر تضمین عدالت، صلح و امنیت انسان ها پایه ریزی شده است. 
مقبولیت این قانون اساسی آن هم در شرایطی که اکثریت مردم مدینه دین اسالم 
را نپذیرفته بودند، از عمق و ارتباط مفادی و محتوائی این پیمان با فطرت، نیازهای 
فطری و طبیعی انسان ها و جوامع داشته است. پیامبر اکرم)ص( به عنوان موسس و 
طراح این پیمان، خود از نخستین کسانی بود که التزام به رعایت و اجرای سند مذکور 

را پذیرفت.
در بلندنظری و عنایت این حضرت به کرامت انسانی، همین نکته بس که منشور 
47 ماده اي مدینه را بر اساس تساوی حقوق و آن چه امروزه تساوی در برابر قانون 
مسلمانان  و  یهودیان  برای  آن حضرت  واقع،  در  فرمودند.  تنظیم  شود،  می  شمرده 
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حقوقی یکسان قائل شد که البته این امر، تنها نمادی از خصایص واالی ایشان از نظر 
عدالت خواهی، انصاف و سخاوت نسبت به نوع بشر به عنوان بندگان الهی است.

با این حال، باید توجه داشت که این تاکید بر کرامت انسانی، به معنای پیروی از 
اسالم، حاکم مطلق  دید  از  نیست.  امروز غرب  ادبیات  در  غالب  مفهوم  به  اومانیسم 
انسان تنها جایگاه خلیفۀ خداوند متعال بر روی زمین را  انسان، و  خداوند است نه 
دارد. انسان تابع قوانینی است که خداوند مقدر نموده است. بنابراین، قوانین اسالم از 
تمایالت بشری در زمانی خاص تبعیت نمی کنند. در واقع، این رفتار انسان است که با 
معیار حق و حقیقت سنجیده می شود، نه آن که حق، با رفتار انسان ارزیابی شود. به 
تعبیر دیگر، انسان نمی تواند با خودمحوری و خودخواهی، معیار حالل و حرام یا حق 
و باطل را نظر شخصی یا منفعت خود قرار دهد. بلکه معیار در این زمینه، آن چیزی 

است که خداوند خالق انسان مقرر فرموده است.

فرجام سخن
اثر حاضر، برگردان فارسی کتابی است که دکتر ظفر بنگاش، محقق مسلمان و مدیر 
مؤسسۀ اندیشۀ اسالمی معاصر در تورنتو کانادا با عنوان »نمودهای قدرت در سیره 
انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2011  نموده و توسط  تالیف  اکرم)ص(«  پیامبر 
منتشر و در بسیای از نقاط مهم فرهنگی جهان توزیع شده است. مطالعه اثر حاضر از 

چند جهت قابل توجه و تاکید به نظر می رسد:
 تمرکز بر دیپلماسی پیامبر اکرم)ص( به ویژه بازنمائی گفتمان صلح و عدالت در 

سیره ایشان؛
 تمرکز بر تطبیق و مقایسه جوامع و پدیدارهای اجتماعی مرتبط با اسالم در دوران 

ظهور آن و در دوران معاصر؛
 تالش برای ارائه چارچوبی جدید برای شناخت ابعادی از شخصیت الهی پیامبر)ص( 

از طریق واکاوی نمونه هائی از رفتار ایشان؛
 ارائه جنبه هائی از پیام جهانی پیامبر)ص( به مثابه پیامبر صلح و رحمت برای 
جامعه بشری و ترسیم جهان بودن ماموریت، گفتمان و آموزه های این پیامبر خاتم؛
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 عرضه نمونه هائی از اولویت تعالی و کرامت انسانی در آموزه های دینی و به ویژه 
سیره پیامبر)ص( در پاسخ به اتهامات دشمنان اسالم که تالش نموده اند جنگ و 

خشونت را به این دین خاتم و ائمه طاهرین نسبت دهند.
مجمع جهانی صلح اسالمی با تاکید بر نیاز امروز جهان اسالم به اهتمام جدی 
برای مقابله با اسالم هراسی یعنی دسیسه ها و ترفندهای غرب علیه اسالم و مسلمانان 
به ویژه علیه پیامبر اکرم)ص(، اقدامات مطالعاتی گسترده ای را در این زمینه به عمل 
آورده که اثر حاضر، نمونه ای از آنها است. امیدواریم که با گسترش هرجه بیشتر دانش 
و آگاهی عمومی از شخصیت نورانی این پیامبر صلح و رحمت، گفتمان صلح عادالنه 
و  یافته  استقرار  است،  برای جهانیان  بیت )س(  اهل  و  اسالم  پیام جهانی  برایند  که 
مادی،  لذایذ  بر  مبتنی  منفعت  جوئی های  و  پرده های خودخواهی  زدودن  با  انسان ها 

مسیر تعالی و کمال الهی را بازیابند.
به تعبیر موالنا، »پس معلوم شد که اصل، محمد)ص( بوده است که لوالک ما خلقت 
االفالک. و هر چیزی که هست از شرف و تواضع و حکم و مقامات بلند، همه بخشش 

است و سایه او. زیرا که ازو پیدا شده است«.1
اثر که نسبت به برگردان آن به زبان فارسی  از نویسنده محترم این  ضمن تقدیر 
موافقت و ابراز خوشحالی نمودند، شایسته است از کمیته علمی مجمع جهانی صلح 
اسالمی و عزیزانی که در امور ترجمه، نظارت بر ترجمه، تطبیق و ویراستاری تخصصی 
این اثر قبول زحمت نمودند، به ویژه اهتمام و همکاری حجت االسالم ساالر، جناب 
آقای دکتر فواد ایزدی، نظارت دکتر نادر ساعد، ترجمه اکبر بتوئی، سپاس خود را ابراز 
نمایم. برای همه عزیزان توفیق روزافزون در خدمت به نشر و ترویج فرهنگ اسالمی 

و سیره اهل بیت)س( آرزومندم.

1. جالل الدین محمد بن محمد مولوی، فیه مافیه، با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزانفر، تهران، نگاه، 1387، ص 124.

دبیر مجمع جهانی صلح اسالمی
داود عامری
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پیشگفتار 
معموالً هر کتابی با هدفی خاص و برای گروه مخاطبان خاص خودش نوشته می شود. 
بیشتر کتاب ها از سوی برخی سازمان ها یا اشخاص حمایت مالی می شوند و به مؤلف 
مبالغ قابل  توجهی پرداخت می شود تا از کارهای معمول و روزانۀ خود مفارقت جسته 
و تمام وقتش را وقف پژوهش و نوشتن کند، حال آن که کتاب حاضر از چنین فرصتی 
برخوردار نبوده و هیچ حامی مالی نداشته است. هیچ مؤسسه، دانشگاه، سازمان یا فردی 
از این کار حمایت نکرده است و نویسنده تنها در ساعات پایانی شب ها یا هر زمانی که از 
کارها و مسئولیت  های دیگر از قبیل کار در هالل احمر و کمیته بین  المللی هالل اسالمی، 
همکاری در کار سترگ تفسیر »قرآن متعالي«1 با امام محمد العاصی و فعالیت هایی از 
این دست فراغت یافته، اقدام به گردآوری و تألیف مطالب این کتاب نموده است. این 

مسأله همچنین موجب طوالنی شدن بیش از حد انتظار این کار نیز شد.
مضمون اصلی این کتاب، ارائه نمودها و مظاهری از قدرت نرم در سیره پیامبر)ص( 
قراردادهای آن  پیامبر اسالم )ص(، پیمان ها و  برنامه ها و مکاتبات مختلف  و شامل 
حضرت با قبائل مختلف و راهبرد ایشان در ارتقای قدرت اسالم است. جز در برخی 
کارشناسان  توجه  مورد  چندان  )ص(  خدا  رسول  سیرۀ  از  جنبه  این  معدود،  موارد 
و  ابعاد  تمامی  از  نشان دهیم چرا  تا  برآنیم  ما  است.  نگرفته  قرار  و علمای مسلمان 
جنبه های سیرۀ رسول اهلل )ص( توجه به این جنبۀ خاص اهمیت دارد. اما پیش از هر 

چیز ابتدا به معرفی مخاطبین این کتاب خواهیم پرداخت. 
مخاطبین اصلی این کتاب در وهلۀ اول مسلمانان به ویژه جوانان هستند. امید است 

»The Ascendent Qur’an« 1- منظور كتابي به زبان انگلیسي است با عنوان
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بیشتر  آشنا شوند.  نشده،  بدان  توجه چندانی  تاکنون  از سیره که  این جنبه  با  آنها 
کتاب های سیره به تشریح رویدادهای تاریخی زندگی پربرکت پیامبر )ص( پرداخته اند 
و به ندرت به چرایی رخدادها و تصمیم گیری های پیامبر اکرم)ص( و پیامدهای تصمیمات 

ایشان توجه نموده اند.
همچنین در این کتاب قصد داریم این باور غلط )و ساختگی دشمنان اسالم( را که 
اسالم تنها دین مناسک و ارتباط فردی با خداست، کنار بزنیم. در حالی که کسانی 
زیستن  از  که  آنها  اطرافیان  و  درباریان  و  مسلمان  اصطالح  به  فاسد  همچون حکام 
به بحث های کلیشه ای و آداب و رسوم  بر اساس اصول ناب اسالمی گریزانند تعمداً 
و  با خدا شده  فردی  ارتباط محدود  اسیر مسألۀ  نیز  عامۀ مسلمانان  دامن می زنند، 
تقریباً نسبت به ظلم و ستم سازمان یافته در سطح جهان و تحقیر بشریت بی توجه 
بود، چه ضرورتی داشت که  فردی  مناسک  و  آیین ها  تنها دین  اسالم  اگر  مانده اند . 
رسول خدا )ص( پس از دریافت اولین مضامین وحی الهی غار حراء را ترک نمایند. آن 
حضرت می توانستند مردم را دعوت کنند تا فارغ از مشقات و گرفتاری های زندگی، در 
خلوتگاه شان بر فراز کوه نور به ایشان بپیوندند. دیگر نیاز نبود که آن حضرت با نظام 
جاهلیت مکه به مبارزه برخاسته و خود و یارانش را دچار رنج و مشقت های فراوان 
نمایند. لیکن همه می دانیم که رسول خدا )ص( فقط به برگزاری جلسات ذکر خدا فارغ 
از مسائل مهمی که مردم در جامعه با آنها روبرو بودند، اکتفا نفرمودند. آیات شریفۀ 
فارغ  مهمي  کار  از  که  هنگامي  »پس  که:  می فرماید  بیان  به روشنی  کریم  قرآن 
مي شوي، به مهم دیگري پرداز و به سوي پروردگارت توجه کن« )سورۀ مبارکۀ 
انشراح، آیات 7 و 8(. حتی یک آیه در قرآن کریم پیدا نمی شود که مسلمانان را به 
ترک امور دنیوی فرخوانده باشد، حال آن که در آیات متعددی به مسلمانان سفارش 
شده که خود را اسیر مادیات نکنند. بین اشتغال به دنیا و کاماًل غرق شدن در دنیا و 
مادیات یا اسیر مصرف گرایی و تجمالت شدن تفاوت زیادی است که درک صحیح این 

تفاوت، اهمیت زیادی دارد.
سال  چند  برمی گردیم.  پیامبر )ص(  سیره  در  قدرت  مسألۀ  به  دیگر  بار  اینجا  در 
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پیش، نویسنده در یک گردهمایی با حضور برخی از کارشناسان و علمای مسلمان، 
این بحث را مطرح کرد که ما نیاز داریم موضوع قدرت اجتماعی در سیره را برجسته 
کرده و مورد مطالعه و تحقیق قرار دهیم. یکی از اساتید مسلمان که استاد یکی از 
دانشگاه های آمریکا بود و کتاب های متعددی در خصوص قرآن و فلسفه نوشته بود، 
بالفاصله پرسید: »اهمیت بحث قدرت در سیره چیست؟« پاسخ به این سؤال یکی از 
دالیل به رشتۀ تحریر درآوردن کتاب حاضر بوده است. وقتی حتی تحصیل کردگان 
را  مسلمانان  سایر  می توان  چگونه  ندارند،  آشنایی  مسأله  این  با  مسلمان  رده باالی 
سرزنش کرد که چرا فقط به آیین ها و مناسک فردی چسبیده و فکر می کنند اسالم 

فقط همین مسائل است و بس؟
نویسنده در تهیۀ کتاب حاضر از توصیه ها و رهنمودهاي سودمند افراد متخصص و 
غیرمتخصص متعددی بهره برده است. ایدۀ نوشتن کتاب را از مقالۀ ممتاز و بی نظیر 
مرحوم دکتر کلیم صدیقی با عنوان »ابعاد سیاسی سیره« )سال 1419 هجری قمری/ 
1998 میالدی( که پس از درگذشت شان در ذوالقعدۀ 1416 )آوریل 1996( منتشر 
شد، برگرفتم. مرگ زودهنگام ایشان فقدان بزرگی برای دنیای اسالم بود. او صادقانه باور 
داشت که مطالعۀ سیره از »منظر قدرت« کلید یک انقالب فکری در تفکر اسالمی است. 
اینجانب در تألیف کتاب حاضر از مباحثاتم با علمائی مانند آیت اهلل جعفر سبحانی، 
حجت االسالم قمی، آقا محمدباقر انصاری، امام محمد العاصی، اقبال صدیقی و عفیف 
متون  دقیق  ترجمۀ  زمینۀ  در  خان  عفیف  و  العاصی  امام  برده ام.  وافری  بهرۀ  خان 
از کلمات و اصطالحاتی که رسول  عربی کمک زیادی به من کرده و موجب شدند 
داشته  دقیق تری  درک  فرموده اند،  استفاده  قراردادهای شان  و  نامه ها  در  اکرم)ص( 
باشم. عفیف خان همچنین در ویرایش کتاب حاضر کمک شایانی کردند. لذا خود را 
عمیقاً مدیون یاری و راهنمایی های ایشان می دانم. همچنین نکاتی که زینب چیما، 
بالل چوکسی و نوید انصاری با خواندن نسخۀ اولیۀ کتاب متذکر شدند، برایم بسیار 
مفید واقع شد. با آنکه ایشان همگی دانشجو هستند یا به تازگی فارغ التحصیل شده اند، 
درک عمیق شان از برخی نکات کلیدی، به واقع برای من الهام بخش بود، و این امر ما 
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را به آیندۀ امت اسالم بسیار امیدوار می سازد.
این کتاب تقدیم می شود به روح بزرگ دکتر کلیم صدیقی )1349 تا 1416 هجری 
قمری/ 1931 تا 1996 میالدی( که دانشمندي کم نظیر، یک معلم و راهنما و فراتر از 

این ها دوستي بسیار ارجمند بود.
اگر اشکال و ایرادي هست تماماً متوجه من بوده و از این بابت از محضر الهی طلب 
راهنمایی،  ببخشایند. هر گونه  بر من  نیز  دارم خوانندگان گرامی  امید  و  عفو کرده 
از سوی علمای مسلمان کاماًل  یا اصالحات در خصوص موضوعاتی که هنوز  توصیه 

بررسی نشده  را با جان و دل پذیرا هستم.

ظفر بنگاش
مدیر مؤسسۀ اندیشۀ اسالمی معاصر

تورنتو، اونتاریو، کانادا
پنجم جمادی اآلخر 1432 هجری قمری )2011/6/5(
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مقدمه
خداوند متعال در قرآن کریم، پیامبر اکرم)ص( را با عبارات و کالمی درخشان و فاخر 
توصیف می کند. برخی آیات مربوط به رسالت دنیوی آن حضرت هستند. در ارتباط با مقولۀ 

قدرت )و دیپلماسی( در سیرۀ آن حضرت به خصوص می توان به آیات زیر اشاره کرد:
 او الگویی شاخص است:

مسلمًا برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که 
امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.1

)سوره االحزاب، آیه 21(

 او آخرین پیامبر خدا و خاتم االنبیاء است:
و  نبوده  از مردان شما  بدانید مسلمانان که( محمد )ص( پدر هیچ یک  )و 
نیست؛ ولی رسول خدا و ختم کننده و آخرین پیامبران است؛ و خداوند به 

همه چیز آگاه است!.
)سوره االحزاب، آیه 40(

 او پیامبری برای تمامی بشریت است:
بگو: »ای مردم! من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم؛ همان خدایی که 
حکومت آسمانها و زمین، از آن اوست؛ معبودی جز او نیست؛ زنده می کند و 
می میراند؛ پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده اش، آن پیامبر درس نخوانده ای 

که به خدا و کلماتش ایمان دارد؛ و از او پیروی کنید تا هدایت یابید.«
سوره االعراف، آیه 158(

1- در ترجمۀ آیات شریفه از ترجمۀ آیت اهلل ناصر مكارم شیرازي استفاده شده است. 
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 فرستاده شده تا تمام بشریت را بشارت و هشدار دهد:
الهی(  به پاداش های  تا )آنها را  و ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم 

بشارت دهی و )از عذاب او( بترسانی؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند.
)سوره سباء، آیه 28(

 او رحمتی برای هردو عالم فرستاده شده است:
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم.

)سوره االنبیاء، آیه 107(

 پیامبر با آیات )قران کریم( برای هدایت بشر فرستاده شده است:
و کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت 
که آیاتش را بر آنها می خواند و آنها را تزکیه می کند و به آنان کتاب )قرآن( 

و حکمت می آموزد هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.
)سوره الجمعه، آیه 2(

 او فرستاده شده تا بشریت را از تاریکی و ظلمت بسوی نور و روشنی رهنمون 
شود.

رسولی به سوی شما فرستاده که آیات روشن خدا را بر شما تالوت می کند 
تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، از تاریکیها 
بسوی نور خارج سازد! و هر کس به خدا ایمان آورده و اعمال صالح انجام 
نهرها  زیر )درختانش(  از  وارد سازد که  از بهشت  باغهایی  را در  او  دهد، 
جاری است، جاودانه در آن می مانند، و خداوند روزی نیکویی برای او قرار 

داده است.
)سوره طالق، آیه 11(
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 خداوند دینش )اسالم( را بر تمامی نظام های بشری مسلط خواهد ساخت:
او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را بر همه 

آیین ها غالب گرداند، هر چند مشرکان کراهت داشته باشند.
)سوره التوبه، آیه 33(

او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه 
ادیان غالب سازد، هر چند مشرکان کراهت داشته باشند.

)سوره الصف، آیه 9(
گزینش این چند آیه از میان بسیاری آیات دیگر، نقشی را که خداوند در حیطۀ 
زندگی اجتماعی برای پیامبرش تعیین فرموده برجسته تر می سازد. او رسول خدا و 
بود. آن حضرت ماموریتی  نیز  بر روی زمین  راهنمای بشر  در عین حال فرمانروا و 
الگوی متعالی  به عنوان  نماید، چرا که  پیاده  را در زمین  قانون خدا  تا  الهی داشت 
)اسوۀ حسنه( تمامی زمینه های فعالیت بشری از جمله سیاست، در حیطۀ مسئولیت 

و آموزش ایشان قرار داشت.
حضرت  یعنی  پیامبر  سه  پیشتر  که  می دانیم  آمده،  قرآن  در  آنچه  به  توجه  با 
به  که  بودند  پیامبراني  جمله  از  سلیمان)ع(  حضرت  و  داود)ع(  حضرت  یوسف)ع(، 
حکومت رسیدند، البته ایشان حکومت را از فرمانروایان پیشین خود به ارث بردند.1 
تنها پیامبر گرامی اسالم بود که خود رأساً حکومت تشکیل داد و آن را از پیامبری 
دیگر به ارث نبرد. در اسالم، اقتدار و قدرت بر روی زمین و در اجتماع بیانگر تسلط بر 
نظمی اقلیمی و اجتماعی است که در آن قوانین الهی به طور کامل به اجرا در می آید. 
بنابراین، پیامبر اکرم )ص( نیز به عنوان حاکم و فرمانروای یک قلمرو خاص با سایر 
فرمانروایان در درون و بیرون محدودۀ شبه جزیرۀ عربستان در تعامل بود. بر ماست که 
این جنبه از نقش پیامبر )ص( را در جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. به ویژه 
بازنگری و بررسی پیمان ها و قراردادهای منعقده آن حضرت با دنیای خارج از اسالم 
و نامه نگاری های آن حضرت به فرمانروایان مختلف نه تنها به منظور دعوت به اسالم 

بلکه برای برقراری صلح و عدالت در جامعه، اهمیت ویژه ای دارد.
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پیامبر )ص( چگونه قدرت کسب نمود و قراردادهایی که ایشان منعقد کرد چه نقشی 
پیامبر )ص(، حدود  زندگی  ایشان داشتند؟ علمای سیره و شناخت  ارتقاء قدرت  در 
250 الی 300 نامه، قرارداد و سند مربوط به پیامبر )ص( را شناسایی کرده اند. نسخه 
اصلی برخی از این نامه ها هنوز موجود بوده و از آنها نگهداری می شود.2 جالب اینکه 
هرچند در آن زمان هنوز مهارت های نوشتن آنچنان فراگیر نشده بود و تنها 17 نفر 
در مکه قادر به خواندن و نوشتن بودند، 3 تمامی آیات قرآنی که وحی می شد به همراه 
کلیۀ نامه ها و قراردادها به دقت و تحت راهنمایی ها و دستورات مستقیم پیامبر )ص( 

نوشته و ثبت و ضبط می شدند. 
پیامبر )ص(  قراردادهاي  و  نامه ها  به  سیره  کارشناسان  و  علما  از  بسیاری  آنکه  با 
را  قرادادها  و  نامه ها  این  که  نبوده اند  آن  دنبال  به  هیچ کدام  اما  داشته اند  ارجاعاتی 
به جز دکتر محمد حمیداهلل  و منظم در یک جا گردآوری کنند،  به صورت مدون 
قوی  احتمال  به  النبوی  العهد  فی  السیاسیه  الوثایق  عنوان  با  او  مستند  کتاب  که 
دکتر حمیداهلل  است.  کرده  ارائه  و  فراهم  را  این خصوص  در  گفتمان  برجسته ترین 
تمامی نامه ها، قراردادها و اسنادی که تحت نظارت و راهنمایی پیامبر )ص( تهیه شده  
را با دقت فراوان گردآوری و ثبت نموده و گنجینه ای از اطالعات برای پژوهشگرانی 
که به مطالعه و تحقیق در خصوص این جنبه از سیره معصومین می پردازند، فراهم 
نموده است. کار این نویسنده در توسعۀ فعال این امر نقشی ارزنده داشته است. هدف 
ما صرفاً بازسازی این اسناد نیست بلکه هدف بررسی این موضوع است که اسناد مزبور 
چگونه به پیامبر )ص( کمک کردند تا از طریق اتحاد با قبایل، گروه ها و حتی افراد 
مختلف قدرت جهانی و عینی کسب کرده و قدرت معنوی و الهی خود را )که برگرفته 
از  اعمال قدرت عادالنه  نماید. طبیعتاً  تثبیت  بعثت است، در جامعه(  و  پیامبری  از 
سوی پیامبر )ص(، تمرکز قدرت فاسد در جزیرۀ العرب و خارج از آن به خصوص در 

مرکز قدرت قریش )در مکه( را کمرنگ کرده بود.
و  بحث  مورد  مانده،  مغفول  کنون  تا  که  دیدگاهی  از  باید  را  جنبه ها  این  تمامی 
بررسی قرار داد: یعنی بعد قدرت نرم و دیپلماسی در سیره پیامبر اکرم)ص(. عنی 
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این که چگونه پیامبر )ص( در مدت زمان کوتاه دوران رسالت خود )23 سال( قدرتی 
بالمنازع )بر پایه صلح و عدالت( کسب کرد. می دانیم که پس از آنکه آن حضرت در 
مکه پیروان معدودي برای خود فراهم کرد، توانایی تشکیل دولت اسالمی در مدینه 
را به دست آورد و ظرف مدتی کمتر از 10 سال تمامی شبه جزیرۀ عربستان را عماًل 
تحت نفوذ خود درآورد. این تغییر و تحول شگرف نتیجۀ برنامه ریزی دقیق، پیمان های 
کردن  خنثی  برای  سخت  قدرت  از  اندیشمندانه  استفادۀ  و  راهبردی  روابط  اتحاد، 
توان دشمنان، بدون توسل به تخریب یا قتل عام کامل )بلکه با تکیه بر صلح عادالنه، 
رحمت و مهرورزی نهفته در اسالم(، حاصل شد. هرگز پیش از این در تاریخ بشری 
چنین توسعه و پیشروی سریعی- 274 کیلومترمربع در روز- رخ نداده است، آن هم 
تنها با 270 نفر تلفات برای طرفین در طی آن دورۀ سرنوشت ساز 10ساله )150 نفر 
از دشمنان و 120 نفر از مسلمانان(5. رمزگشایی از نهاد قدرت در سیرۀ پیامبر )ص( 
می تواند ما را در مطالعه و بررسی دستاوردهای سیاسی آن حضرت از دیدگاهی جدید، 
کمک کند )و در برجسته شدن منزلت صلح و عدالت در سیره آن حضرت و پاسخ 
به ادعاهائی که تعمداً به عنوان جنگ افروزی به اسالم و پیامبرش نسبت داده شده، 

یاریگر علمی و تحلیلی باشد(.
در اکثر کتاب های سیره، از پیمان مدینه- که از آن با عناوین منشور و اولین قانون 
اساسی در دنیا نیز یاد شده- به عنوان اولین سند مکتوب پیامبر )ص( نام برده شده 
نظارت  بود که تحت  اولین سند جامعی  مزبور  نیست که سند  تردیدی  البته  است. 
آن حضرت به رشته تحریر درآمد، اما نامه های متعدد دیگری نیز پیش از این سند 
نوشته شده بودند. به منظور بازخوانی بافت تاریخی مربوطه به طور مختصر نگاهی 
خواهیم داشت به ظهور اسالم در مکه، دشواری ها و مشکالتی که سر راه پیامبر )ص( 
قرار داشت، و چگونگی غلبۀ ایشان بر مشکالت مذکور و گام برداشتن در راه تاسیس 
بشریت  میان  در  الهی  رسالت  آخرین  این  بازخوانی  در  مدینه.  در  اسالمی  حکومت 
حکومت  تثبیت  و سپس  برقراری  ابتدا  که  قراردادهایی  و  مکاتبات  خاتم(،  )رسالت 

اسالمی را تسهیل کردند، بررسی و تجزیه تحلیل خواهند شد.
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پیامبر )ص( اولین ماموریت خود را در مکه و با تعداد اندکی از پیروانش آغاز کرد. 
باقی ماند.  از پیروان طی 13 سال اول رسالت آن حضرت در همان حد  این تعداد 
سران قبیلۀ قریش که قدرت اصلی را در مکه در اختیار داشتند، بی رحمانه نسبت 
تمسخر  با  ابتدا  این خصومت که  و رسول خدا )ص( خصومت می ورزیدند.  اسالم  به 
مسلمانان شروع شده بود، رفته رفته جای خود را به شکنجه های وحشیانه داد. بررسی 
انگیزۀ شکنجه های مزبور، پرده از مسائل بسیاری برمی دارد. سران قریش به سختی 
می توانستند مدعی شوند که مسلمانان تهدید فیزیکی برای سرمایه های آنان به حساب 
این  پشت  دیگری  انگیزۀ  بی شک  اسالم.  ظهور  آغازین  روزهای  در  حداقل  می آیند. 
عداوت ها بود. آنها به درستی دریافته بودند که اسالم تهدیدی برای نظامی استثماری 
بود که طبقۀ مستضعف و مظلوم را قربانی کرده و منافعی کالن برای آنها در برداشت.
به چالش  را  ممتازشان  موقعیت  پیوسته کسانی که  استثمارگران  تاریخ،  در طول 
کشیده اند مورد حمله قرار داده اند، فرقی نمی کند که چنین تهدیدی چقدر به واقعیت 
نزدیک بوده یا به لحاظ زمانی در آینده ای دور احتمال تحقق داشته باشد. نخبگان 
مکه نمی توانستند هر مشکلی را به اسالم نسبت دهند، آنها به خوبی می دانستند که 
خود متهم به پشتیبانی از نظامی استثماری هستند که در آن طبقۀ ثروتمند و صاحب 
قدرت، دیگران را به بردگی می کشد. هنگامی که پیامبر )ص( اعالم کرد که تمام مردم 
از هر رنگ، نژاد، قبیله و با هر میزان از دارائی و ثروت در محضر پروردگار برابر هستند، 
این امر بالفاصله اشراف مرتجع و نژادپرست قریش را برافروخته و خشمگین کرد. آنها 
می پرسیدند چطور می شود بردگانی که از نگاه آنها موجوداتی پست بودند و زنان که 
افراد  این  باشند. خصومت و دشمنی  برابر  آنها  با  اموال منقول به حساب می آمدند، 
یک بعد ایدئولوژیک نیز داشت: اسالم پیامی داشت مبنی بر وحدانیت اهلل )جل جالله(، 
و الیتغیر بودن قوانین الهی، که این امر عقاید دیرینۀ آنها در خصوص چندخدایی و 
برتری بی چون و چرای خودشان را آشکارا به چالش می کشید. مهم تر آنکه اسالم نظام 
اقتصادی استثمارگرانه ای که آنان حول خدایان قبایل خود بنا نهاده بودند را زیر سوال 
می برد. این، آن چیزی بود که سران قریش قادر به تحملش نبودند و از این رو به آزار 
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و اذیت مسلمانان روی آوردند.
ظلم و ستم قریش چنان شدید بود که برخی از مسلمانان حتی ناگزیر بودند اسالم 
آوردن خود و ایمان به خدای یگانه و پیامبرش را پنهان کنند. تنها پس از آن که خداوند 
متعال فرصتی فراهم آورد تا مسلمانان به مدینه واقع در 300 کیلومتری شمال غرب 
مکه )که تا پیش از ورود پیامبر )ص( به عنوان»یثرب« خوانده می شد( مهاجرت کنند، 
شمار مسلمانان به شکل چشم گیری افزایش یافت. در مدینه با وجود این که مسلمانان 
به طور  یا  آنان یکباره  بازهم مشکالت  بودند،  یافته  امن اسکان  به نسبت  در مکانی 
کامل برطرف نشد. قریش  با هدف نابودی قدرت نوپای اسالم به کرات مسلمانان تازه 
اسکان یافته در مدینه را مورد تهاجم قرار مي داد. این امر ماهیت واقعی تحرکات آنان 
را پدیدار می کند؛ با این که مسلمانان مکه را ترک کرده بودند قریش دست از تعقیب 
آنها برنداشته و اجازه نمی داد در صلح و آرامش زندگی کنند. چرا؟ پاسخ در چالشی 
ایدئولوژیک نهفته است که اسالم پیش روی نظام جاهلی و وجدان خفتۀ مشرکین 
قریش قرار داده بود. اسالم برای آنها تهدیدی سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک بود که 
اگر اجازۀ رشد و نمو می یافت در اندک زمانی جایگاه قدرت نامشروع آنها را متزلزل 
کرده و منافع اقتصادی شان را کمتر و کمتر می کرد. اندکی پس از هجرت مسلمانان 
به مدینه، بزرگان قریش پیغامی به عبداهلل بن اوبَی بن َسلول- منافق معروفی که با 
مهاجرت مسلمانان، آمال و آرزو هایش برای رسیدن به حکومت یثرب نقش برآب شده 
بود- فرستاده از او خواستند مهاجرین را از شهر اخراج کرده در غیراین صورت آمادۀ 
پذیرش عواقب جدی آن باشد.8 هنگامی که پیامبر )ص( از این موضوع مطلع شد، خود 
شخصاً به دیدار ابن اوبَی رفته وی را قانع کرد که علیه مسلمانان با قریش متحد نشود 

و بدین ترتیب از وقوع بحرانی بزرگ در مدینه پیشگیری فرمودند.
ستمگران هرگز با میل و ارادۀ خود دست از امتیازات شان نمی کشند، فرقی نمی کند 
چقدر جایگاه شان ناحق باشد. اوضاع در زمان پیامبر )ص( بر این منوال بود و امروزه 
هم تغییری نکرده است. تمام جنگ ها، جنایات و ظلم هایی که امروزه کشورهای دارای 
قدرت نظامی برتر بر مردم آسیا، آفریقا و بسیاری ملل دیگر تحمیل می کنند ماهیت 
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علیه  تبلیغاتی شیطانی   نشان می دهد. جنگ  تاریخ  در طول  را  استثمارگران  واقعی 
مسلمانانی که سعی در دفاع از حقوق خود دارند، حاکی از آن است که برحق بودن 
کافی نیست، بلکه برای دفاع از حقوق خود باید قدرت داشت. این آموزه ها به روشنی 
در سیرۀ حضرت رسول )ص( نشان داده شده و بر ما مسلمانان است که آنها را فراگرفته 
و به کار بندیم. قراردادهای سیاسی پیامبر)ص(، اهمیت حیاتی کسب قدرت از راه 
درست و به کارگیری صحیح آن برای صیانت از حقوق خود را برای ما آشکار می کند.
مسلمانان علیرغم نداشتن سالح و کمبود نیروی انسانی به کرات در مقابل مهاجمین 
جنگ  یعنی  مهم شان  جنگ  اولین  در  آنان  کردند.  ایستادگی  مسلح،  دندان  بن  تا 
بدر، شکستی سنگین را به قریشیان تحمیل کرده بسیاری از سران نامدار مکه را به 
هالکت رساندند و غرور و تکبر آنها را تا حدودی شکستند. این عبرتی دیگر از تاریخ 
است که کالم وزین قرآن مجید نیز آن را تایید می فرماید: همانا گروهی کوچک اما 
نیرویی  بر  راه خدا جهاد می کنند،  نیت در  با خلوص  مبارزین که  از  ازخود گذشته 
بس بزرگتر فائق خواهند آمد.9 به استثنای چند مورد معدود، مسلمانان پیوسته در 
جنگ های متوالی با نیروهایی به مراتب عظیم تر و قوی تر مشرکین، عملکرد بهتری از 
خود به نمایش گذاشتند. تا پیش از پیمان صلح حدیبیه در اواخر سال ششم هجری، 
مسلمانان از دست دشمنان دیرینۀ خود آرامش نداشتند. پس از این پیمان بود که 
بسیاری از اهالی شبه جزیرۀ عربستان که تا آن زمان از ترس عداوت قریش -قوی ترین 
قبیله عرب-، تمایلی برای گرویدن به اسالم از خود نشان نمی دادند، مسلمان شدند.10

باید توجه داشت که در مکه اکثر کسانی که به ندای پیامبر )ص( لبیک گفتند، از 
از جمله بردگان، فقرا، زنان و  بود،  طبقه مستضعفی بودند که قربانی استثمار شده 
جوانان. البته درمیان این افراد، فرزندان نخبگان مکه نیز به چشم می خوردند، اما آنها 
نیز با برخورد خشن و فشار از سوی بزرگان خانواده برای دست کشیدن از گرایشات 
اسالمی خود روبرو بودند. مسلمانان تمامی این فشارها، آزار و اذیت و شکنجه ها را به 
جان خریده و دست از اسالم و رسول خدا )ص( نمی کشیدند. آنها به حقانیت و درستی 
ایمان داشتند و دریافته بودند که نظام اجتماعی مکه به شدت  رسالت آن حضرت 
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بیمار است. نخست این که جامعۀ مزبور اسیر تعصبی اعتقادی بود که بر اساس آن، 
)قدرت غیبی تعیین کننده است و منبع تولید این قدرت، بت ها هستند و( نیروهای 
غیبی در کنترل مصنوعات دست بشر یعنی بت ها قرار دارند. مسئلۀ دیگری که در 
راستای همین وضعیت ساده انگارانۀ اعتقادی و اخالقی که عالم غیب را به هوا و هوس 
بشری تنزل می داد، این بود که زندگی مادی روزمره مردم تحت مدیریت و کنترل 
قرار داشت.  بودند،  قائل  امتیاز و حقی ویژه  برای خود  از طبقاتی خاص که  افرادی 
بنابراین، همزمان مسائلی وجود داشت که در کل با قطب بندی طبقاتی همراه بود از 
جمله: برده داری، تصرف و برداشت ناروای اموال مردم با عنوان مالیات ، امتیاز ویژه ای 
که با سنت و قانون زدگی نادرست تقویت می شد و انحرافات اخالقی  مانند فاحشه گری، 
زنا، قمار و شرب خمر. محکومیت صریح و مخالفت ایدئولوژیک مسلمانان با این نظام 

اجتماعی منحط، به آنها توان ایستادگی برابر ظلم و ستم را می داد.
ایشان  یعنی  بود.  امید  پیامبر )ص(  روش  زندگی  جنبه های  برجسته ترین  از  یکی 
حتی هنگامی که با بزرگترین دشواری ها روبرو می شد، امید خود را از دست نمی داد و 
همیشه خوش بین بود. دیگر این که وقتی بدون هیچ قدرت و پشتوانه ای در مکه نیازمند 
حمایت و پشتیبانی عموی بزرگوارشان ابوطالب بود، به روشنی می دانست که اسالم به 
قدرت، شکوه و عظمتی که خداوند وعده داده خواهد رسید. در شکایت سران قریش 
به ابوطالب در خصوص اینکه برادرزاده اش خدایان آنها را رد می کند و درخواست آنها 
از ابوطالب برای وادار کردن برادرزاده اش به دست برداشتن از این کار، نکتۀ روشنی 
وجود دارد. پیامبر )ص( با بیان این جمله آنها را وسوسه کرد: »می خواهید جمله ای 
به شما بگویم که اگر آن را به زبان بیاورید امپراتوری های پارس و روم در پای شما 
افتند؟« با این پیشنهاد اغواکننده، سران قریش برای چند لحظه موضوع درخواست 
خود را فراموش کردند. زیرا بی شک این چیزی بود که با نگاه مادی و کاسب کارانۀ 
آنها به زندگی همخوانی داشت )یعنی آنها در پی آن بودند که از طریق کشف این 
رمز و استفاده از آن، به توسعه مال اندونزی خود بپردازند(. این فکر که روزی بر دو 
ابرقدرت آن روزگار تسلط یابند، آنها را مسحور می کرد. لذا وقتی اصرار کردند که از 
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جزئیات پیشنهاد پیامبر )ص( مطلع شوند، مبهوت شدند وقتی پیامبر فرمود که اگر 
شهادتین را به زبان آورند، قدرت و شکوه تمام در دنیا بدست آورده و امپراتوری های 
فارس و روم به پای شان خواهند افتاد.11 حتی در آن دوران که پیامبر به سختی قادر 
به دفاع و حفاظت از پیروان خود بود، آن حضرت به )وضعیت( امپراتوری های پارس و 
روم )و نحوه ورود به این محیط ها برای گسترش اسالم( می اندیشید. چنین اندیشه ای 
ایشان  کند.  تراوش  می پندارد،  ناتوان  و  را ضعیف  که خود  از ذهن کسی  نمی تواند 

مطمئن بودند که خداوند متعال در رسالتی که بر عهده اش نهاده یاری اش می کند.
این پیامی از خداوند متعال بود که قرآن کریم نیز در سال پنجم رسالت حضرت 
محمد )ص( وقتی زرتشتیان پارس امپراتوری مسیحی بیزانس را در فلسطین شکست 
داده و بیت المقدس را فتح کردند، بدان اشاره کرده بود. سران مکه به مسلمانان طعنه 
می زدند که چرا اهلل )جل جالله( رومیان را که مردمانی اهل کتاب الهی هستند در مقابل 
پارسیان که مردمانی آشکارا کافر هستند یاری نکرد. پاسخ دندان شکن از غیب رسید. 
وحی الهی به شکلی پاسخ را بیان کرد که نه تنها پیروزی روم بر پارس، بلکه پیروزی 

مسلمانان را بر شکنجه گران نیز پیش بینی فرمود:
رومیان مغلوب شدند! )و این شکست( در سرزمین نزدیکی رخ داد؛ اما آنان پس از 
)این( مغلوبیت بزودی غلبه خواهند کرد. در چند سال همه کارها از آن خداست؛ 
چه قبل و چه بعد )از این شکست و پیروزی(؛ و در آن روز، مؤمنان )بخاطر پیروزی 
دیگری( خوشحال خواهند شد. به سبب یاری خداوند؛ و او هر کس را بخواهد یاری 
می دهد؛ و او صاحب قدرت و رحیم است! این وعده ای است که خدا کرده؛ و خداوند 
هرگز از وعده اش تخلف نمی کند؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند! )سورۀ روم، آیات 2 تا 6(

مشرکان مکه از آنچه شنیده بودند، سخت متحیر شده و مسلمانان اولیه را بیش از 
پیش به سخره گرفتند. با توجه به ضعیف و ناتوان بودن مسلمانان در آن زمان، شک 
و تردید اهل مکه )اگر رفتارشان بر منطق و نه بر خصومت بی قید و شرط با مسلمانان 
استوار نبود( قابل درک بود، اما چگونه می توان پذیرش بی چون چرای این پیش بینی 
از سوی مسلمانان را توجیه کرد؟ هیچ شاهدی برای این که حتی یک مسلمان صداقت 
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پیش بینی هایی که در این آیات آمده را )نعوذباهلل( زیر سوال برده باشد یا این که بعداً 
از پیامبر )ص( راجع به آنها پرسشی کرده باشد، وجود ندارد. در واقع، یکی از مشرکان 
مکه به نام امیه بن خلف، بزرگ قبیلۀ ُجَمح، نزد ابوبکر رفته و با او در خصوص تحقق 
از آیات قرآن شرط بست. وی شرط کرد که اگر روم ظرف  وحی در خصوص یکی 
سه سال دیگر پیروز شود،10شتر به ابوبکر بدهد و اگر چنین نشد، ابوبکر 10 شتر به 
او بدهد. هنگامی که پیامبر )ص( از این امر باخبر شد به ابوبکر توصیه کرد که شرط 
زمانی را تا 10 سال افزایش دهد. زیرا در آیۀ مزبور به دوره ای کمتر از 10 سال اشاره 
شده است و نیز توصیه فرمود که تعداد شتر را به 100 عدد افزایش دهد.12 )این تاکید 

پیامبر، از تخلف ناپذیری وعهده الهی حکایت دارد.(
هنگامی که آزار و اذیت مسلمانان در مکه به حد غیر قابل تحمل رسید پیامبر)ص( 
به برخی از مسلمانان اجازه داد تا به حبشه، که گفته می شد حاکم مسیحی آن فردی 
پیامبر)ص(  دارد:  وجود  توجه  قابل  نکتۀ  دو  اینجا  در  نمایند.  مهاجرت  است،  عادل 
فرمودند پادشاه حبشه یک مسیحی و فردی عادل است. تنها معیار برای جایگاه افراد 
در جامعه اسالمی خداترسی و تقوی است، لذا مسیحیان و یهودیان- که مسلمانان 
به آنها اهل کتاب می گویند- نزد مسلمانان مورد عنایت و احترام خاصی هستند. زیرا 
آنها را وارثان ادیان پیشین می دانند. پیامبر )ص( در سراسر زندگی پربرکت خویش 
تالش های زیادی برای برقراری روابط دوستانه با اهل کتاب کرد و آنها را بر مبنای 
آموزه هایی که قباًل از طریق کتاب آسمانی خود با آنها آشنا بودند، به اسالم دعوت 
می فرمود. تورات یهود و انجیل مسیحیان، هردو ظهور پیامبر خاتم را پیش بینی کرده، 
مشخصات و دورۀ زمانی ظهور آن حضرت را بیان کرده بودند و توصیفاتی که در آن 
دو کتاب الهی آمده بود، بیانات پیامبر )ص( خاتم را تایید می کرد. اهل کتاب، به ویژه 
قوم یهود علیرغم دانستن این مسائل، از پذیرفتن اسالم سرباز زده و بلکه خصومت 
شدیدی با پیامبر )ص( داشتند. البته عدم پذیرش آنها هیچ ربطی به این نداشت که 
مسألۀ غیرقابل قبولی در اسالم دیده باشند. بلکه این تکبر و خودخواهی آنها بود که 

مانع از پذیرفتن کالم حق می شد.
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البته این مسأله در مورد همه صدق نمی کرد و نجاشی پادشاه حبشه در این میان 
استثنائی برجسته بود. او به عدالت و انصاف شهرت داشت. لذا وقتی مسلمانان پا به 
سرزمین او گذاشتند از آنها استقبال نمود و به آنها پناه داده و از آنها حمایت کرد. 
سران قریش هنگامی که از فرار دسته ای از مسلمانان از مکه باخبر شدند، احساس 
خطر کرده مزدورانی برای بستن راه آنها فرستادند که ناموفق بودند. مسلمانان موفق 
شدند پیش از آن که تعقیب کنندگان مکی از راه برسند، در بندر جده در دریای سرخ 
سوار قایق شوند. سران قریش سپس دو مامور به حبشه فرستادند تا مسلمانان را به 
مکه بازگردانند. یکی از آنها عمر بن عاص، فردی حیله گر و باهوش بود که به نجاشی 
آباء و اجدادی خود را  افرادی هستند که آیین رایج و قوانین اجتماعی  اینان  گفت 
ترک کرده اند، مسیحی هم نشده اند بلکه راه و رسمی کاماًل جدید در پیش گرفته اند. 
وی امیدوار بود که این سخنان موجب پیش داوری پادشاه در مورد مسلمانان شده و 
با درخواست استرداد آنها موافقت کند. اما نجاشی به جای پذیرفتن درخواست عمر 
بن عاص، همانطور که شایستۀ یک حاکم عادل است مصمم بود قبل از هر تصمیمی، 

راجع به دین جدید مسلمانان توضیحاتی بشنود.
از مسلمانان خواسته شد تا خود را در حضور پادشاه معرفی نمایند. آنها جعفر بن 
ابوطالب )ع(، پسرعموی پیامبر)ص( را به عنوان سخنگوی خود برگزیدند. هنگامی که 
نجاشی از آنها پرسید: »که این دین جدید که با دین من و سایر ادیان شناخته شده 

فرق دارد، چیست؟« جعفر )ع( پاسخ داد:
»ای پادشاه! ما در جاهلیت و فساد بسر می بردیم، از بت ها پیروی می کردیم، مردارخوار 
بودیم و هرگونه بی عدالتی را مرتکب می شدیم. احترامی برای خویشاوندان خود 
ما  به سوی  پیامبری  آنگاه خداوند  نمی کردیم.  یاری  را  و همسایگان  نبوده  قائل 
فرستاد از خود ما، کسی که از اصل و نسب، صداقت، امانتداری و پاکی اش اطالع 
داشتیم. او از ما خواست تنها خدا را بپرستیم و تمامی سنگ ها و بت هایی را که 
همانند اجداد خود )به عنوان حامیان و روزی دهندگان خود( تکریم می کردیم، نفی 
کنیم. به ما امر کرد همیشه سخن راست بگوییم، به عهد و پیمان خود وفا کنیم، 
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خویشاوندان خود را یاری کنیم، با همسایگان خوش رفتاری کنیم از خوردن خون 
و چیزهای حرام خودداری کنیم و از زنا، عهد شکنی و شهادت دروغ پرهیز کنیم. 
او ما را از خوردن مال یتیم و تهمت دروغ زدن به زنان شوهردار منع کرد. به ما امر 
کرد خدای یگانه را بپرستیم، هرگز شریکی برای او قائل نشویم، نماز را برپا داریم، 
روزه بگیریم و زکات بدهیم. ما به او و آنچه از جانب خدا برای ما آورده ایمان داریم 
و از آنچه امر کرده و منع کرده تبعیت می کنیم. با این حال مردم ما سعی کردند ما 
را از دین مان )یعنی روش زندگی جدیدمان( برگردانند و در این راه دست به آزار و 
اذیت ما زده و رنج و مشقت های زیادی بر ما تحمیل کردند، تا شاید ما را به کارهای 
غیراخالقی گذشتگان برگردانند. وقتی آنها ما را ناجوانمردانه درهم شکسته و آزار 
داد و زندگی در مکه را بر ما سخت کردند ما کشور شما را انتخاب کرده به اینجا 

آمدیم تا در پناه حمایت شما در صلح و آرامش و عدالت زندگی کنیم.13
هر انسان فهیمي به وضوح درمی یابد که جعفر )ع( به گفتن این نکته اکتفا نکرد که 
مشرکین مکه مسلمانان اولیه را از برگزاری نماز یا روزه منع می کردند، بلکه در عین 
حال که اشاره کرد پیامبر)ص( آنها را به برگزاری نماز و روزه گرفتن سفارش کرده 
نابرابری ها، بی عدالتی ها و ظلمی که در جامعۀ مکه رواج داشت نیز تاکید  است، بر 

نمود. جعفر )ع( تصریح کرد که:
مردم ما سعی کردند ما را از دین مان برگردانند و در این راه دست به آزار و اذیت 
ما زده و رنج و مشقت های زیادی بر ما تحمیل کردند، تا شاید ما را به کارهای 
غیراخالقی گذشتگان برگردانند. وقتی آنها ما را ناجوانمردانه درهم شکسته و 
آزار داد و زندگی در مکه را بر ما سخت کردند ما کشور شما را انتخاب کرده به 

اینجا آمدیم تا در پناه حمایت شما در صلح و آرامش و عدالت زندگی کنیم.
پیام اسالم را به هیچ شکل دیگری نمی توان روشن تر از این بیان کرد. این جمالت 
چالشی ایدئولوژیک و اجتماعی را پیش روی نظام جاهلی مکه قرار داد، نظامی که تاب 
تحمل دیدگاهی مبتنی بر پرستش خدای یگانه به ویژه دیدگاهی را که با استثمار فقرا 
و مستضعفین توسط صاحبان قدرت و ثروت مخالف بود، نداشت. مسئله آداب و رسوم 
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مذهبی اسالم نبود؛ نخبگان مکه تا زمانی که این آداب و رسوم منافع انحصاری  را که 
از استثمار طبقۀ مستضعف و غصب حقوق آنها به دست مي آوردند تهدید نمی کرد، 

آنها را تحمل می کردند.
روشن است که ماهیت اسالم با عدالت، صلح و روابط منصفانه و عادالنه گره خورده 
است. حتی در آن روزهای آغازین، مسلمانان راجع به ماموریت شان در زندگی دچار 
توهم نبودند. آنها تنها نگران تشریفات و آداب مذهبی )مسئله ای که امروزه بسیاری 
از مسلمانان از روی عادت به آن اعتیاد پیدا کرده اند، نبودند بلکه دغدغۀ آنها مسائل 
مهمتری از جمله عدالت و انصاف بود. برای بعضی مسلمانان، توجه به اصولی ارزشمند 
از این دست که از اصول اساسی اسالم هستند، در قیاس با اشتغال به اموری مانند 
به  است.  برخوردار  کمتری  اهمیت  از  گزاردن،  نماز  روش صحیح  و  پاکي  و  نجسي 
نجات  مانند  حیاتی  مسئولیت هائی  اجرای  پس  از  باشد،  ضعیف  انسان  اگر  هرحال 
مظلومان و فریاد برآوردن علیه بی عدالتی بر نمی آید. برای مقابله با ظالم باید قدرت 

داشت.
یکی از روش هایی که پیامبر)ص( توانست از طریق آن قدرت موقتی کسب کند، 
دعوت قدرت های کوچک محلی به یک چارچوب عادالنۀ غیرتهاجمی بود که در آن 
حقوق و مسئولیت های هریک به صراحت مشخص شده بود. عملکرد  پیامبر )ص( نشان 
می دهد که کوشش سیاسی مناسب- در راه انعقاد قرادادهایی که برای طرفین مفید 
و مبتنی بر احترام به نیازها و منافع مشروع هر دو طرف باشد- همیشه بر تالش های 
نظامی در جهت خنثی سازی واکنش های منفي مربوط به نقض توافقات، پیمان ها و 

قراردادهایی از این دست، ارجحیت دارد.
از جمله اولین تالش های آن حضرت در این راه، خیلی پیش از هجرت به مدینه، 
رابطه ای حمایتی بود که با ورود مسلمانان به حبشه با نجاشی پادشاه آن کشور برقرار 
به درخواست  پاسخ  در  نجاشی  پرشور جعفر)ع( در حضور  از سخنرانی  فرمود. پس 
مشرکان مکه برای بازگرداندن پناهندگان، مسلمانان روابطی بسیار صمیمی با نجاشی 
اسالم  او  که  عقیده اند  این  بر  علمای حدیث  و  مورخین  از  بسیاری  و  کردند  برقرار 
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آورد. نامه ای که این پادشاه در پاسخ به نامۀ دیگری از حضرت محمد )ص( نوشت، 
نیز این امر را تایید می کند. وی در نامۀ مزبور اذعان می کند که شهادتین را از طریق 
جعفر )ع( پذیرفته است. عالوه بر نامه نگاری با نجاشی، شواهدی نیز وجود دارد که 
پیامبر )ص( هنگام مهاجرت از مکه به مدینه به صراقه بن مالک، جاسوس و ردیابی که 
به امید دستگیری و بازگرداندن پیامبر )ص( به مکه و دریافت 100 شتر جایزه  تعیین 

شده توسط اشراف مکه، آن حضرت را تعقیب می کرد، »امان نامه ای« داد.14 
اندکی پس از انعقاد پیمان مدینه ، پیامبر )ص( با شناساندن خود به عنوان رئیس 
حکومت و تدوین پیمان امنیت و محافظت متقابل بین تمامی ساکنین مدینه یعنی 
مسلمانان، اعراب غیر اهل کتاب و یهودیان، توجهش را به قبایل ساکن بین مدینه 
و بندر ینبوع در دریای سرخ معطوف کرد. این یک ابتکار راهبردی سیاسی بود. زیرا 
کاروان های تجاری مکه در راه سوریه و لبنان باید از این منطقه که از غرب مدینه 
تا ساحل دریای سرخ گسترده بود، عبور می کردند. این مسیر شاهرگ اقتصادی مکه 
بود. کنترل این مسیر براي مسلمانان اهرمی قوی برای تعامل با قریش یا اعمال فشار 
بر آنها فراهم مي آورد. در هر صورت آنان دشمنان قسم خوردۀ مسلمانان و پیامبر )ص( 
بودند و پیش از ان که آن حضرت تصمیم به هجرت به مدینه بگیرند، نقشۀ قتل ایشان 

را نیز طراحی کرده بودند.
آنها  با  و  فرموده  دیدن  مدینه  اطراف  قبایل  از  بسیاری  از  خود شخصاً  پیامبر )ص( 
توافق نامه امضا کرد. برخی قبایل اسالم آوردند و برخی نیز این کار را نکردند. این در حالی 
بود که قراردادهای مزبور منوط به پذیرش اسالم نبودند. اکثر آنها داوطلبانه با پیامبر )ص( 
قرارداد صلح و ترک مخاصمه امضا کردند. عالوه بر این توافق کردند در صورت بروز جنگ 
یا به مسلمانان کمک کنند یا این که بی طرف بمانند. این پیشرفت ها مضامین مهمی 
برای قدرت نوپای اسالم یعنی همان الگوی حرکت اسالمی به ارمغان آوردند. قراردادهای 
پیامبر )ص( با قبایل منطقه ضمن کاهش نفوذ قریش در منطقه، موجب گسترش نفوذ 
دولت اسالمی شد. با توجه به این که دزدی و غارت کاروان ها بین قبایل عرب امری رایج 
بود، قریش از دیرباز به منظور تامین امنیت کاروان های تجاری  خود که از این منطقه عبور 
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می کردند، با قبایل ساکن منطقه قراردادهائی داشتند که این قراردادها شامل پرداخت 
پول یا عوارض در ازای عبور ایمن کاروان ها می شد. این پیمان ها برای دو طرف منافعی 
داشت و اغلب به هنگام رویارویي بین قبایل، شامل همکاری نظامی پارتیزانی نیز می شد. 
پیامبر )ص( با هوشمندی و تیزهوشی سیاسی بی نظیر، از طریق تثبیت قراردادهای خود 
با قبایل مزبور، این معادلۀ قدرت را به نفع دولت نوپای اسالمی در مدینه مهندسی کرد. 
قبایلی نبودند که با آنها قرارداد بسته نشده باشد. تدبیر پیامبر به این هم محدود نمی شد: 
در منطقه ای نزدیک تر به مکه، قبایل دیگری نیز بودند که مدت ها پیش از آزادسازی مکه 

در سال هشتم هجری با مسلمانان متحد شده بودند.
در حالی که پیمان مدینه به خاطر تدوین قوانین جدید در یک جامعۀ خداپرست 
و نیز فراهم کردن پناه گاهی ایمن در مدینه، برای مسلمانان اهمیت شایانی داشت، 
پیمان صلح حدیبیه حداقل برای ده سال امکان زندگی آزادانه و فارغ از ترس حملۀ 
دشمنان دیرینۀ آنها در مکه را برای مسلمانان فراهم نمود. به همین دلیل است که 
قرآن از آن با نام پیروزی آشکار یاد می کند.15 برای اولین بار در تاریخ، مسلمانان نه 
یک گروه جدا شده از قریش بلکه مرکز قدرتی رقیب برای آنها به حساب می آمدند. 
پیمان صلح مزبور همچنین برای قبایلی که مایل به اتحاد با مسلمانان بوده ولی تا آن 
زمان به علت ترس از انتقام جویی قریش این کار را نکرده بودند، راه را باز کرد. اهمیت 
صلح حدیبیه و فرصت هایی که برای مسلمانان ایجاد کرد وقتی بهتر آشکار می شود که 
بدانیم این پیمان تا چه حد در افزایش محسوس تعداد مسلمانان و قدرتی که متعاقباً 
برای مسلمانان به دنبال داشت، تاثیرگذار بود. پس از پیمان حدیبیه، کسانی که به 
اسالم می گرویدند هیچ ترس و واهمه ای نداشتند. بجز معدود موارد استثناء از جمله 
منافقین، مسلمانان اولیه ایمان واقعی به اسالم داشته و حاضر بودند جان خود را در 
راه آن فدا کنند. پیامبر )ص( می دانست آنهایی که به او گرویده و از او پیروی می کنند، 
به دین خود ایمان کامل داشته و باوری تزلزل ناپذیر دارند که آنها را قادر می سازد بر 

تمامی چالش های پیش رو فائق آیند.
مقابله با یهودیان خیبر، دعوت حکام کشورهای مختلف به اسالم و مواخذۀ سران 
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ایمان  مسلمانان  که  بود  میسر  علت  این  به  تنها  حدیبیه  پیمان  نقض  از  پس  مکه 
تزلزل ناپذیری به درستی و حقانیت هدف خود داشتند. آنها از مرگ هراسی نداشته 
و با آغوش باز به استقبال آن می  رفتند. زیرا می دانستند اگر هنگام جهاد در راه خدا 

بمیرند، خداوند متعال آنها را پاداشي بزرگ خواهد داد.
در زمان حضرت محمد )ص(، در دنیا دو ابرقدرت وجود داشت: امپراتوری  پارس و 
امپراتوری  روم. این ابرقدرت ها فرصت داشتند از فقدان یک حکومت مقتدر مرکزی 
در شبه جزیرۀ عربستان، بهره جسته قلمرو نفوذ خود را در این منطقه گسترش دهند. 
شبه جزیره(  شرقی  قسمت  )در  بحرین  و  عمان  حکومت  برای  فرماندارانی  پارس ها 
گماشته بودند و رومی ها نیز یک سپر دفاعی برای خود در شمال عربستان ایجاد کرده 
و سوریه را در کنترل خود داشتند. هنگامی که پیامبر )ص( نامه هایی به رهبران جهان 
نوشت و آنها را به اسالم دعوت نمود با پاسخ های گوناگونی روبرو شد. برخی مانند 
پادشاه حبشه و فرماندار عمان، اسالم را پذیرفتند. دیگران از جمله پادشاه پارس، با 
عصبانیت واکنش نشان داد و برخی دیگر با وجود این که به اسالم تمایل داشتند به 
دلیل دریافت نادرست از شرایط منطقه ای قادر به تسلیم در برابر اسالم نبودند. مثاًل 
واسطۀ  به  تاج خود  و  دادن تخت  از دست  ترس  به خاطر  روم  امپراتور  هراکلیوس، 
نارضایتی کشیشان، از پذیرش اسالم امتناع کرد. انگیزۀ آنها برای واکنش های متفاوت 
و  بودند رشد  قادر  آنها  آیا  بود؟  نامه هایی که عماًل محتوایی یکسان داشتند چه  به 
قدرت گرفتن اسالم را تحمل کنند؟ در این صورت سرنوشت نهایی شان چه می شد؟ 

بر ماست که با دیدگاهي نوین این مسائل را به طور دقیق  تجزیه و تحلیل کنیم.
با  آخر  وداع  از  پیش  و  حجۀ الوداع  در  رسول )ص(  حضرت  خطابۀ  آخرین  نهایتاً، 
جهانیان، موضوع دیگری است که مضامین مهمی در رابطه با اعمال قدرت عادالنه در 
جامعه در آن نهفته است. ما برای دستیابی به دیدگاه های نوین در راستای درک نحوۀ 
دستیابی پیامبر )ص( به اهدافی بزرگ در مدت زمانی کوتاه، باید تمامی این فرازها از 

زندگی پربار آن حضرت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
شرایط نابسامان اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی کنونی نه تنها در جهان اسالم 
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بلکه در سراسر دنیایي که به انحای مختلف به بیش از 200 دولت-کشور تقسیم شده، 
تحمیلی  جابجایی های  و  مرزی  درگیری های  متحمل  مرزبندی ها  همین  واسطۀ  به 
هستند و در معرض بحران های اقتصادی و عدم دسترسی به غذا و آب سالم و بهداشت 
از  می کند. پس  آشکار  پیش  از  بیش  را  تحلیلی  دارند، ضرورت چنین  قرار  مناسب 
گذشت حدود 250 سال از پیدایش برخی حکومت ها که خود را مظهر »دموکراسی« 
می دانند و بیش از 60 سال از تشکیل سازمان ملل متحد، اکثر مردم دنیا هنوز فاقد 
یک نمایندگی سیاسی سازمانی و مردمی هستند، فاصلۀ بین ثروتمندترین و فقیرترین 
ملت ها اکنون فاصلۀ یک تا صد است و تجارت اسلحه و مواد مخدر از برجسته ترین و 

بزرگترین صنایع دنیای امروز به شمار می روند.
اکنون که این کتاب به زیر چاپ می رود، جنبش های انقالبی در تونس، مصر، لیبی، 
یمن و بحرین، سقوط دولتی دیگر در لبنان، تجزیۀ سودان، پاکسازی نژادی و قتل عام 
تششعات  از  ناشي  مسمومیت های  و سومالی،  یمن  در  داخلي  فلسطینان، جنگ های 
در بین غیرنظامیان در عراق و افغانستان، کاهش نرخ ارز در آرژانتین، یونان، ایرلند و 
اسپانیا، تاراج ثروت ها و منابع معدنی کنگو، انتصاب مقامات صندوق بین المللي پول در 
پست های کلیدی اجرایی در ساحل عاج و فلسطین، فروپاشی بازارهای مسکن، اشتغال 
)بحران اقتصادی و مالی( در آمریکای شمالی و انبوهی از سایر مسائل دخیل در بی ثباتی 
جهانی، همگی شواهدی هستند بر فقدان یک نمایندگی سیاسی عادالنه  که قادر باشد 
الگوی »اصالح و بازسازی« متکی به ابزارهای خشونت طلبانه و شبه نظامی را کنار بگذارد 

)و الگوئی مبتنی بر ابزارهای صلح آمیز و متکی بر صلح عادالنه را استقرار نماید(.
و برای اصالح این میزان عدم توازن و نابرابری در مسائل بشر بر روی زمین، تمامی 
پیامبران الهی مبعوث شدند تا به بشریت بیاموزند چگونه سازوکارهای و ساختارهای 
به  قرآن کریم  الهی در  نمایند. کالم  اعمال  و  بنا کرده، مدیریت  را  سازمانی عدالت 

ضرورت همین امر اشاره دارد:
و  )آسمانی(  آنها کتاب  با  و  با دالیل روشن فرستادیم،  را  ما رسوالن خود 
میزان )شناسایی حق از باطل و قوانین عادالنه( نازل کردیم تا مردم قیام به 
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عدالت کنند؛ و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای 
مردم است، تا خداوند بداند چه کسی او و رسوالنش را یاری می کند بی آنکه 

او را ببینند؛ خداوند قوی و شکست ناپذیر است. )سورۀ حدید، آیۀ 25(
برای  پیامبر  دفعاتی که  تعداد  به  نیست.  اتفاقی  آیۀ شریفه  این  در  آهن  به  اشاره 
به عنوان که مشخصۀ نظام  اقتصادی  نژادپرستی، نظام طبقاتی و قطب بندی  نابودی 

قدرت فاسد، ناگزیر به توسل به ابزار نظامی بوده به این کلمه اشاره شده است.
کلی،  طور  به  اما  است  بیشتر  امروزه  مشکالت  و  مسائل  پیچیدگی  میزان  گرچه 
مکه، شبه جزیرۀ عربستان و کل جهان در زمان حضرت محمد )ص( تفاوتی با جهان 
باید گفت که  الهی،  پیامبران پیشین  نداشت. ضمن درنظر داشتن تالش های  امروز 
دقیق ترین و سالم ترین دستور العمل برای ساختن یک جامعۀ عدالت محور در مقابل 
حضرت  سنت  و  سیره  قرآن،  در  ویژه،  امتیازات  و  منافع  صاحبان  بی امان  مخالفت 
محمد )ص( و معصومین)ع( بیان شده است و با وجود تمامی موانع سلب کنندۀ اعتماد 
و استدالل های دروغین از سوی جهان کفر و نفاق، تنها راه برای دستیابی به چنین 
جامعه ای به کار بستن و وفادار ماندن به روشی است که پیامبر )ص( تحت هدایت 

خداوند متعال به اجرا گذاشت.
بنا به دالیل متعدد و فراوان، قدرت باید به مقامات اجرایی عادل سپرده شود. اما 
از  تاریخ  در طول  است که  از حقوق کسانی  دفاع  این خصوص،  در  دلیل  مهم ترین 
فرصت ها محروم بوده و پیوسته در ترس و وحشت به سر برده اند یعنی ستمدیدگان، 
در  و  تاریخ  طول  در  که  گروه ها  این  متاسفانه  تهیدستان.  و  فقرا  فرودست،  طبقات 
در  آرزوی شان  تنها  می دهند،  تشکیل  را  بشری  جامعۀ  اصلي  بدنۀ  جهان،  سراسر 
روی زمین داشتن یک نماینده و وکیل پایبند به اصول است که برای خوشبختی و 
امنیت شان تالش کند. محمد )ص( همین وکیل بود و هست: او تجسم تمامی صفات 
انبیای پیشین )ع( است، تنها متعلق به کسانی نیست که پنج بار در روز نماز می گزارند 
او، نجات ستمدیدگان و مستضعفین مستلزم  برای  را روزه می گیرند.  یا ماه رمضان 
تایید دیگران نبوده و نیست. او از سوی خداوند متعال به عنوان رحمت و موهبتی 
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برای همگان اعم از مسلمان و غیرمسلمان، فرستاده شد. این نشان و نماد او بود که 
استعدادها و توانمندی های فردی را به یک نیروی اجتماعی )الذین آمنوا( تبدیل کرد 
که تاثیر متمرکز آن به لحاظ اجتماعی، در قالب نهادهای عدالت محور و آزادی بخش 

اقتصادی )زکات(، سیاسی )شورا( و نظامی )جهاد( نمود یافت.
امروزه بی عدالتی به کوچک ترین امور زندگی فردی و نیز بزرگترین مسائل زندگی 
اجتماعی ما نفوذ کرده است دقیقاً به این علت که نهادینه و سازماني است: ما از بدو تولد 
تا آخرین لحظۀ حیات با دیدگاهی نسبت به جهان سروکار داریم که آسیب  غیرمستقیم 
صحنۀ جنگ، اختالف جنسی، تخصیص بودجه های عمومی توسط افراد خاص و تخریب 
محیط زیست با حکم سرمایه داری را به عنوان مسائلی عادی به خورد ما می دهد. افراد 
هرقدر هم خوب باشند، هرقدر هم متعهد و یا مصمم باشند به خودی خود نمی توانند 
بی عدالتی سازمانی و ساختاری را اصالح کنند. بلکه برای این کار یک دولت مسئول 
متشکل از حکومت و نهادهای مردم ساالر دینی الزم است که هدف نهایی شان این باشد 
که جامعه را از شر تمامی عواملی که رابطۀ محتوم بشر را با پروردگار از بین می برند، 

رهانیده و نهایتاً آزادی را برای بشریت به ارمغان آورند.
گفتگوی پیامبر )ص( و ابوذر )رحمه اهلل( به خوبی این امر را نشان می دهد. ابوذر 

نقل می کند:
ایشان فرمودند: »آنها همه  ابراهیم )ع( چه بودند؟«  پرسیدم، »یا رسول اهلل صحف 
تمثیالتی بودند« و با استفاده از کالم خداوند در قرآن راجع به یکی از این تمثیل ها 
توضیح می دهد که: »ای شاه ِگرفتار در غرور! به راستی، من تو را برنیانگیختم تا ذره 
ذره مال دنیا بیاندوزي. بلکه تو را برانگیختم تا نگذاری ستمدیده ای به درگاه من بنالد.«
نقل قول فوق به روشنی رسالت و بینش آنهایی که برای رهبری یک نظام اجتماعی، 
یک ملت یا کشور برگزیده شده اند را نشان می دهد و در عین حال به توصیف ویژگی های 
کسانی می پردازد که وقتی به چنین جایگاهي می رسند از قدرت سوء استفاده کرده به 

ثروت اندوزی و قدرت طلبی روی می آورند. 
اولین مسئولیت یک حاکم یا مدیر )و هر یک از پیروان آموزه های( اسالمی این است 
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که ستمدیدگان را از ظلم و ستم رهایی بخشد. این که شخص برای آسودگی وجدان 
خود هر روز مقداری صدقه داده یا به یک سازمان خیریه کمک کند، هرگز نخواهد 
 توانست به چنین هدف بزرگی دست یابد. اگر کسی به راستی بخواهد اقدامی سازنده 
انجام دهد که زندگی میلیون ها و شاید میلیاردها انسان را تحت تاثیر قرار دهد، باید 
ریشه های بی عدالتی، نژادپرستی، فساد و کفر را بخشکاند. چرا که مسائلی از این دست، 
عوامل همیشگی بروز جنگ و خونریزی، برده داری، روی کار آمدن دولت هایی که قدرت 
مردم را خوار می شمارند و تمرکز ثروت در دستان گروهی معدود از افراد طمع کار و 
بی قید هستند. هیچ کس بجز محمد )ص( نمی توانست الگویی ساده و جهان شمول برای 
ساختن ابزاری اجتماعی در جهت مبارزه با تنزل و ذلت روح انسانی به جای بگذارد- 
ابزاری که در هر مکان، زمان و از همان منابع ساخته شود به شرط آن که عدالت جویان 

راستین خواهان آن باشند که بی هیچ انحرافی از الگوی او پیروی کنند.
این امر در ابعاد بزرگ و وسیع، انگیزه ای است که ما را بر آن داشت دست به انتشار 
این کتاب بزنیم: این که دریابیم پیامبر )ص( چگونه قدرت های محلی  را که در جای 
خود اهمیت خاصی داشتند، در قالب پیمانها و توافقات مدنی به هم پیوند داده و آنها 
را ملزم به اجرای تعهدات شان کرد و به مسلمانان در تمامی اعصار آموخت که چگونه 
شخصیت مدنی خود را به عنوان پایگاهی برای هماهنگی مبازرات شان علیه بی عدالتی 
تثبیت کنند. ما قصد نداریم آنچه را دیگران پیش از این گفته اند تکرار کنیم، یا این 
که مانند بسیاری کارهای اخیر در این زمینه، گزارشی تاریخی از سیرۀ پیامبر )ص( با 
برخی جزئیات آن ارائه کنیم. بلکه به جای ارائه یک کار توصیفی و خبری، به دنبال 
آن هستیم کاری تحلیلي انجام دهیم و برای مسائل معاصر خود پاسخ هایی در سیرۀ 

پیامبر )ص( یعنی کسی که خداوند متعال او را بهترین الگوها معرفی کرده، بیابیم.
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تاریخ بشریت مملو از نمونه ها و مصادیق استثمار فقرا و مستضعفین توسط صاحبان 
ثروت و قدرت )یا همان صاحبان زر و زور( است. هنگامی که ثروتمندان قدرت دنیوی 
رواج  بی عدالتی  آن  در  که  می کنند  تثبیت(  )و  ایجاد  شرایطی  آورند،  می  به دست 
یافته و رفتار غیرانسانی با همنوعان در جامعه به هنجار تبدیل می شود. ثروتمندان 
اصرار دارند که این حق آنهاست که روزبه روز ثروتمندتر شوند. اما فقرا حتی وقتی که 
دارایی شخصی به شکل فزاینده ای تبدیل به عامل تعیین کنندۀ نحوۀ هزینه کردن و 
به کارگیری دارایی های عمومی می شود، نیز حق هیچ شکایتی یا طلب سهمی از این 
ثروت را ندارند. ثروتمندان از هر ابزاری که در اختیار دارند درست یا نادرست، بهره 
می گیرند تا دارایی های خود را افزایش داده و مانع از آن شوند که محرومین فرصت 
دستیابی به ابزاری برای یک زندگی آبرومند را بدست آورند )و در انباشت دارائی های 
آنها خللی ایجاد کنند یا در توزیع شان سهیم شوند(. اگر اتفاقاً کسی پیدا شود که 
بخواهد از حقوق فقرا و ستمدیدگان دفاع نماید یا به بی عدالتی های مزبور اعتراض 
کند، بالفاصله برچسب طغیانگر و شورشی )یا محور شرارت( به او زده و از هیچ تالشی 

برای ساکت کردن یا درهم شکستن او فروگذار نخواهند شد.
در زمان ظهور اسالم در مکه، جو حاکم بر جامعۀ عرب به طور کلی تفاوت چندانی 
بر  با روال فوق نداشت. هنگامی که پیامبر اکرم )ص( دین اسالم و اصول آن مبنی 
و عداوت  با خشم  بالفاصله  فرمود،  این جامعه عرضه  به  را  برابری  و  انصاف  عدالت، 



52            /                     دیپلماسی صلح  عادالنه   در  سیره  نبوی

صاحبان ثروت و قدرت روبرو شد. نخبگان مکه مصمم بودند مانع گرویدن مردم به این 
»ایدئولوژی خطرناک« که انصاف و عدالت را تبلیغ می کرد بشوند، مبادا این ایدئولوژی 

جدید در جامعه رسوخ کند و به مرور منافع دیرینۀ آنها را به خطر بیندازد.
با گذشت بیش از 1400 سال از دوران پیامبر اکرم )ص(، اوضاع جهانی تغییر چندانی 
نکرده است. در شرایط کنونی جهان، به واقع میزان ظلم و ستم، استثمار و سقوط 
اخالقی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. روش های مرگبار شامل استفاده از 
ابد  برای شکنجه و آدم ربایی، تهدید اعضای خانواده ها، حبس  فناوری های پیشرفته 
در سلول های انفرادی و آزمایش داروهای جدید روان درمانی بر روی زندانیان و ترور 
آشکار برای ساکت و حذف کردن کسانی که علیه اعمال فوق سخن می گویند، ابداع 
شده است. این تاکتیک های هراس افکنی تنها مکمل انواع جدید و فراوان سالح هایی 
هستند که از راه دور کنترل می شوند و قادرند جان میلیون ها انسان بیگناه را در یک 
چشم به هم زدن بگیرند. امروزه یک بمب هسته ای قادر است میلیون ها انسان را در 
یک لحظه به کام مرگ فرستاده و همچنین تشعشعات مضر در محیط زیست به جا 
بگذارد که مرگ تدریجی میلیون ها نفر دیگر از نسل های بعدی را به واسطۀ افزایش 
داشته  پی  در  روانی،  آسیب های  و  مادر زای  اختالالت  جنین،  سرطان، سقط  میزان 
ژاپن  در  هیروشیما  و  ناگازاکی  شهر  دو  متوجه  ما  ذهن  بال فاصله  جا  این  در  باشد. 
می شود که هر دو در اواخر جنگ جهانی دوم قربانی بمب های اتمی ایاالت متحده 
شدند )و نسلهای جدید جمعیت این کشور، هنوز آثار این جنایت را با تولد فرزندان 

ناقص الخقه و دارای بیماریهای ناشناخته متحمل می گردد(.
همین اواخر پس از شصت سال قیل وقال در مورد خطرات تسلیحات و سالحهای 
با نواقص وحشتناک جسمی و روحی در عراق به ویژه در فلوجه به  اتمی، نوزادانی 
دنیا می آیند. میزان این تولد های ناقص 2 تا 9 برابر بیش از آن چیزی است که در 
گلوله هایی  از  متحده  ایاالت  نیروهای ضربت  استفاده  نیز  علت  و  داد  رخ  هیروشیما 
از جنس اورانیوم تهی شده است. منابع آب و خاک کشور آلوده شده و این آلودگی 
کرانه  ساکن  فلسطینیان  مورد  در  وضعیت  همین  ماند.  خواهد  باقی  سال  هزاران 
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ساکن  بومیان  و  رژیم صهیونیستی  دیمونای1  هسته ای  نیروگاه  نزدیکی  در  باختری 
سرزمین های سرخ پوستان در آمریکا نیز صدق می کند. در دو مورد اخیر ساکنین در 
معرض آزمایش های هسته ای زیر زمینی در جنوب غرب قرار گرفته اند. نحوۀ جلوگیری 
از  یکی  مزیّن شده،  و جنایات جنگی  نژاد پرستی  با  که  اسفبار  این شرایط  تداوم  از 
از  اسالم )ص(  پیامبر  سیرۀ  تحلیل  و  تجزیه  با  باید  مسلمانان  که  است  دغدغه های 

منظری متفاوت، به دنبال یافتن پاسخی برای آن باشند.
بود، چرا که جمعیت  نسبت کوچک  به  زمان حضرت محمد )ص(  در  جامعۀ مکه 
شهر در آن زمان شاید حدود ده هزار نفر بیشتر نبوده باشد. اما این بدان معنی نیست 
نفر  است خواه یک  است. شکنجه، شکنجه  بوده  آن کمتر  و ظلم در  بی عدالتی  که 
قربانی آن باشد، خواه هزار نفر. رسالت پیامبر )ص( از بین بردن ریشه های اجتماعی 

بی عدالتی ای بود که فرصت تداوم استثمار و ستمگری را فراهم کرده بود.
 نظام مکه بر این اساس بنا شده بود که بت ها را به عنوان افیونی برای حیات طبقات 
ستمدیده و مستضعف قرار دهد. به همین منظور خود خانۀ کعبه، اولین خانۀ خدا بر 
روی زمین، به وجود صدها پیکره، مجسمه و تمثال ساختۀ دست بشر آلوده شده بود. 
در حقیقت، اشرافیت قریش به جز در موارد مربوط به مسائل آئینی و خرافاتی که با 
فرهنگ عرب آن زمان عجین شده بود، توجه چندانی به بت ها نداشتند. در واقع، آنها 
بیشتر مایل بودند در برابر خدای پول و ثروت به خاک بیفتند تا هر مجسمۀ بی جان 
دیگری. درست همانند توجیهات صاحبان ثروت و قدرت در دنیای امروز، پول و ثروت 
هزاران سال  شاید  و  که صدها  بت ها  این  بود.  مکه  اشراف  در دست  کارآمد  ابزاری 
بود به عنوان خدایان قادر مطلق به طبقۀ متوسط قالب شده بودند، با سکوت خود 
بر قطب بندی  به وضوح  تغییر وضعیت موجود نمی کردند،  برای  اینکه هیچ کاری  و 
طبقاتی جامعۀ مکه، انسجام قبیله ای )اصحابیه( و از این طریق بر ادارۀ جامعه در قالب 
اینکه  بر  مبنی  متوسط  باورهای طبقۀ  بدون حذف  اشرافی گری صحه می گذاشتند. 
بت ها به راستی اقدامی برای نجات آنها خواهند کرد و نیز حقوق موروثی که صاحبان 
1. Dimona Facility
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قدرت در مکه برای خود قائل بودند و سپس یکی کردن این دو گروه در یک جامعۀ 
بی طبقه معتقد به خدای یگانه، هرگز نمی شد تبعیض های موجود را از بین برد.

سران قدرتمند مکه این نکته را به خوبی درک کرده بودند و پیام اسالم را تهدیدی 
برای نظام استثماری خود می دانستند. آنها می دانستند که اگر اجازه دهند اسالم ریشه 
بگیرد، آنها به زودی جایگاه ممتاز خود را در جامعه از دست خواهند داد. آنها در آغاز 
اسالم را به سخره می گرفتند اما وقتی این کار مانع از گرویدن مردم به اسالم نشد، 
به ظلم و ستم به ویژه به آسیب پذیرترین آنها یعنی برده ها، ستمدیدگان و زنان روی 
آوردند. هنگامی که سران مکه دریافتند که توسل به پیوندهای خونی و خانوادگی 
از ظلم و ستم و آزار و  بی تاثیر است، حتی نجیب زاگانی که اسالم آورده بودند نیز 
اذیت آنها مصون نبودند. این امر به ویژه به غرور کسانی که عادت داشتند کورکورانه 
از بزرگترهای خود اطاعت کنند، ضربۀ سختی می زد. چراکه فرزندان شان- دختران و 
پسرانی که وارث اموال آنها و منتفعین آیندۀ نظام استثماری موجود بودند- علیه شان 
مهمی  مسئلۀ  آنها  نظر  از  ابتدا  در  بردگان  جانب  از  اسالم  پذیرش  بودند.  شوریده 
بلکه  بخرند  جدیدی  بردۀ  بازار  از  بخواهند  وقت  هر  می توانستند  تنها  نه  زیرا  نبود. 
که  این  حال،  این  با  بود.  بی اهمیت  آنها  نظر  از  فرودست  طبقات  به  مربوط  مسائل 
فرزندان خودشان نیز راه و رسم زندگی شان را ترک کرده بودند، مسأله ای به مراتب 
نگران کنندتر بود. هنگامی که استثمارگران نتوانند با منطق و استدالل دیگران را قانع 
کنند رو به خشونت و وحشی گری می آورند و این درست همان روشی بود که سران 

مکه در پیش گرفتند.
تحمل چنین فشار و ستمی، مستلزم نوعی روش زندگی است که با صبر و شکیبایی 
به فرد توان تحمل بی رحمی و شکنجه را می دهد. این را نباید با بی تفاوتی و تسلیم 
اشتباه گرفت. صبر و شکیبایی، ابزار و زمان الزم برای سروسامان دادن ذهن و فراهم 
کردن فرصت تشخیص حق و باطل است. صبر و شکیبایی ویژگی هایی هستند که 
مسلمانان متعهد را قادر می ساختند خود را به لحاظ ذهنی از قید و بند ایدئولوژیک 
چالش های  با  بتوانند  مناسب  زمان  در  و  کنند  پیدا  معنوی  شهامت  و  ساخته  رها 
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نظام  کنند،  عقب نشینی  یا  شوند  ناامید  بی آنکه  نهایتاً  شده  روبرو  دشوارتر  فیزیکی 
استثماری موجود را سرنگون نمایند. بی شک، رسیدن به چنین مرحله ای قربانی هایی 
زیادی می طلبید. این یعنی تحمل تمسخر و استهزاء، انزوا، محرومیت، آزار و اذیت، 

شکنجه، تبعید و حتی مرگ.
به هدفی  رسیدن  برای  هدایتی  تعیین مسیر  توان  باید  تنها  نه  بزرگ  رهبر   یک 
ایماني  و  تعهد  پیروانش  بتواند در دل  باید  بلکه  باشد  را داشته  زندگی  مشخص در 
راسخ ایجاد کند تا در مقابل هر نوع فشار و دشواری استوار بایستند. این چیزی بود 
که پیامبر اکرم )ص( نسبت به پیروانش اعمال فرمود. پیامبران، رهبرانی هستند که از 
سوی پرودگار برگزیده شده اند و صفات کامل و بی عیب و نقص شان مورد تایید مردمی 
قدرت حاکم  تایید  به  مشروعیت  برای کسب  آنها  مبعوث شده اند؛  آنها  بر  که  است 
نیازی ندارند. ماموریت آنها تنها رساندن پیام الهی است که اجرای آموزه های آن برای 
تاسیس جامعه جدیدی است که در آن عدالت جایگاهی واالتر از پست و مقام دارد و 
اعمال قدرت در آن مبتنی بر قانون است. بنابراین، مقاومت در برابر این روند از سوی 
کسانی که به ثروت اندوزی و کسب قدرت از طریق تحمیل اختالف طبقاتی به جامعه 
مشغول بودند، نه تنها عجیب نیست بلکه الزم است گاهی با کالم و گاهی با جنگ با 
آن روبرو شد. لذا یک پیامبر-رهبر در عین حالی که سعی در ایجاد اراده ای آهنین در 
میان پیروان خویش دارد، همزمان باید تصمیم بگیرد که در یک زمان خاصف درگیری 
مناسب ترین اقدام است یا نه )و به واقع، اساساً مناسب ترین اقدام چیست(. در مکه این 
کار شدنی نبود. زیرا معدود مسلمانان موجود در حال تثبیت دین جدید خود بودند 
و پایگاه عملیاتی امنی در اختیار نداشتند. به واسطۀ موقعیت ویژۀ مکه، پیامبر )ص( 

ناگزیر بود گزینه های دیگری برای محافظت از پیروانش در نظر بگیرد.
افتاد، پیامبر اکرم )ص(  وقتی آزار و اذیت ها شدید شد و بقای مسلمانان به خطر 
مزبور  مهاجرت  دقیق  بررسی  کنند.  مهاجرت  به حبشه  داد  اجازه  آنان  از  برخی  به 
همزمان  و  نمود  ایفا  مسلمانان  آزادی  در  مهمی  نقش  اقدام  این  که  می دهد  نشان 
زمینه ای برای تبلیغ پیام اسالم فراهم نمود. خداوند در قرآن مجید راه جدیدی پیش 
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بود، می نهد:  آنها دشوار کرده  بر  را  پای مسلمانانی که ظلم و ستم زندگی در مکه 
تعدادشان  کمی  واسطۀ  به  را  خود  که  مسلمانانی  برای  امن تر.  مکانی  به  مهاجرت 
ضعیف می دانستند و به همین دلیل متضرر می شدند، معموالً مهاجرت یک راه نجات 
به حساب می آمد. از طرفی، مسلمانان واقعی عموماً دچار تزلزل در ایمان خود نشده و 
اغلب با وجود تعداد کم بر نیروهای دشمن که به مراتب قوی تر و بزرگ تر بودند، فائق 

می آمدند )سورۀ انفال، آیات 65 و 66(.1
در روزهای آغازین اسالم، در مکه مسلمانان آشکارا در اقلیت قرار داشتند. در سه 
سال اول ظهور اسالم، پیامبر )ص( به طور پنهانی دوستان و خویشاوندان نزدیکش را 
به اسالم دعوت می فرمود. گروه کوچکی از آنها دعوتش را پذیرفتند و شروع به تبلیغ 
به دین جدید دعوت می کردند. هنگامی  را  آنها  و  بین معتمدین خود کرده  آن در 
اما  برانگیخت  را  مکه  تمسخر سران  ابتدا  درآمد،  علنی  بصورت  اسالم  به  که دعوت 
بزودی با واکنش خشن آنها روبرو شد. زیرا آنها اسالم را تهدید مستقیمی برای قدرت 
موروثی، منافع اقتصادی و امتیازات سیاسی خود می دانستند. آنها شروع به آزار و اذیت 
مسلمانان کردند نه تنها به منظور تنبیه آنها بلکه برای اینکه دیگران را از گرویدن به 
اعتقادات جدیدی که از سوی پیامبر )ص( تبلیغ می شد، باز دارند. بدرفتاری و ارعاب به 
حدی شدید شد که پیامبر )ص( به برخی از همراهانش توصیه فرمود به حبشه، جایی 
که گفته می شد فرمانروایی عادل دارد، مهاجرت کنند. پیامبر به آنها فرمود تا در آنجا 
پناه بگیرند و تا زمانی که پروردگار متعال به آنها آرامش و امنیت عنایت فرماید در 

آنجا بمانند. در چنین شرایطی بود که مسلمانان مجبور به فرار از مکه شدند.
آسایش مسلمانان ستمدیده تنها علت مهاجرت به حبشه بود. این کار اهداف راهبردی 
دیگری هم در خود داشت. پیامبر )ص( پیوسته به طور همزمان در جبهه های مختلف 
فعالیت داشت. با آن که تصمیم آن حضرت در خصوص مهاجرت مسلمانان ظاهراً با 
هدف نجات آنان از ظلم و ستم صورت گرفته بود، در عین حال چالشی مستقیم برای 
نظام حاکم بر جامعه نیز به حساب می آمد. سران مکه به محض اطالع از این که برخی 
از مسلمانان از شکنجه ها و آزار و اذیت آنها گریخته اند، آن چنان ناراحت شدند که 
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گروهی را فرستادند تا راه را بر فراریان ببندند و آنها را قبل از رسیدن به جده و سوار 
شدن به کشتی، به مکه بازگردانند. تمام تالش سران مکه برای آن بود که مسلمانان را 
وادار کنند از اسالم دست بردارند و فرار بالقوه موفق مسلمانان این خواستۀ آنها را به 
خطر می انداخت. بنابراین، نخبگان مکه مجبور شدند نسبت به این اقدام پیامبر )ص( 
واکنش نشان دهند. به همین دلیل بود که بعداً هیأتی را راهی حبشه کردند تا پادشاه 

را برای اخراج و بازگرداندن مسلمانان به مکه تحت فشار بگذارند.
یعنی »برادری«  رابطه ای جدید  اهمیت است مبنای  بسیار حائز  نکتۀ دیگری که 
بود که فارغ از پیوندهای خویشاوندی و خونی تنها به خاطر ایمان به خداوند یگانه 
در سطح جامعه شکل گرفت. جاذبۀ قوی اسالم در آهنگ بی بدیل قرآن و عزم راسخ 
پیامبر )ص( حتی فرزندان برخی از چهره های شاخص مکه را نیز تحت تاثیر قرار داده 
افراد در میان مهاجرین به حبشه بودند. چه چیزی برای سران  بود و برخی از این 
مکه از این تحقیرآمیزتر بود، که فرزندان خودشان آداب و رسوم سنتی فرهنگ عرب 
را ترک کرده و به دینی گرویده بودند که هیچ منافع مادی یا امتیاز دنیوی برای آنها 
نداشت؟ به نظر می رسد هدف انتقال پیام اسالم به مردمان ساکن در بیرون مکه و در 
واقع خارج از شبه جزیرۀ عربستان بود. زیرا آیات شریفۀ قرآن پیشتر روشن و مشخص 
کرده بود که پیامبر )ص( به عنوان »پیامبری برای تمام بشریت« مبعوث شده است 
)سورۀ اعراف، آیۀ 158؛ سورۀ انبیاء، آیِۀ 29؛ سورۀ سباء، آیۀ28 و برخی آیات دیگر(. 
قبل از پرداختن به جنبه های مختلف مهاجرت مزبور، بد نیست به ماهیت جامعه مکه 

در زمان آغاز دعوت پیامبر به اسالم بپردازیم.

جامعۀ مکه در هنگام ظهور اسالم
مهم  مرکز  از یک  این جامعه  بود.  قبیله ای  ایام جاهلیت یک جامعۀ  در  عربستان 
از سراسر عربستان و ورای مرزهای آن کاالهایی  بازرگانی بهرمند بود که  تجاری و 
برای مبادله و فروش به آنجا آورده می شد. قریش، قبیلۀ اصلی مکه بود که در زمان 
ُقصی، نیای پیامبر )ص( از قبیلۀ خزاعه، کنترل شهر را در دست گرفته بودند. سرانجام 
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قبیلۀ خزاعه از مکه بیرون رانده شده و در جنوب غربی شهر ساکن شدند. قبل از روی 
کار آمدن قریش خزاعه نیز کنترل شهر را از جورهوم گرفته بود. از آنجا که همسر 
اسماعیل پیامبر )ع( از قبیلۀ جورهوم بود، او تصمیم گرفت در این منطقه ساکن شود.2 
این قبیلۀ قریش بود که مکه را به مرکز مهم تجارت و بازرگانی تبدیل کرد. به مرور 
زمان فرزندان و نوادگان قریش چند برابر شده و طوایف متعددی تشکیل داد.3 با آن 
که جامعۀ مکه خیلی پیشرفته تر و سازمان یافته تر از جوامع صحراگرد آن زمان در 
سراسر عربستان بود، به همان شیوه های نسبتاً ابتدایی زندگی می کردند. انتقام، قتل 
و غارت بی هیچ بهانه ای و با کم ترین انگیزه در این جامعه رواج داشت. روشن است 

که بقا در چنین محیطی مستلزم قدرت و نفوذ فردی، خانوادگی و طایفه ای می بود.
امروزی  )معادل  بود  این جامعه، طایفه  واحد سازمان سیاسی-اجتماعی  مهمترین 
آن به عنوان دولت-ملت( که در آن نخبگان حاکم برای محافظت از منافع خود رفتار 
از  افراد خشن  یا  این طایفه بود که در مقابل دیگر طوایف  بنابراین،  مشابهی دارند. 
اعضای خود محافظت می کرد. هرچه طایفه قوی تر باشد، پرستیژ و نفوذ آن بیشتر 
خواهد بود؛ طوایف ضعیف تر به دنبال کسب حمایت طوایف قوی تر بودند و در مقابل 
طوایف حامی خود را در رسیدن به قدرت و نفوذ بیشتر یاری می کردند. اقتدار هر 
طایف مستلزم بیعت بی قید و شرط اعضا بود. در عوض افراد باید نسبت به طایفۀ خود 
وفادار باشند؛ آنها باید از رسومات طایفه تبعیت می کردند و مثاًل در صورتی که به هر 
یک از اعضا حمله می شد همگی باید از آن دفاع کنند، از اموال طایف محافظت نمایند 
و برای حفظ آبرو و شرف طایفه یا خدایان دست ساز خودشان آماده باشند دست به 
کشتار بزنند. به استثنای تعدادی معدود، بت پرستی دین رایج طوایف ساکن مکه بود. 
در واقع، به جز شمالی ترین نواحی )سوریه( و برخی نواحی در جنوب )نجران و عمان( 
قبایل در  اکثر  رایج  بودند، بت پرستی دین  به مسیحیت گرویده  نفوذ روم  که تحت 

شبه جزیرۀ عربستان به حساب می آمد.
مورد  در  ویژه  به  مسأله  این  بود.  آسیب پذیر  شدیداً  طایفه ای،  حمایت  فاقد  فرد 
کسانی صدق می کرد که از خارج مکه آمده، در آنجا ساکن شده بودند. از آنجا که 
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با  بودند  ناگزیر  امنیت خود  نداشتند، بخاطر  تعلق  به هیچ طایفه ای  افراد  این قبیل 
یک طایفۀ مکی یا برخی از اعضای آنها، رابطۀ تبعیت برقرار کنند. در آن زمان این 
محافظت  و  حمایت  دنبال  به  اغلب  آسیب پذیر  افراد  بود.  مکه  در  رایج  کاماًل  امری 
به  و  پذیرفته  فردی  از  حمایتی  چنین  که  هنگامی  بودند.  جامعه  قدرتمند  اعضای 
قبل  کنند.  یاری  را  فرد  آن  بودند  ملزم  طایفه  تمامی  می شد،  رسانده  عموم  اطالع 
یا  فراوانی داشت. مردمی که در جنگ ها  رواج  نیز در عربستان  برده داری  اسالم،  از 
تهاجم ها به اسارت درمی آمدند، به بردگی گرفته می شدند و اگر ارباب شان می خواست 
می توانست آنها را بفروشد. بردگان از محافظت و حقوق چندانی برخوردار نبودند. با 
زنان نیز رفتار مشابهی می شد. به طور طبیعی طوایف قدرتمند و سران این طوایف از 
امتیازات ویژه ای برخوردار بودند.در جامعۀ بی قانون عربستان، آنها مجاز بودند بدون 

هیچ بازخواستی با هرکس که بخواهند بدرفتاری کنند.
اسالم در چنین فضایی ظهور کرد. اولین کسانی که به دعوت اسالم لبیک گفتند، 
اسالم،  سوی  از  شده  وعده  عدالت  و  برابری  آنها  برای  بودند.  افراد  ستمدیده ترین 
جذاب ترین و برترین مشخصۀ این دین بود. آنها چیزی برای ازدست دادن نداشتند 
مضافاً این که مزایای زیادی هم به دست می آوردند. اسالم بدون توجه به نژاد، رنگ 
می بخشید.  عزت  آنها  به  اجتماعی  یا  قبیله ای  موقعیت  و  دارایی  خانواده،  پوست، 
از جمله فرزندان برخی  بودند  بودند که مجذوب اسالم شده  همچنین دیگرانی هم 
افراد متمول و قدرتمند شامل فرزندان سران طوایف مکه. وقتی تغییر دین آنها علنی 

شد، بالفاصله با شرارت، نفرت و عداوت پدران خود روبرو شدند.
یاسر و  بودند، بی رحمانه شکنجه می شدند؛ برخی مانند  بردگانی که اسالم آورده 
همسرش سمیه زیر شکنجۀ شدید به دست اعضای قبیلۀ مخزوم که از سوی ابوجهل 
به هالکت رسید(، شهید  بدر  در جنگ  اسالم که خود  از دشمنان سرسخت  )یکی 
شدند. سمیه که در فدا کردن جان در راه اسالم بر همسر خود پیشی گرفت، اولین 
قبیلۀ  )بزرگ  بن خلف  امیه  به  متعلق  و  برده ای حبشی  که  بالل  بود.  اسالم  شهید 
جمح( بود، وحشیانه شکنجه می شد: او را روی شن های سوزان می کشیدند و درحالی 
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که سنگی بزرگ بر روی سینه اش می گذاشتند، زیر آفتاب سوزان مکه رها می کردند. 
بالل هنگامی که توسط ابوبکر -یکی از همراهان ثروتمند پیامبر)ص(- خریداری شد، 
از این شکنجه ها رهائی یافت. سرنوشت سایر مسلمانان اندکی بهتر بود. حتی فرزندان 
افراد ثروتمند نیز از آزار و اذیت و شکنجه مصون نبودند. اعضای خانوادۀ خودشان آنها 
را به خاطر شکستن حرمت قبیله و برگشتن از آیین، رفتار و سنن اجتماعی آباء و 
اجدادی شکنجه می کردند. بنابراین، زندگی برای مسلمانان در روزهای آغازین اسالم 

بی نهایت دشوار بود.
طبیعی است که رنج و مشقت، همراهان و پیروان پیامبر )ص( را شدیداً اندوهگین 
می کرد. عموی گرامی شان ابوطالب )ع(، -به عنوان یکی از ریش سفیدان محترم قریش 
و بزرگ بین هاشم- او را در حمایت خود داشت و از ایشان در مقابل حمالت شرورانۀ 
از  بتوانند  نبود که  پیامبر )صدر حدی  نفوذ  و  امکانات  اما  قریش محافظت می کرد، 
ازاینرو، به آنها توصیه فرمود که به حبشه که گفته  پیروان خود محافظت فرمایند. 
می شد پادشاهی عادل و مهربان دارد، مهاجرت کنند. دکتر حمیداهلل مفصل به علت 
این که چرا مسلمانان برای رهایی از شر دشمنان به جای حبشه به مکانی دیگر مانند 
اعراب  با  کشورها  این  فرمانروایان  است.  پرداخته  نکردند،  مهاجرت  پارس  یا  سوریه 
خصومت داشتند و مسلمانان در این کشورها از آن حمایت و امنیتی که در حبشه 
برخوردار بودند، بهره مند نمی شدند.4 روابط دیپلماتیک و دوستانۀ میان مکه و حبشه 
مدتها پیش از ظهور اسالم توسط یکی از عموهای پیامبر )ص( به نام عبدالشمس برقرا 

شده بود.5
خانۀ  بود  کرده  سعی  ابرهه  نام  به  یمن  حبشی  حاکم  پیامبر )ص(،  تولد  سال  در 
کعبه را ویران کند اما سپاهیان وی خود نابود شدند؛ به این صورت که فیل هایی که 
در پیشاپیش سپاه حرکت می کردند در پی حملۀ پرندگانی که سنگ با خود حمل 
می کردند، رم کرده و هنگام عقب نشینی سربازان را زیر پاهای خود هالک نمودند.6 
با  اهالی مکه  به کعبه رخدادی استثنائی در روابط دوستانۀ میان  به هرحال، حمله 
حاکمان حبشی در حاشیۀ دریای سرخ بود. نجاشی که هنگام مهاجرت اولین گروه 
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السهیلی،  گفتۀ  به  داشت.  جالبی  سابقۀ  بود،  دیار  آن  پادشاه  حبشه،  به  مسلمانان 
نجاشی وارث تاج و تخت حبشه بود اما قبل از آن که بتواند به این تاج و تخت برسد 
یکی از عموهای جاه  طلبش هنگامی که وی هنوز در سنین جوانی بود، نجاشی را به 
یک بازرگان عرب فروخت. به این ترتیب او سر از عربستان درآورد، و در آنجا به احشام 
فردی از قبیلۀ ضمره را در درۀ بدر به چرا می برد.7 در دوران سکونتش در عربستان 
روابط شخصی نزدیکی با قبیلۀ ضمره و بازرگانان عربستانی برقرار کرده و با آداب و 

رسوم اعراب آشنا شد.
شاید تجربۀ دوران کودکی و بی عدالتی هایی که از جانب عمویش متحمل شده بود، 
موجب شد تا نجاشی درک بهتری از اهمیت عدل و انصاف پیدا کند، لذا هنگامی که 
به حکومت رسید به مردم اطمینان داد که این عدل و انصاف را به پا دارد. با توجه به 
رفت و آمد بازرگانان مکه به حبشه، این اطالعات باید از طریق ایشان به پیامبر )ص( 
باشد. دکتر حمیداهلل احتمال می دهد که حتی ممکن است پیامبر )ص(  نیز رسیده 
خود به آنجا سفر کرده باشد. زیرا گفته می شود آن حضرت کلماتی از زبان حبشی 
به کار می برده است، 8 اما نویسنده این کتاب به هیچ منبعی برخورد نکرده که سفر 

پیامبر )ص( به حبشه را تایید کرده باشد.

مهاجرت به حبشه
اولین گروه از مسلمانان در ماه رجب سال پنجم رسالت پیامبر )ص( مکه را به قصد 
مهاجرت به حبشه ترک گفتند. این گروه مشتمل بر 11 مرد و 4 زن بود.9 عثمان بن 
عفان که با دختر پیامبر )ص( رقیه ازدواج کرد، گروه اول را رهبری می کرد. در حالی 
که رهبری گروه دوم را جعفر بن ابیطالب )ع( پسر عموی پیامبر بر عهده داشت. در 
کل تعداد 101 نفر زن و مرد مسلمان به حبشه مهاجرت کردند. یک سوم این افراد 
برای حداقل 15 سال در آنجا ماندند، که جعفر )ع( یکی از افراد شاخص در این میان 
بود. وی در سال هفتم هجری هنگامی که پیامبر )ص( در تدارک جنگ با یهودیان 
قلعۀ خیبر بود، به مکه بازگشت. این جنگ درست پس از انعقاد پیمان صلح حدیبیه 
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با سران مکه در اواخر سال ششم هجری آغاز شد. این پیمان موجب شد مسلمانان 
از جانب دشمنان دیرینۀ شان که طی 13 سال آنها را در مکه شکنجه و مسخره کرده 
و پس از مهاجرت به مدینه نیز جنگ های متعددی علیه ایشان به راه انداخته بودند، 
آسوده خاطر شوند. پیمان مزبور با تغییر شدید موقعیت سیاسی و راهبردی مسلمانان 

همراه بود.
ابن هشام و طبری و سایر مورخین، اسامی کسانی که به حبشه مهاجرت نمودند 
را آورده اند. نکته مهم در اینجا اینست که وقتی پیامبر )ص( اجازۀ مهاجرت به حبشه 
و طوایف  فرزندان خانواده  ها  ترک کردند  را  مکه  اکثر کسانی که  فرمودند،  را صادر 
ثروتمند بودند. به عنوان نمونه، از آن میان می توان به افرادی مانند عثمان بن عفان از 
طایفۀ امیه )یا عبدالشمس(، امه حبیبه دختر ابوسفیان یکی از چهره های شاخص مکه 
و بزرگ طایفۀ امیه و ابوُحذیفه پسر اوتبه بن ربیعه، یکی دیگر از چهره های برجستۀ 
طایفۀ امیه اشاره کرد. سهله همسر ابوحذیفه دختر سهیل بن عمر بزرگ طایفۀ عامر 
بود. سهیل بن عمر به واسطۀ امضای پیمان صلح حدیبیه از جانب قریش در سال 
ششم هجري معروف شد. امه سلمه، همسر ابوسلمه بن عبداالسد از قبیلۀ مخزوم، 
مصعب  بود.  قبیله  همان  شاخص  چهره های  از  دیگر  یک  المغیره  بن  ابوامیه  دختر 
بن عمیر، پسر یکی از خانواده های ثروتمند مکه از طایفۀ عبدالدار بود که به حبشه 
مهاجرت کرد اما اندکی بعد به مکه بازگشت. بعداً می بینیم که پیامبر )ص( دو سال 
پیش از هجرتش به مدینه پس از اولین میثاق عقبه، مصعب بن عمیر را مامور کرد 
که برای تبلیغ دین اسالم و آموزش قرآن به تازه مسلمان ها به مدینه برود. مصعب 
در جنگ احد به شهادت رسید. عثمان بن عفان نیز به همین شکل اندکی پس از 

مهاجرت به حبشه به همراه همسرش رقیه به مکه مراجعت نمود.10
از هریک از قبائل مکه، افرادی در میان مهاجرین به حبشه وجود داشت.11 در میان 
گروه های مهاجر، از زن و مرد به چشم می خورد اما حتی یک نفر که از اهالی غیر مکه 
در میان آنها نبود. مثاًل بالل بن رباح، بردۀ حبشی و همراه نزدیک پیامبر که اولین 
موذن اسالم شد یکی دیگر از خارجی های ساکن مکه بود که به حبشه نرفت. برخی 
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روایات نقل می کنند که عمار بن یاسر نیز در میان کسانی بود که به حبشه رفتند اما 
ابن هشام12 و طبری13 در صحت این ادعاها تردید ایجاد کرده اند. والدین عمار، هر دو 
تا سرحد مرگ شکنجه شدند و اولین شهدای اسالم شدند. عمار در زمان مهاجرت به 
حبشه هنوز در سنین خردسالی بود. البته در میان مهاجرین به حبشه، کودکانی هم 
بودند که والدین شان را همراهی می کردند، اما عماری که والدینش را از دست داده 
بود به احتمال قوی باید در مکه باقی مانده باشد. این امر با موضوع مشارکت عمار در 
ساخت مسجد النبی در مدینه همخوانی دارد. می گویند در جریان ساخت مسجد وی 

در واکنش به همراهانش، فریاد زد: »دارید مرا می کشید.«14
مسئلۀ عجیب در خصوص مهاجرت به حبشه این است که بالل حبشی و دیگرانی 
از طبقات پایین مکه در میان آنها نبودند، در حالی که او بیرحمانه در مکه شکنجه 
می شد. به لحاظ منطق ساده )و بدون فهم راهبرد پیامبراکرم( او که اصالتاً اهل حبشه 
تا مسئلۀ آزار و اذیت مسلمانان به  باید به دربار پادشاه حبشه فرستاده می شد  بود 
دست سران مکه را برای او تشریح کند. حضور بالل در دربار حبشه می توانست فوراً 
حس همدردی پادشاه را برانگیزد، اما پیامبر )ص( این گزینه را انتخاب نکرد. در عوض 
را  فرستاد. درمیان کسانی که مکه  به حبشه  را  مرفه مکه  فرزندان خانوادهای  تنها 
ترک کردند تنها یک نفر یعنی ابوبکر بود که پیامبر )ص( با رفتن او مخالفت کرد. زیرا 

پیامبر )ص( خواهان حضور او در کنار خود بود.
می سازد:  روشن  را  اقدام  این  مهم  امتیازات  پیامبر )ص(  عملکرد  دقیق تر  بررسی 
آنها  که چه کسی  این  به  توجه  بدون  نجاشی  که  بود  مطمئن  آن حضرت  نخست، 
و  کرده  محافظت  آنها  از  پذیرفت،  خواهد  را  مسلمان  پناهندگان  می کند  معرفی  را 
به  مکه  نخبگان  فزرندان  فرستادن  دوم،  کرد.  خواهد  رفتار  آنها  با  انصاف  و  عدل  با 
حبشه جدا از نجات آنها از آزار و اذیت و شکنجه، هدف پنهان دیگری نیز داشت و 
آن مبارزه با نظامی مبتنی بر پیوندهای خانوادگی و قبیله ای بود. عزیمت مسلمانان 
از مکه همچنین پیام روشنی برای سران قریش داشت، که فرزندان آنها دیگر تحت 
تاثیر پیوندهای قبیله ای نخواهند بود بلکه در عوض به واسطۀ چیزی واالتر و شریف تر 
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یعنی پیوند اخوت اسالمی در کنار همدیگر خواهند ماند. این تغییری نمادین از روابط 
بین مردم و جامعه شان بود. در حالی که پیوندهای خونی را نمی شد به کلی از میان 
برداشت. مبنای روابط انسانی، پایبندی به امر و مشیت الهی شده بود و نه پایبندی 
به مقوالت دنیوی مانند خانواده، قبیله یا پادشاه. قرار بود این مسئله سران و نخبگان 
مکه را آشفته سازد و عماًل این چنین هم شد. به همین دلیل بود که آنها جایزه بگیرها 
را فرستادند تا پیش از آن که مسلمانان بتوانند به قصد مهاجرت به حبشه سوار بر 
کشتی شوند، متوقف شان ساخته و آنها را به مکه بازگردانند. وقتی آنها در این کار 
ناکام ماندند، سران مکه یک هیأت دونفره به دربار حبشه اعزام کردند تا از پادشاه 

حبشه بخواهند پناهندگان مسلمان را برگرداند.
مهاجرت مسلمانان به حبشه از یک منظر، مقدمه ای بود برای تغییر قبله از مکه به 
قدس شریف، مسئله ای که در مدینه حدود 16 ماه ادامه داشت تا این که یک بار دیگر 
مجدداً و برای همیشه به سمت مکه تغییرداده شد. انتخاب قدس به عنوان قبله به امر 
الهی و با هدف تمرکززدایی از مکه و گرفتن رنگ و بوی ملی آن در چشم مسلمانان 
صورت گرفت: همان گونه )که قبله شما، یک قبله میانه است( شما را نیز، امت میانه ای 
قرار دادیم )در حد اعتدال، میان افراط و تفریط؛( تا بر مردم گواه باشید؛ و پیامبر هم 
بر شما گواه است. و ما، آن قبله ای را که قباًل بر آن بودی، تنها برای این قرار دادیم 
که افرادی که از پیامبر پیروی می کنند، از آنها که به جاهلیت بازمی گردند، مشخص 

شوند. )سورۀ بقره، آیۀ 143(
اهالی عربستان پیش از اسالم خود را صاحب مکه و خانۀ خدا می دانستند. مکه برای 
آنها نماد شکوه و افتخار ملی بود و آن را پایتخت و مرکز قدرت خود می پنداشتند. 
آنها نسبت به مکه همان احساسی را داشتند که یهودیان نسبت به قدس، آمریکایی ها 
نسبت به واشنگتن و یا کاتولیک ها به واتیکان دارند. همان طور که مسیحیان کلیسای 
سپالچر مقدس را تقدیس می کنند، آنها نیز خانۀ کعبه را احترام می کردند. مکه تمام 
با  ایدئولوژیک خود  پیوند  اعراب  بود. زیرا  از دست داده  را  ایدئولوژیک خود  اهمیت 
ابراهیم )ع( را فراموش کرده بودند و از این رو دیدگاهی صرفاً فرهنگی، سنتی و آیینی 
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به حرم داشتند. اما قرار بود مکه یک قبلۀ ایدئولوژیک باشد نه یک پایتخت فرهنگی 
یا یک پایگاه »مذهبی« اختصاصی برای اعراب عربستان.

مکه در پاسخ به خواستۀ حضرت ابراهیم )ع( مبني بر این که از نسل او پیامبری بیاید 
که تمام بشریت را زیر لوای ایمان به اهلل )جل جالله( جمع کند، ساخته و مسکونی شد. 
محمد )ص( از سوی پروردگار یکتا برگزیده شد تا با تجدید ایمان کسانی که یکبار دیگر 
جبۀ ابراهیم )ع( و شخصیت جامع نگر او را در جایگاه نزول وحی به دوش می کشند، 
رسالت ابراهیم )ع( را تکمیل کند. برخالف قدس که به سرزمینی اختصاصی و ویژه 
برای اقوام یهودی-اسرائیلی تبدیل شده و به همین دلیل موجب برداشته شدن پیمان 
از بنی اسرائیل شده بود، مکه نقش خود را به عنوان جایگاهی برای نشر جهانی گرایی 

ابراهیمی از طریق مسلمان جدید تداوم بخشیده و به پیش می برد.
مسلمانان اولیه باید انتقال از سنت به تقوی، از آداب و رسوم به ایمان، و از فرهنگ 
به پیمان را به اجرا در می آوردند. آنها باید دست از غرور ملی خود برمی داشتند. زیرا 
اسالم هیچ گونه تبعیض مبتنی بر برتری های فرهنگی، اجتماعی یا نژادی را تحمل 
نمی کند. این مسلمانان اولیه که باید الگوی کسانی باشند که پتانسیل پذیرش اسالم 
در آینده را داشتند، نمی بایست هیچ تعلق قومی، نژادی و قبیله ای داشته باشند. آنها 
باید هر گونه آالیش نژادی، قومی، قبیله ای و جنسیتی را از خود می زدودند. زیرا این 
دست گرایشات می توانست آثار مخربی در پی داشته باشد که استانداردهای اسالم 
در رابطه با عدالت و برابری را کمرنگ  کنند. پیامبر )ص( با فرستادن برخی از اولین 
مسلمانان به حبشه بر آن بود که این اعراب سنتی را از میراث مکی شان جدا کرده 
و تمایالت تربیتی و دفعی را که خاص اهالی مکه و اعراب نژادپرست بود، از آنها دور 
سازد. این امر برای کسانی که از طبقۀ مرفه بودند، یعنی مسلمانان اشرافی که عادت 
داشتند به واسطۀ تربیت و اصل و نسب شان در رفاه بوده، از سوی قبایل شان حمایت 
و محافظت شوند و به جایگاه  طبقۀ فرادست و امتیازات حاصل از آن عادت داشتند، 
پذیرفتن منش  و  یا قومی  از خلق و خوی ملی  بود. دست کشیدن  دشوارترین کار 
امتیازات  جهان شمول اسالمی کار آسانی نیست، به ویژه برای کسی که »از تمامی 
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بهره مند بوده است«. سفر به حبشه یعنی جایی که هیچ یک از مسائل رفاهی و اشرافی 
مزبور وجود نداشت، برای این بود که آنها مجبور شوند تنها به خداوند متعال و هدایت 
او توکل کرده، از این طریق از اعراب محلی به مسلمانانی با بینش و منش جهانی نگر 
تبدیل شوند. فایدۀ دیگر این سفر این بود که کسانی که قادر نبودند فرهنگ، جغرافیا، 

قبیله و قومیت را از ایمان و اعتقاد به پروردگار یکتا مجزا کنند، شناسایی می شدند.
نهایتاً، از آنجا که تسبیم در برابر اراده و نفوذ دیگری برای افراد ذی نفوذ امری دشوار 
است، این یک آزمایش برای وفاداری آنها به پیامبر )ص( بود. اعراب اشرافی مزبور باید 
بین وفاداری به فرهنگ خود و اطاعت از پیامبر )ص( و بین میراث قومی عربی خود 
انتخاب می کردند. چرا که  را  نوین اسالمی، یکی  ابراهیمی اش و نظم  علیرغم ریشۀ 
با رفتن به حبشه، وفاداری  آنها  این ها را داشته باشند.  نمی توانستند همزمان هردو 
خود به پیامبر )ص(- رهبری متصل به وحی، دارای کتاب و رسالت الهی- را به اثبات 

می رساندند.
هدف اسالم این بوده و هست که با حذف رفتارهای جاهلی از جامعه، بشریت را زیر 
چتر محافظتی هدایت الهی گرد آورد. اگر پیروان آن سنن جاهلی از اصالح انحرافات 
می شد.  استفاده  ایشان  اصالح  برای  دیگری  ابزار  از  باید  آنگاه  می زدند،  سرباز  خود 
بخشی  به حبشه  مهاجرت  بسا  چه  بود.  الزم  نیز  مکه  در  که  بود  چیزی  همان  این 
اعضای  دریابند که  قریشیان  تا  کار گرفته می شد  به  باید  بود که  از شک درمانی ای 
خانوادۀ خودشان آنها را به خاطر اسالم ترک می کنند. تصور بهت و حیرت افرادی مثل 
ابوسفیان، ابوامیه بن المغیرۀ و سهیل بن عمر که دختران شان همسران مسلمان خود را 
در سفر به حبشه همراهی کرده بودند، کار سختی نیست. آنان چهره های برجستۀ مکه 
بودند و اگر فرزندان شان- در این مورد دختران شان- آنها را ترک کردند، پس ارزش ها 
باشد.  داشته  اشکالی  و  ایراد  به طور جدی  بایست  می  بودند  کرده  بنا  که  نظامی  و 
همین طور این حادثه نشان می داد که اسالم علیرغم ناتوانی اش در حفاظت و حمایت 
از پیروانش و یا فراهم نمودن هرگونه منفعت مادی آنی برای آنها، از جذابیت شگرفی 
برخوردار بود؛ اسالم فقط وعدۀ رضایت پروردگار و برخورداری از لذت زندگی جاودانه 
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در بهشت را می داد. در هر حال، کسب مال دنیا با هدف کسب قدرت موقتی اولویت 
اول اسالم نیست، بلکه در پی آن است تا با منع اسراف و ارتقای مضمون مشارکت و 

همدلی در تالشی بی وقفه برای جلب رضای الهی، در جامعه توازن برقرا سازد.
در روزهای آغازین اسالم، مسلمان بودن مساوی بود با تحمل دشواری های فیزیکی 
عظیم: در کالم آرامش بخش قرآن، خداوند متعال می فرماید که او آنهایی را که بی قید 

و شرط ایمان می آورند، می آزماید:
خود  حال  به  آوردیم «،  »ایمان  بگویند:  که  همین  کردند  گمان  مردم  آیا 
رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟ ما کسانی را که پیش از آنان بودند 
آزمودیم )و اینها را نیز امتحان می کنیم(؛ باید علم خدا درباره کسانی که 
راست می گویند و کسانی که دروغ می گویند تحقق یابد. )سورۀ عنکبوت، 

ایات 2 و 3(
اما کسانی که به اسالم می گرویدند، این از خودگذشتگی ها را با امید زندگی بهتر 
در آخرت به جان می خریدند. اسالم دعوت به ترک دنیا نمی کند چنان که امام علی )ع( 
می فرماید: »زهد آن نیست که از این دنیا هیچ در تملک تو نباشد، بلکه یعنی تو در 
تملک این دنیا نباشی«.15 عزیمت تعداد زیادی از مسلمانان از مکه آزار و اذیت کسانی 
را که باقی ماندند، تشدید کرد. این روشی بود که قریشیان در پیش گرفتند. با وجود 
شکنجه  بیهودگی  و  قریش  وحشیگری  و  بربریت  مقابل  در  مکه  مسلمانان  مقاومت 
با  ناسازگاری  و  مخالفت  در  تالشی  هرگونه  از  قریشیان  بازدارنده،  ابزاری  عنوان  به 

مسلمانان فروگذار نمی کردند.
علمای حدیث و سنت به اتفاق بر این باورند که فرستادگان سران مکه سعی داشتند 
نجاشی را با مسلمانان مخالف سازند تا شاید آنها را به مکه بازگرداند. لیکن پادشاه 
حبشه نپذیرفت که بدون شنیدن توضیحات مسلمانان، خواستۀ فرستادگان مزبور را 
پادشاه حبشه خواهیم پرداخت و  این رویارویی در دربار  به  باز  بعداً  ما  اجابت کند. 
محتوای نامه ای که پیامبر )ص( به پادشاه حبشه نوشت را نیز بررسی خواهیم کرد. 
نخست به بررسی مختصر ماهیت زبان عربی و شکل نوشتاری آن در مکه در آن زمان 
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می پردازیم. زیرا این امر دقت زیاد پیامبر )ص( در تعامالتش با دیگران از طریق مکتوب 
کردن تمامی پیغام ها و موافقت نامه هایش را برای ما روشن می سازد.

معرفی سند مکتوب در مکه
مردم مکه اندکی پیش از ظهور اسالم با مهارت های نوشتاری آشنا شده بودند.16 
به عنوان یک جامعۀ غالباً چادرنشین، با سابقه ای چندصد ساله آنچه وجود داشت، 
عبارت بود از یک سنت قوی شفاهی که در قیاس با نوشتار روی توانایی های شنیداری 
و قدرت حافظه تاکید داشت. حتی در چنین شرایطی، در پی ظهور اسالم با دیدگاه 
آخرین  از  محافظت  به  راجع  کریم  قرآن  در  و سخت گیری های خداوند  پیامبر )ص( 
کالم وحی برای تمامی اعصار آتی، خط نوشتاری در زبان تقریباً خیلی زود جای خود 

را باز کرد:17 
همان کس که انسان را از خون بسته ای خلق کرد. بخوان که پروردگارت )از 
همه( بزرگوارتر است، همان کسی که بوسیله قلم تعلیم نمود، و به انسان 

آنچه را نمی دانست یاد داد.
)سورۀ علق، آیات 1 تا 5(

ما قرآن را نازل کردیم؛ و ما بطور قطع نگهدار آنیم.  )سورۀ حجر، آیۀ 9(

پرداخته اند.18  عربی  زبان  پیشرفت  جزئیات  بررسی  به  نیز  متعددی  کارشناسان 
قرار  بررسی  مورد  را  خاص  مشکالت  از  نمونه هایی  نکته  این  تبیین  برای  سایرین 
داده اند.19 همانند سایر زبان ها، در آن زمان زبان عربی نیز دارای گویش های متعددی 
بود. در هر حال، سرانجام گویش مربوط به اهالی مکه به خاطر اسالم و این واقعیت 
که آیات قرآنی به این گویش نوشته شده بودند، بر سایر گویش ها غلبه کرد. حتی با 
وجود تعداد اندک کسانی که قادر به خواندن و نوشتن بودند، پیامبر )ص( به محض 
وحی شدن آیات به ایشان، به پیروانش امر می فرمودند آنها را بنویسند. لذا این امر نه 
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تنها برتری گویش مکی بر سایر گویش ها را تضمین می کرد بلکه مهم تر این که صحت 
و اعتبار قرآن را نیز حفظ می نمود.

در این برهه از تاریخ، هنوز کاغذ به عربستان وارد نشده بود. بنابراین در عوض، از 
پوست دباغی شدۀ حیوانات و استخوان هایی نظیر تیغه های شانۀ شتر استفاده می شد. 
برای مکاتبات مهم از غشای پوست حیوانات استفاده می کردند. کاغذ پاپیروس اندکی 
کاغذ  این  از  دوم،  خلیفۀ  زمان  در  یافت.  راه  عربستان  به  پیامبر )ص(  وفات  از  پس 
استفاده می شد که نشان می دهد در مدت زمان کوتاهی پس از تثبیت قدرت اسالم، 
مسلمانان با این محصول آشنا شدند. نامه های فراوانی که عمر به فرمانداران خود در 

دولت رو به گسترش اسالمی می نوشت همگی بر روی پاپیروس نوشته می شدند.20

اولین گردآوری نامه ها و اسناد
کالم وحی الهی یعني قرآن کریم، منبع اصلی دانش و هدایت در تمامی جنبه های 
پیامبر  سیرۀ  درک  و  مطالعه  منبع  اولین  همچنین  قرآن  است.  بشریت  فعالیت های 
اکرم )ص( است؛ هر منبع دیگری در درجۀ اهمیت بعدی بوده و باید با معیار قرآن 
سنجیده شود. به هرحال، منابع دیگری از قبیل ادبیات حدیث و سیره هم وجود دارند 
بخش  می سازند.  روشن  را  اسالم  و ظهور  پیامبر)ص(  زندگی  مختلف  که جنبه های 
دیگری که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، نامه ها و پیمانهای پیامبر)ص( 
پیمانهای  و  نوشته  مختلف  فرمانروایان  به  متعددی  نامه های  حضرت  آن  هستند. 
اقتدار  و  قدرت  سایۀ  در  که  فرمودند  امضاء  عربستان  در  قبایل  سران  با  متعددی 
پیامبر)ص( موجب برقراری صلح و آرامش در دولت-شهر مدینه شدند. از این رو، آن 

حضرت به عنوان رهبر و حاکم بالمنازع مدینه شناخته شد.
در کتب مختلف سیره، به صدها مورد از نامه های مزبور اشاره شده است. دست کم 
چهار نسخه از نامه های اصلی موجود بوده و در موزه ها و آرشیوهای کشورهای مسلمان 
از قابل  توجه ترین جنبه های  این یکی  افراد حفظ شده اند.  یا در مالکیت شخصی  و 
رسالت حضرت رسول )ص( است. توجه دقیق آن حضرت در نوشتن همه چیز از جمله 
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کالم وحی، نامه ها و پیمان ها حتی در زمانی که مهارت های نگارشی پیشرفت چندانی 
نداشت و تنها تعداد معدودی از مردم در آن زمان قادر به خواندن و نوشتن بودند، 
نکته ای حائز اهمیت است. گروهی از کارشناسان فهرستی شامل اسامی 17 نفر21 را 
به عنوان کسانی که خواندن و نوشتن می دانستند، آورده اند در حالی که برخی دیگر 
این تعداد را، 48 نفر ذکر کرده اند.22 در کتب حدیث و سیره حدود 300 سند، نامه 
و پیمان از پیامبر )ص( شناسایی شده است. اولین کسی که اقدام به جمع آوری این 
اسناد کرد، فردی بود به نام عمر بن حزم انصاری یکی از همراهان پیامبر اکرم )ص( 
بود که به خاطر مهارت های ادبی اش دارای معروفیت و شهرت خاص بود.23 اصل کتاب 
او امروزه دیگر موجود نیست اما محتوای آن بازسازی شده است.24 مطالعۀ دقیق این 
اسناد، درک بهتری از سیرۀ پیامبر )ص( و نحوۀ مذاکره و تعامالت آن حضرت به ویژه 
با حکام سرزمین های دیگر به دست می دهد. این نامه ها و اسناد همچنین در کتب 

مختلف تاریخ مرجع قرار داده شده  و به آنها استناد گردیده است.25 
اولین نمونه از این اسناد که توسط الطبری، ابن القیم و ابن کثیر به آن اشاره شده، 
نامۀ آن حضرت به نجاشی پادشاه حبشه است.26 البته علما در خصوص محتوای این 
نامه با هم اختالف نظر دارند. ابن کثیر به دو نامۀ مجزا اشاره می کند.27 او از کتاب 
الدالئل بیهقی28 نقل می کند که رسول اهلل )ص( نامه ای به نجاشی نوشته، توسط جعفر 
بن ابیطالب )ع( به او فرستاد. او متن کامل نامه را نقل می کند گرچه اندکی قبل تر 
نام پادشاه حبشه اصحم نبود. یه نظر می رسد این اشتباه  می گوید که در آن زمان 
باشد. زیرا تمامی مورخین و علمای حدیث، او را اصحم یا اصحمه ذکر کرده اند و نیز 
نامه هایی که پیامبر )ص( به او فرستادند، نام او را تایید می کنند. نسخه های مختلفی 
از این نامه در دست است. ابن کثیر در کتاب السیره النبویه نامه ای از بیهقی آورده 
است که در پایان، ُمهر پیامبر )ص( را دارد. همچنین نقل قولی از آیه ای از سورۀ مبارکۀ 
آل عمران آورده است. ُمهر پیامبر )ص( و آیۀ قرآن، هردو به این اشاره دارند که این 
همان نامه ای است که پیامبر )ص( در آغاز سال هفتم هجری زمانی که به فرمانرویان 
دیگری هم نامه نوشت، فرستاده بود. سورۀ آل عمران در مدینه نازل شد نه در مکه. 
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نامۀ بعدی که در تصویر 1 آورده شده، در السیره النبویه ابن کثیر )که توسط پرفسور 
جلد  چهار  در  محمد )ص(  پیامبر  زندگانی  عنوان  تحت  و  ترجمه  گاسیک1  ال  ترور 

منتشر شده( ذکر گردیده است.29

محتوای نخستین نامه
ُمهر پیامبر )ص( که در انتهای متن نامه به چشم می خورد، در تصویر 2 نشان داده 
شده است. این ُمهر به شکل حلقه ای به قطر یک اینچ است که در درون آن عبارت 
»محمد رسول اهلل« در سه خط از باال به پایین نوشته شده است. ابن کثیر ضمن بحث 
در مورد محتوای نامه اشاره می کند که: »بیهقی این نامه را مربوط به پس از روایت 

مهاجرت به حبشه می داند«. وی در ادامه نظر خود را مطرح می کند:
دیدگاه های مختلفی در خصوص این روایت وجود دارد. روشن است که این سند به 
نجاشی که عالوه بر مسلمان بودن یکی از دوستان جعفر و همراهان وی نیز بوده، 
فرستاده شده است. این نامه مربوط به زمانی است که محمد )ص( اندکی پیش از 
فتح مکه به زمامداران تمامی کشورهای آن زمان نامه نوشته و آنها را به پرستش اهلل 
)جل جالله( دعوت نمود. او به هراکلیوس حاکم روم، قیصر سوریه، خسرو پادشاه 

پارس، حاکم مصر و نیز نجاشی نامه نوشت.30

ششم  سال  در  حدیبیه  قرارداد  انعقاد  از  پس  پیامبر )ص(  که  نامه ای   -1 تصویر 
نامه های دیگری به فرمانروایان بزرگ آن  هجری به نجاشی نوشت و سپس متعاقباً 

روزگار فرستاد.
به نام خداوند بخشایندۀ بخشایشگر 

این نامه ای است از محمد فرستادۀ خدا به نجاشی االصحم رهبر بزرگ حبشه.
درود و سالم بر کسی که از هدایت پیروی کند، به خدا و فرستادۀ او ایمان آورد و من شهادت 
می دهم که هیچ خدا و اراده ای بجز خدای خدای یگانه ای نیست که )او در ملک و فرمانروایی( 

1. Trevor Le Gassick
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هیچ شریکی ندارد، کسی که هیچ همسری برای خود برنگزید و هیچ فرزندی ندارد و گواهی 
می دهد که محمد بندۀ مومن و رسول اوست.

من تو را به پیام الهام بخش اسالم دعوت می کنم، زیرا من پیامبر خدا هستم. پس تسلیم )او( باش 
تا در امنیت و آرامش باشی! 

بگو: »ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ که جز خداوند یگانه 
را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم؛ و بعضی از ما، بعضی دیگر را -غیر از خدای یگانه- 
به خدایی نپذیریم.« هرگاه )از این دعوت، ( سر باز زنند، بگویید: »گواه باشید که ما مسلمانیم« 

)سورۀ ال عمران، آیۀ 64(
اما اگر ایمان نیاوری، بی گمان گناه کسانی از مردمت که مسیحی هستند، بر گردن تو خواهد بود.

ابن کثیر همچنین روایت می کند که: 
نامه های پیامبر )ص( به آنها )فرمانروایان( همگی یکسان بودند، یعنی کپی همدیگر 
بودند )و با چارچوبی یکسان نوشته شده اند(. در همۀ آنها آیه ای نقل شده که از 
سورۀ آل عمران است، فصلی که بی شک مربوط به دورۀ مدینه است. آیۀ مزبور از 

بخش ابتدایی سوره آورده شده است.
اثبات این نکته که نامۀ مزبور نمی توانسته در زمانی فرستاده  ابن کثیر به منظور 
باشد که جعفر بن ابیطالب )ع( مکه را به قصد حبشه ترک می کرد، مالحظات زیر را 

در مورد آیات سورۀ آل عمران مطرح می کند:
همانطور که در تفسیرم اشاره کردم، تمامی هشتادوسه آیۀ این سوره از ابتدا مربوط 
به هیأتی از نجران است و حمد و ستایش از آن پروردگار است، و این سند نیز به 

نجاشی دوم نوشته شده بود نه نجاشی اول.31
آنچه با قطعیت می توان گفت این است که آیاتی که در نامه  نقل شده ، در مدینه 
نازل گشته اند. لذا این نامۀ خاص نمی تواند از مکه فرستاده شده باشد. هیأتی مسیحی 
در سال نهم هجری از نجران به مدینه آمده بودند تا با پیامبر )ص( مجادله کنند.32 
بی شک این آیات نمی توانستند در نامه ای که پیامبر )ص( از مکه به نجاشی فرستاد، 
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نقل شده باشند. یعنی زمانی که هنوز آن آیات به حضرت وحی نشده بودند. به همین 
شکل در بین علما اتفاق نظر وسیعی وجود دارد که ُمهر پیامبر )ص( زمانی ساخته شد 
که آن حضرت پس از عقد پیمان صلح حدیبیه در اوایل سال هفتم هجری نامه هایی 

به فرمانروایان مختلف نوشت.

محتوای نامۀ دوم
ابن کثیر سپس از نامۀ دومی سخن می گوید و مجدد از بیهقی روایت می کند که او 
نیز نامۀ مزبور را به واسطۀ یک سلسله روایات تا محمد بن اسحاق نویسندۀ زندگی نامۀ 
امیه ضمری  عمروبن  »رسول خدا )ص(  می گوید:  وی  می کند،  رهگیری  پیامبر )ص( 
را به همراه نامه ای در خصوص جعفر بن ابیطالب )ع( و همراهانش به دربار نجاشی 
فرستاد.« نامۀ مزبور که به ُمهر پیامبر )ص( ختم می شود، در سند 3 آورده شده است. 
متن این نامه مشابه همانی است که الطبری نقل کرده است. دکتر حمیداهلل به نقل از 
طبری این دیدگاه را مطرح می کند که ممکن است برخی علما این دو نامه را با هم 
ترکیب کرده باشند، 33 به ویژه بند پیش از آخر آنها که به پسرعموی پیامبر )ص( جعفر 
بن ابیطالب )ع(- که به اشتباه در ترجمۀ انگلیسی تِِرور ال گاسیک از کتاب السیرۀ 
النبویۀ ابن کثیر برادرزاده آورده شده- اشاره دارد. همۀ علمای تفسیر و سیره در این 
خصوص اتفاق نظر دارند که جعفر )ع( در سال پنجم رسالت پیامبر )ص( به حبشه 
رفته34 و ارسال نامه  به فرمانروایان مختلف در اوایل سال هفتم هجری، پس از آن بود 

که پیمان صلح حدیبیه در اواخر سال ششم هجری منعقد گردید. 
سند 3- نامه ای منتسب به پیامبر )ص( که دکتر حمیداهلل معتقد است در آن به 
اشتباه، نامۀ قبلی )که در مکه نوشته شد( با نامۀ بعدی )نوشته شده در مدینه( خطاب 

به نجاشی پادشاه حبشه ترکیب شده است:
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر

از محمد پیامبر خدا به نجاشی رهبر االصحم پادشاه حبشه
ایمنی و سالمت بر تو باد. همانا من نزد تو حمد و ستایش خداوند یگانه ای را می گویم که جز 
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او هیچ خدایی نیست، فرمانروای پاک و منزه، سرمنشأ صلح و آرامش، و سرچشمۀ ایمان. بر تو 
بیان می کنم. گواهی می دهم که عیسی مسیح فرزند مریم روح خداست و خداوند کلمۀ اوست 
که در مریم، آن دوشیزۀ نیکوکار، پاکدامن و باکره دمید. و او مسیح را بارور گشت، کسی که 
خداوند از روح و دم خویشتن آفریدش، چنان که آدم را با دست و دم خود آفرید. من تو را به 
ایمان به خدای یگانه ای می خوانم که هیچ شریک و انبازی ندارد. اطاعت، همه شایستۀ اوست. 
از من پیروی کن، به من ایمان بیاور و به آنچه بر من فرو فرستاده شده است. همانا من رسول 

خدا هستم.
به  که  آنگاه  فرستادم.  تو  به سوی  مسلمانان  از  گروهی  با  همراه  را  پسرعموی خود  من جعفر 
نزد تو آید با مهربانی او را پذیرا باش و متکبر مباش. من تو و سپاهیانت را دعوت می کنم تا به 
خداوند ایمان آورید. براستی که من پیام خود را به شما ابالغ کرده و اندرزتان گفتم. پس اندرز 

مرا بپذیرید.
صلح وآرامش بر کسانی باد که راه راست در پیش گیرند.

همچنین در خصوص حامل نامۀ مزبور به نجاشی بین علما اختالف نظر وجود دارد. 
آیا چنان که بیهقی در الدالئل گفته، حامل نامه عمر بن امیه الضمری بوده است؟ 
با آن که اکثر مورخین از جمله طبری، ابن سعد، ابن کثیر و برخی دیگر نام حامل 
نامه را ذکر نکرده اند، دکتر حمیداهلل که با دقت این موضوع را مورد بررسی قرار داده، 
را رسانده  نامۀ فوق  باشد که  بوده  باید کسی  به احتمال قوی عمر  معتقد است که 
است. او اشاره می کند که عمروبن امیه ضمری، روابط نزدیکی با قبیلۀ عبدالشمس و 
عبدالمطلب داشته و با دختر عبیدۀ بن الحارث بن عبدالمطلب، یکی از عموزاده های 
پیامبر )ص( که در جنگ بدر به شهادت رسید، ازدواج کرده بود. همان طور که پیش 
از این گفته شد، عبدالشمس، عموی بزرگ پیامبر )ص( حقوق بازرگانی از فرمانروایان 
حبشه کسب کرده بود و این حقوق طبیعتاً باید به متحدان آنها نیز تسری پیدا کرده 
باشد. به نظر دکتر حمیداهلل،35 عمر در موقعیت های متعددی به همراه کاروان های 
بازرگانی به حبشه رفته بود و به نظر باید رابطۀ دوستانه ای با اصحم نجاشی برقرار 
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کرده باشد. در واقع، دکتر حمیداهلل معتقد است36 این احتمال را نمی توان رد کرد که 
عمر هنگامی که اصحم به عنوان بردۀ بازرگانی از قبیلۀ ضمره در عربستان بوده با او 

روابط نزدیکی برقرار کرده باشد.
در زمان اولین مهاجرت به حبشه در سال پنجم پس از آغاز رسالت پیامبر )ص(، 
پیامبر )ص( فرد  بپذیریم که  ندارد  بود، دلیل  هنگامی که آن حضرت هنوز در مکه 
بفرستد.  پادشاه  به  جعفر)ع(  عموزاده اش  معرفی  برای  دیگر  نامه ای  با  را  دیگری 
و  فصیح  و  منظر  خوش  فردی  خود  بود،  عزیز  بسیار  پیامبر )ص(  نزد  که  جعفر)ع( 
سخنور بود. دکتر حمیداهلل بار دیگر به روشن شدن موضوع کمک می کند. او اولین 
نامه ای را که بوسیلۀ پسرعمویش جعفر )ع( به نجاشی فرستاده شد، به طور کامل ذکر 

و نقل کرده است. این نامه در تصویر 4 ذیل بازسازی شده است.
دکتر حمیداهلل اشاره می کند که جملۀ آخر از پاراگراف پیش از آخر نامه )که داخل 
پرانتز آمده( احتماالً باید از نامه ای دیگر گرفته شده باشد. زیرا در این نامه که به ویژه 
ماهیت معرفی نامه داشت و به منظور جلب حمایت و محافظت از مسلمانان فرستاده 
شده بود، استفاده از چنین لحنی نامناسب خواهد بود. این جمله باید مربوط به نامۀ 
دیگری بوده باشد که بعداً به جانشین نجاشی االصحم که دعوت اسالم را رد کرده 
بود، نوشته شده باشد. در صحیح مسلم روایت شده که جانشین اصحم که به تخت 

نشست، اسالم را نپذیرفت.37 
عرضه  حبشه  پادشاه  به  را  پیامبر )ص(  نامۀ  زمانی  چه  )ع(  جعفر  نیست  مشخص 
داشت. آیا او این کار را به محض ورود به حبشه انجام داد؟ اگر چنین بوده چرا پادشاه 
به تحریک عمربن عاص که امید داشت پاسخ مسلمانان پادشاه را خشمگین سازد، از 
مسلمانان خواست توضیح دهند عقیدۀ جدیدشان چیست؟ از طرفی، اگر نامه به هنگام 
ورود به حبشه به پادشاه عرضه نشده، مسلمانان چگونه توانستند بدون این که جلب 
توجه کنند در حبشه زندگی کنند؟ آنها اعرابی بودند که پوست روشن تری داشته و به 
سادگی در میان حبشی هایی که پوستی به مراتب تیره تر داشتند، به چشم می آمدند. 

به  پیامبر )ص( زماني که هنوز در مکه حضور داشت،  نامه ای که  اولین  سند 4- 
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نجاشی پادشاه حبشه فرستاد.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر

از محمد، پیامبر خدا به نجاشی، رهبر بزرگ حبشه
پس از حمد و ستایش خدایی که جز او هیچ کس سزاوار ایمان تو نیست، خطابم به توست. او 
قادر مطلق، منزه از هر عیب، ولی )هر مخلوقی( و کسی است که تو را از تمامی دشواری ها و 

مصیبت ها مصون می دارد.
گواهی می دهم که عیسی مسیح فرزند مریم روح خداست و خداوند کلمۀ خود را در مریم، آن 
دوشیزۀ نیکوکار، پاکدامن و باکره دمید. و او مسیح را بارور گشت، کسی که خداوند از روح و دم 

خود آفریدش، درست همانطور که آدم را با دستان و دم خود آفرید.
من تو را به ایمان به خدای یگانه ای می خوانم که هیچ شریک و انبازی ندارد. اطاعت همه شایستۀ 
اوست. از من پیروی کن، به من ایمان بیاور و به آنچه بر من نازل شده است. چرا که من رسول 

خدا هستم.
من تو و سپاهیانت را دعوت می کنم تا به خداوند متعال و شکوهمند ایمان آورید. براستی که من 
پیام خداوند را برای شما آورده و اندرزگوی شما هستم. حال برتوست که اندرز من را بپذیرید 

)یا رد کنید(.
من جعفر پسرعموی خود را همراه با گروهی از مسلمانان به سوی تو فرستادم. آنگاه که به نزد 

تو آید با مهربانی او را پذیرا باش )و متکبر مباش(.
صلح و آرامش بر کسانی باد که راه راست در پیش گیرند.38

آنچه به لحاظ منطقی می توان تصور کرد این است که در آغاز آنها را با بازرگانان 
عرب اشتباه گرفته باشند. مسافرت بین عربستان و حبشه در آن زمان متداول بوده 
است. اما این نیز خیلی بعید است که جعفر)ع( تحویل نامۀ پیامبر )ص( را به تاخیر 
انداخته باشد. نامۀ مزبور امانتی مقدس از جانب پیامبر )ص( بوده و بی شک جعفر)ع( 
این  برساند.  حبشه  پادشاه  به  فرصت  اولین  در  را  آن  که  می کرده  را  تالشش  تمام 
مهاجرین  که  کرده  تصور  نامه  دریافت  از  پس  نجاشی  که  دارد  وجود  هم  احتمال 
مسلمان از یکی از فرقه های دیگر مسیحیت که در آن زمان کم هم نبودند باشند. 
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همچنین ممکن است جعفر)ع( نامه را پس از آن که دربار نجاشی از آنها راجع به 
دین شان سوال شد و او آیه ای از قرآن را که در مورد حضرت مریم و عیسی)ع( است 
قرائت نمود، تحویل داده باشد. چیزی که مسلم است این که نجاشی پس از برخورد 
اول به واسطۀ فصاحت و صداقت جعفر)ع( به او عالقه مند شد. همچنین نجاشی چنان 

که از نامه اش به پیامبر اکرم)ع( پیداست، اسالم را پذیرفته است.
از طرفی، شکي نیست که او هیأت نمایندۀ سران مکه را با احتیاط زیادی پذیرفت. 
محققین اسالمی در مورد این که یکی از دو فرستادۀ سران مکه که هدایای گران بهایی 
نیز با خود داشتند، عمر بن عاص از قبیلۀ سهم بوده، اتفاق نظر دارند. اما در مورد 
هویت نفر دوم اختالف نظر وجود دارد. آیا چنان که عروۀ بن الزبیر در کتاب مغازی 
رسول اهلل که به تازگی کشف شده39 و ابن کثیر در البدایه و النهایه40 روایت کرده اند، 
و  اسحاق41  ابن  که  چنان  یا  است؟  بوده  مخزوم(  قبیلۀ  )از  الولید  بن  امیه  دوم  نفر 
الطبری42 نقل کرده اند، عبداهلل بن ابی ربیعۀ بوده است؟ دکتر حمیداهلل این موضوع 
را روشن می سازد. او اشاره می کند که در مرتبۀ اول هیأت مزبور شامل عمر بن عاص 
و عبداهلل بن ابی ربیعه بود.43 پس از جنگ بدر نیز سران مکه هیأت دیگری به دربار 
نجاشی فرستادند تا بار دیگر برای برگرداندن مسلمانان با او مذاکرده کنند، این بار 

عمر بن عاص به همراه عماره بن الولید مامور این کار شدند.44
هدف هیأت اولی که از سوی سران مکه به حبشه فرستاده شد، این بود که مسلمانان 
بازگردانده  مکه  به  خود  جرائم  کیفر  برای  باید  که  کنند  معرفی  فراری  مجرمان  را 
می شدند. هیأت اول به جای این که مستقیم به پادشاه مراجعه کنند ابتدا به روحانیون 
بزرگ و سایر کشیش های مسیحی نزدیک شده و با تقدیم هدایای بسیار گران بها و 
ارائۀ تصویری غلط از مسلمانان به عنوان شورشی و آشوبگر موفق شدند ایشان را با 
خود همراه سازند. سپس به جانب نجاشی رفتند اما او همان طور که شایستۀ فردی 
معروف به عدالت و انصاف است قبول نکرد که بدون دادن فرصتی برابر به مسلمانان 
را برگرداند. تالش های مکرر فرستادگان  آنها  از خود و معرفی دین شان،  برای دفاع 
مکه به ویژه عمر بن عاص که سعی نجاشی را دچار تردید کند با شکست روبرو شد و 
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اینجا بود که جعفر بن ابیطالب )ع( به نمایندگی از مسلمانان سخن گفت. با این که 
جعفر)ع( به واسطۀ حمایت پدر بزرگوارش که از اعضای محترم و ذی نفوذ جامعۀ مکه 
بود، در مکه هیچ شکنجه و آزاری ندیده بود، پیامبر )ص( او را بخاطر دانش و فصاحت 
و سخنوری اش همراه مهاجرین راهی حبشه کرد. هنگامی که نجاشی از او راجع به 
دین جدیدی که با مسیحیت فرق می کرد سوال کرد، جعفر )ع( به گونه ای سخن گفت 

که در تاریخ کم نظیر است:
ای پادشاه! ما مردمانی غرق در جهالت بودیم، که بت ها را پرستش می کردیم، گوشت های که 
درست ذبح نشده بود می خوردیم، غرق در پلیدی بودیم و قوی ترها ضعیف ترها را می دریدند. 
ما چنین مردمانی بودیم تا این که خداوند یکتا پیامبری از میان خودمان به سوی ما فرستاد 
که اصل و نسبش را می شناختیم و به صداقت، درستکاری و امانتداری او آگاه بودیم. او ما را به 
پرستش خدایی دعوت کرد که باید به یگانگی اش شهادت داده، به او ایمان می آوردیم و از آنچه 
پدران مان در قالب بت های سنگی پرستش می کردند روگردان می شدیم. او به ما امر کرد سخن 
راست بگوئیم، به قول خود وفا کنیم، روابط خویشاوندی و حقوق همسایگان را محترم بشماریم 
و از جرم و جنایت و خونریزی خودداری کنیم. پس ما به خداوند یکتا ایمان آورده هیچ شریک 
ندادیم، آنچه را حرام کرده بود حرام و آنچه را حالل کرده بود حالل  او قرار  برای  و همتایی 
شمردیم. به این خاطر مردم ما به مقابله با ما برخاسته، ما را شکنجه و آزار و اذیت می کنند تا 
ما را وادار کنند دست از قوانین جدید زندگی خود برداشته و از پرستش خداوند یکتا برگشته به 
مجسمه های دست ساز بشر و بت ها روی آوریم. این است که ما از میان تمام کشورها، کشور شما 
را برگزیده به اینجا آمدیم، در پناه حمایت شما شادمان هستیم و ای پادشاه! ما امید داریم در 

اینجا در کنار شما دیگر دچار هیچ انحرافی نشویم.45
آزردگی  وجود  با  و  بود  گرفته  قرار  بود  شنیده  آنچه  تاثیر  تحت  آشکارا  نجاشی   
کشیش ها و مشاورانش درخواست استرداد فرستادگان سران مکه را نپذیرفت. عمربن 
عاص با آن که از این شکست سرخورده شده بود، دست  برنداشته بار دیگر تالش کرد 
چهرۀ مسلمانان را تخریب کند. روز بعد عمربن عاص از پادشاه پرسید که آیا او از 
عقاید مسلمانان راجع به عیسی )ع( و مادرش مریم )ع( خبر دارد. او تصور می کرد 
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بی شک با شنیدن عقاید مسلمانان در این خصوص نظر پادشاه عوض خواهد شد، چرا 
که می دانست نسخۀ قرآنی داستان عیسی )ع( و مادرش با روایات انجیلی که ظاهراً 
فراخواند  را  مسلمانان  دیگر  بار  نجاشی  است.  متفاوت  داشت  ایمان  آن  به  نجاشی 
با  نجاشی  از سوال  اطالع  با  بگویند. مسلمانان  )ع( سخن  پیامبر  به عیسی  راجع  تا 
هم مشورت کرده، به این نتیجه رسیدند که فارغ از عواقبش حقیقت را بگویند. باز 
هم جعفر بن ابیطالب )ع( جلو آمده آیاتی از سورۀ مبارکۀ مریم که اندکی پیش از 
وقتی جعفر  نمود.46  قرائت  را  بود  نازل شده  پیامبر )ص(  بر  به حبشه  آنها  مهاجرت 
قرائت آیات را به پایان برد، اشک از چشمان نجاشی و درباریان و کشیش های حاضر 
جاری بود. نجاشی با اطمینان تایید کرده و اظهار داشت: »براستی که این از همان 
منبعی آمده که عیسی )ع( را به رسالت برگزید«. آنگاه مستحکم و استوار رو به دو 
فرستادۀ قریشی کرده گفت: »شما می توانید بروید. زیرا به خدا قسم آنها را به شما 
تسلیم نخواهم کرد؛ نباید به آنها خیانت شود.«47 در صحیح بخاری )حدیث 1236( 
و صحیح مسلم )حدیث 1585(48 روایت شده که نجاشی اسالم را پذیرفت، گرچه به 
خاطر شرایط متزلزل کشورش به ویژه مخالفت کشیش ها، این موضوع را پنهان کرد.

سال ها بعد، نجاشی در عمل به دستورات پیامبر )ص(، مقدمات ازدواج آن حضرت 
با ام حبیبه را فراهم نمود و 400 درهم از طرف پیامبر )ص( مهر او کرد.49 عبیداهلل 
بن جحش )از قبیلۀ شمالی اسد که متحد عبدالشمس بودند( شوهر ام حبیبه که به 
همراه او به حبشه مهاجرت کرده بود، به آیین مسیحیت درآمده بود و بعدها در حبشه 
درگذشته بود. ازدواج پیامبر )ص( با ام حبیبه خیلی بعد از هجرت آن حضرت به مدینه 
صورت گرفت. پس از مرگ نجاشی اصحم، قدرت به عموزادۀ او که ظاهراً نام او هم 
اصحم بود، منتقل شد. پیامبر )ص( برای نجاشی بزرگ نماز مّیت غیابی گزارد،50 اما 
چنان که دکتر حمیداهلل اشاره کرده است، این مسئله خیلی بعد از هجرت به وقوع 

پیوسته است.51
ابن کثیر نیز از بیهقی روایت می کند که نجاشی از پیروزی مسلمانان در جنگ بدر 
در رمضان سال دوم هجری بسیار خوشحال و راضی شد. او به منظور ابراز خوشحالی 
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از این خبر مسرت بخش و نشان دادن قدردانی اش از خداوند یکتا به واسطۀ این فتح 
عظیم، هدایایی برای جعفر )ع( و سایر مسلمانان فرستاد.52 همچنین پاسخی از جانب 
را ثبت  ابن اسحاق آن  از  نقل  به  پیامبر )ص( وجود دارد که طبری  نامۀ  به  نجاشی 
نموده و دکتر حمیداهلل53 و ابن کثیر هم به آن ارجاع داده اند.54 این نامه در تصویر 5 
بازسازی شده است. نجاشی به همراه نامۀ مزبور، هدایایی هم برای پیامبر )ص( فرستاد. 
پیامبر )ص( بر طبق عدات خود همیشه به حرکاتی از این دست با لطفی به مراتب 
بزرگتر پاسخ می داد و لذا در مقابل هدایایی برای پادشاه فرستاد. گرچه پیش از آن 
که این هدایا به دست نجاشی برسد او چشم از دنیا فرو بسته بود. این واقعه در سال 
نهم پس از هجرت به وقوع پیوست.55 مسلم و الترمذی می گویند که پیامبر )ص( پس 
از آن، نامه ای جانشین او نوشت و او را به اسالم دعوت فرمود.56 احمدبن حنبل نقل 
می کند که پادشاه جدید همدلی چندانی با مسلمانان از خود نشان نداده، اسالم را 

نیز نپذیرفت.57

عمروبن امیه ضمری
در اینجا باز به موضوع سفیر پیامبر )ص( به دربار حبشه برمی گردیم. همان طور که 
پیش از این گفته شد، جعفر بن ابیطالب )ع( خود نامۀ معرفی را به نجاشی تحویل 
داد. اختالف نظر در خصوص این که چه کسی نامۀ اول را به پادشاه رساند، ناشی 
تلفیق نموده  با هم  را  از بیهقی دو ماموریت مجزا  به نقل  ابن کثیر  از آن است که 
است. عمربن امیه الضمری از سوی پیامبر )ص( مامور شد تا به حبشه برود و نقشۀ 
شیطنت آمیزی که فرستادگان سران مکه پس از جنگ بدر در سر داشتند، را خنثی 
کند. دو حادثۀ مجزا منجر به این اشتباه و سردرگمی شد. یکی این که در هر یک از 
ماموریت ها پیامبر )ص( چه کسی را مامور کرد. دوم این که اعضای هیأت مکیان چه 
کسانی بودند. ما پیش از این نشان دادیم که وقتی مسلمانان برای اولین بار با فرار 
از مکه موفق شدند به حبشه برسند، عمربن عاص و عبیداهلل بن ابی ربیعه به جانب 
پادشاه حبشه فرستاده شدند. مرتبۀ دوم پس از جنگ بدر در سال دوم هجرت بود، 
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این بار این عمرۀ بن الولید بود که عمربن عاص را همراهی کرد. اکثر کارشناسان بر 
این تصور بوده اند که فقط یک هیأت از مکه به حبشه رفته است و برخی نیز اسامی 
فرستادگان مکی را به نقل از برخی منابعی بدون این که بدانند منظور کدام یک از دو 

هیأت مذکور بوده، ذکر کرده اند.
سند 5- نامه ای از نجاشی پادشاه حبشه به پیامبر )ص( پس از آن که آن حضرت 

به مدینه مهاجرت فرمودند.
به نام خداوند بخشایندۀ بخشایشگر 

به محمد پیامبر خدا از نجاشی االصحم بن ابجر
درود و رحمت و لطف خداوند بر تو باد ای پیامبر خدا

خدایی نیست به جز خدایی که مرا به اسالم رهنمون ساخت. ای پیامبر خدا، نامۀ تو که در آن 
به عیسی اشاره فرموده بودید به من رسید و قسم به خدای آسمان ها و زمین که عیسی مسیح 

چیزی بیش از آنچه توصیف فرمودید نبود.
آنچه را که برای آشنایی ما ابالغ کردی تصدیق می کنیم. پسرعموی تو و همراهانش را با مهربانی 
پذیرفتیم. و من گواهی می دهم که تو پیامبر خدا هستی و گواهی می دهم که آنچه می گویی 
حقیقت است و باید بدان ایمان آورد. من همراهی خود را با تو، پسرعمویت و همراهانش اعالم 

داشته و به دست او اسالم را می پذیرم زیرا خداوند یکتا پروردگار جهان است.
ای پیامبر خدا من پسرم ارحاب بین اصحم بن ابجر را به سوی شما روانه کردم، زیرا من تنها 
اختیار خود را دارم. ای پیامبر خدا اگر خواهان آن هستی که من نزد تو بیایم، چنین خواهم کرد 
زیرا من گواهی می دهم آنچه تو می گویی حقیقت است و درود و سالم برتو باد ای پیامبر خدا.58

نکتۀ جالب توجه این است که عمر بن امیه الضمری پیش از آن که مسلمان شود، 
به عنوان سفیر پیامبر )ص( به حبشه فرستاده شد. دکتر حمیداهلل یک فصل کامل را 
به بحث در مورد گذشتۀ عمر اختصاص داده است.59 وی می نویسد: عمر در جنگ های 
بدر و احد در سپاه مشرکین بود.60 با آن که مشارکت او در این جنگ ها صرفاً بواسطۀ 
سنت وفاداری قومی قبیله ای در مکه بود که فرد را ملزم می کرد هم قبیله ای هایش 
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را در جنگ همراهی کند، در عین حال هیچ فرد خاصی را نمی شد مجبور کرد عماًل 
رخ  پیامبر )ص(  عموی  عباس  برای  که  مشابهی  موقعیتی  در  که  کند. چنان  مبارزه 
داد، او که در جنگ بدر حاضر بود در هیچ مبارزه ای شرکت نکرد. او اسیر شده بعداً 
فدیه داده و آزاد شد. همچنین باید یادآور شویم که عباس پیامبر )ص( را در مالقات 
به  بیشتر  جزئیات  )برای  عقبه  دوم  پیمان  عقد  برای  مدینه  اهل  زائران  با  مخفیانه 
فصل دوم رجوع کنید( همراهی کرده بود. با آن که هنوز اسالم نیاورده بود، اما در 
زمینه سازی برای توافقی که منجر به هجرت پیامبر )ص( از مکه به مدینه شد، نقش 

بسزایی داشت.
عبیدۀ بن حارث، پدر زن عمروبن امیه ضمری، یکی از اولین کسانی که به اسالم 
گروید و پسرعموی پیامبر )ص( بود که در جنگ بدر به فیض شهادت نائل شد. روشن 
است که پیامبر )ص( با عمرو که همانند خود آن حضرت کاروان های تجاری به مکان های 
مختلف می برد، روابط شخصی نزدیکی داشته است. ضمناً همان طور که پیش از این 
گفته شد عمرو با نجاشی پادشاه حبشه هم زمانی که او پس از فروخته شدن توسط 
عموی ستمگرش در قبیلۀ ضمره سپری کرده بود و هم بعدها وقتی که به کشورش 
بازگشته و تاج و تختش را پس گرفت، روابط صمیمانه ای داشت. عمرو مدتی پس از 
جنگ احد مسلمان شد. پیامبر )ص( بجز بار اول که جعفر بن ابیطالب )ع( خودش نامۀ 
معرفی را پادشاه تحویل داد، در تمامی ماموریت ها به حبشه عمرو را می فرستاد. این 
اعتماد زیاد پیامبر )ص( به او حتی پیش از آن که مسلمان شود را نشان می دهد. 

عمروبن امیه در چهار مورد سفیر و فرستادۀ پیامبر )ص( به حبشه بوده است:
1- بالفاصله پس از جنگ بدر.

2- هنگامی که پس از امضای پیمان صلح حدیبیه، نامه هایی برای دعوت فرمانروایان 
مختلف دنیا به اسالم نوشته شد.

3- هنگامی که پس از مرگ شوهر ام حبیبه در حبشه پیامبر )ص( پیشنهاد ازدواج 
را  مدینه  به  بازگشت مسلمانان  مقدمات  تا  نجاشی خواست  از  و  فرستاد  او  برای 

فراهم کند.
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4- هنگامی که پیامبر )ص( نامه ای به جانشین نجاشی اصحم فرستاده او را به اسالم 
دعوت کرد.

مشخص است چگونه برخی کارشناسان در مورد متن نامه ها دچار سردرگمی و اشتباه 
شده اند. آنها نمی توانستند اصل یا کپی این نامه ها را دیده باشند زیرا هیچکدام موجود 
نبودند. اطالعاتی که در مورد محتوای نامه های مختلف به کارشناسان مزبور می رسید 
در طول زمان درهم می آمیخت، اما اگر به خاطر داشته باشیم که مهر پیامبر )ص( در 
پایان نامه های مدینه پس از انعقاد پیمان حدیبیه ساخته شده، پس نامه ای که توسط 
عمروبن امیه به نجاشی فرستاده شد باید به واقع همزمان با نامه هایی باشد که به سایر 
فرمانروایان آن دوران نوشته شدند. ابن سعد نیز با این استدالل موافق است.61 چنان 

که خواهیم دید، کشف اصل یکی از نامه ها این مسئله تایید می کند. 
یک نکتۀ حائز اهمیت دیگر هم وجود دارد. زمانی که اکثر پیروان پیامبر )ص( به 
حبشه مهاجرت کرده بودند، ان تعداد اندکی که در مکه مانده بودند با آزار و اذیت، 
شکنجه و دشواری هایی به مراتب سخت تر روبرو بودند. روایت شده است هنگامی که 
سورۀ نجم در حرم قرائت می شد و همه حتی مشرکین مکه همراه با مسلمانان سجده 
می کردند، تصور شد که قریشیان اسالم را پذیرفته اند و این برخی مسلمانان مهاجر را 
بر آن داشت که از حبشه به مکه بازگردند.62 وقتی دریافتند که این حقیقت نداشته 
برخی از آنها مجدداً به حبشه رفتند در حالیکه بقیه یا داوطلبانه در مکه ماندند یا این 

که با زور از خروج آنها جلوگیری شد.
سند 6- یک از نامه هایی که توسط عمروبن امیه ضمری به نجاشی پادشاه حبشه 

رسانده شد. 
به نام خداوند بخشایندۀ بخشایشگر 

این نامه ایست از محمد فرستادۀ خدا به نجاشی اصحم رهبر بزرگ حبشه
درود و سالم بر کسانی که از هدایت پیروی کنند، به خدا و فرستادۀ او ایمان آورند و من شهادت 
دهند که هیچ خدا/ اراده ای بجز خدای خدای یگانه ای نیست که )در ملک و فرمانروایی( هیچ 
شریکی ندارد، کسی که هیچ همسری برای خود برنگزید و هیچ فرزندی نزایید و گواهی می دهند 
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که محمد بندۀ و پیامبر اوست.
من تو را به پیام الهام بخش اسالم دعوت می کنم، زیرا من پیامبر خدا هستم. پس تسلیم )او( 

باش تا در امن و آرامش باشی! 
بگو: »ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ که جز خداوند یگانه 
را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم؛ و بعضی از ما، بعضی دیگر را -غیر از خدای یگانه- 
به خدایی نپذیرد.« هرگاه )از این دعوت، ( سرباز زنند، بگویید: »گواه باشید که ما مسلمانیم!« 

)سورۀ ال عمران، آیۀ 64(
اما اگر ایمان نیاوری بی گمان گناه کسانی از مردم ات که مسیحی هستند بر گردن تو خواهد بود.

نامه  این  کرده اند.  اشاره  آن  به  مورخان  که  دارد  وجود  هم  نامۀ سومی  همچنین 
در تصویر 6 بازسازی شده است. ارجاع به سورۀ آل عمران به وضوح نشان می دهد 
این  بی شک  است.  فرستاده شده  مدینه  از  و  مزبور  آیات  نزول  از  پس  نامه  این  که 
نمی تواندنامه ای باشد که توسط جعفر بن ابیطالب )ع( هنگامی که برای اولین بار به 

حبشه رفت، فرستاده شد.

کشف نامۀ اصلی در سال 1936 میالدی
با کشف نامۀ اصلی پیامبر )ص( به پادشاه حبشه، محتوای دو نامۀ ارسالی به نجاشی 
حداقل در یک مورد تایید شده است. نامۀ مزبور در سال 1936 میالدی در اتیوپی 
کشف شد. در آن زمان امپراتور هیل سالسی1 آن را به هیأتی از مسلمانان که در کاخ 
وی در آدیس آبابا حضور یافته بودند، نشان داد. این موضوع در روزنامه برهان  اسالم 
آبابا منتشر شد و متعاقب آن روزنامه های مصر و برخی کشورهای دیگر  در آدیس 
نیز آن را منتشر کردند. اندکی بعد از این رخداد، ایتالیایی ها به اتیوپی حمله کرده 
آنجا را به اشغال خود درآوردند. امپراتور گریخته در لندن پناهنده شد. نامۀ مورد نظر 
از دمشق درآورد و در سال 1938 خاورشناس اسکاتلندی داگالس  به هرشکل سر 

1. Haile Sellassie
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مورتون دانلوپ1 آن را از یک خانوادۀ سوری  گرفت.63
این نامه که 17 سطر داشت به همان خطی که در زمان پیامبر )ص( رواج داشت، 
نوشته شده بود. پیش از کشف نامۀ اصلی، دکتر حمیداهلل اظهار کرده بود که طبری 
ادعای  این  نامۀ مزبور  آمیخته اند. کشف  را در هم  نامۀ مجزا  و سایرین محتوای دو 
دکتر حمیداهلل را تایید کرد. ترجمۀ این نامه که امروزه در موزۀ توپکاپی استانبول به 
نگهداری می شود، 64 در تصویر 7 آورده شده است. ُمهر پیامبر )ص( در انتهای نامه به 

چشم می خورد.
از آنچه تا کنون گفته شد درمی یابیم که بیش از یک نامه به نجاشی فرستاده شده 
است. در حالی که ما نامۀ اصلی که از سوی پیامبر )ص( توسط جعفربن ابیطالب )ع( 
فرستاده شده یا هیچ نسخۀ کپی از آن را در اختیار نداریم، در نامۀ تصویر 7 )نامۀ 
اصلی کشف شده( هم چیزی در رابطه با معرفی او وجود ندارد. بنابراین تردیدی نیست 

که این نامه نامه ای نیست که توسط جعفر )ع( به دست نجاشی رسانده شده است.

سند 7- ترجمۀ یک نامۀ اصلی از پیامبر )ص( که از مدینه به نجاشی پادشاه حبشه 
فرستاده شد.

به نام خداوند بخشایندۀ بخشایشگر 
این نامه ایست از محمد فرستادۀ خدا به نجاشی االصحم رهبر بزرگ حبشه.

 ایمنی و سالمت بر تو باد.همانا من نزد تو حمد و ستایش خداوند یگانه ای را می گویم که جز او 
هیچ خدایی نیست، فرمانروای پاک و منزه، سرمنشاء صلح و آرامش، و سرچشمۀ ایمان. گواهی 
می دهم که عیسی مسیح فرزند مریم، روح خدا و کلمۀ اوست که در مریم، آن دوشیزۀ نیکوکار، 
پاکدامن و باکره دمید. و او مسیح را بارور گشت، کسی که خداوند از روح و دم خویشتن آفریدش، 
چنان که آدم را با دست و دم خود آفرید. من تو را به ایمان به خدای یگانه ای می خوانم که هیچ 

شریک و انبازی ندارد. اطاعت، همه شایستۀ اوست. 
از من پیروی کن، به من ایمان بیاور و به آنچه بر من فرو فرستاده شده است، همانا من رسول خدا هستم.

1. Douglas Morton Dunlop
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صلح و آرامش بر کسانی باد که راه راست در پیش گیرند.

به نحوی عمل می فرمود که نشان  پیامبر )ص(  این که حتی در مکه  نکتۀ مهم تر 
می داد ایشان قدرتی مجزای از قریش هستند و با فرمانروایان سرزمین های دوردست 
به عنوان رهبر گروهی کوچک اما مستقل یعنی مسلمانان تعامل داشتند. این امر از آن 
جهت حائز اهمیت است که پیامبر )ص( حتی زمانی که کنترل ناچیزی بر محیط مکه 
اقتدار می اندیشیدند. مسئلۀ فوق همچنین نشان می دهد  داشتند در قالب قدرت و 
که آن حضرت به محض اعالم رسالتش در مکه از پیش در اندیشۀ داشتن قلمروی 
مستقل و در کنترل خود بود که بتواند در آنجا دولت اسالمی را پایه گذاری فرماید. 
این نکته مضامین مهمی در خصوص مقولۀ قدرت در سیره در خود دارد و ما را یاری 
می کند دریابیم که مسلمانان چه قلمروی از آن خود داشته باشند چه نداشته باشند، 
در هر صورت باید برای اجرای قوانین اسالم تالش کنند. بی شک تمامی اصول اسالمی 
را بدون داشتن قلمرو )دولت( نمی توان اجرا کرد اما این مسئله به قوت خود باقیست 
با نجاشی، حاکم یک دولت  اینگونه  پیامبر )ص(  باید حفظ شود.  که هویت اسالمی 
مستقل برخورد کرد، از جایگاه قدرت روند مکاتباتی را آغاز کرد که تمامی ویژگی های 

رییس و شخص اول یک دولت را در خود داشت.
نامه های پیامبر )ص( به چندین دلیل از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. در آن زمان 
تعداد معدودی از افراد در مکه قادر به خواندن و نوشتن بودند، اما پیامبر )ص( اصرار 
بر آیات قرآنی تمامی پیغام هایی که برای دعوت حکام مختلف به  داشتند که عالوه 
اسالم، فرستاده می شوند مکتوب باشند. هیچ شاهدی مبنی بر این که پیامبر پیشتر از 
این پیامی مکتوب ارسال کرده باشد بجز نامۀ حضرت سلیمان )ع( به بلقیس ملکۀ سبا، 
وجود ندارد.65 باید توجه داشت که حضرت سلیمان )ع( از پیش به عنوان فرمانروای 
یک قلمرو پادشاهی دارای دولت و قدرت بود لذا می توانست از جایگاه قدرت با ملکۀ 
صبا رفتار کند. سایر انبیاء برای انتقال پیام خود به ارتباطات کالمی متکی بودند. قرآن 
داستان موسی )ع( را روایت می کند که خداوند به او امر کرد به دربار فرعون برود66 تا 
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اوامر الهی را به او ابالغ کند و او را به اسالم )تسلیم در برابر ارادۀ الهی( دعوت کند. این 
پیام نیز بصورت شفاهی ابالغ گردید. نامه به نجاشی اولین پیام مکتوبی بود که توسط 
پیامبر )ص( به عنوان رهبر یک گروه کوچک اما مجزا و مستقل از ساختار قدرت در مکه 
به فرمانروای کشوری دیگر فرستاده می شد. از این حیث اقدام آن حضرت شبیه اقدام 
سلیمان نبی )ع( بود که هم به عنوان یک فرمانروا و هم یک پیامبر عمل می کرد، نه 
موسی )ع( که هیچ قدرتی در اختیار نداشت.مقایسه با حضرت سلیمان )ع( تنها تا جایی 
صورت می گیرد که بحث ارتباط برقرار کردن در میان باشد؛ چرا که پیامبر خاتم )ص( بر 

خالف سلیمان نبی )ع( در آن زمان هیچ قلمروی تحت فرمان خود نداشت.
در اینجا می توان به برخی ویژگی ها برجسته و مهم از نامه های پیامبر )ص( اشاره کرد:

1- همانند سوره های قرآن همگی با بسم اهلل شروع می شوند.
نام  آن  از  پس  و  خدا-  پیامبر  محمد  از  می کنند-  معرفی  را  فرستنده  ابتدا   -2
مخاطب آورده شده. در مکاتبات معمول نام مخاطب ابتدا آورده می شود. جایگاه 
پیامبر )ص( به عنوان فرستادۀ خداوند متعال بر هر مقام و منزلت یا قدرت دنیوی 

که فرد ممکنست داشته باشد اولویت داشت.
3- در آنها خداوند با تاکید بر یگانگی اش مورد ستایش قرار می گیرد. این یک التزام 

بنیادی برای تمامی مسلمانان است.
هیچ  می شود.  بیان  مفید  و  مختصر  اسالم،  به  دعوت  ضرورتاً  هرکدام،  هدف   -4

توضیح اضافی وجود ندارد. 
5- ُمهر پیامبر )ص( در انتها به چشم می خورد.

به  خصوص  این  در  وی  شد.  ساخته  فارسی  سلمان  توصیۀ  به  پیامبر )ص(  ُمهر 
توجه  فرستنده  ُمهر شخص  فاقد  نامه های  به  فرمانروایان  که  داد  اطالع  آن حضرت 
نمی کنند. به دستور پیامبر )ص(، انگشتر نقره ای که منقوش به عبارت محمد رسول اهلل 
بود ساخته شد )رجوع کنید به تصویر 2(.67 چهار نامۀ اصلی که کشف شده اند دارای 

این ُمهر هستند.
امروزه مکاتبۀ مکتوب شکل استاندارد ارتباطات میان مقامات رسمی و دولت هاست. 
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حتی زمانی که پیغام های شفاهی مرسوم بود این پیغام ها به منظور تایید نیت اصلی و 
نگهداری سابقۀ ارتباطات به صورت مکتوب درمی آمدند. امروزه رسم است وقتی یک 
رییس دولت یا مقام بلندپایۀ یک کشور در خصوص روابط با کشور دیگر سخنی را بر 
زبان می آورد مقامات آن کشور منتظر دریافت نسخۀ مکتوب اظهارات مزبور می مانند 
تا محتوای دقیق آن اظهارات تایید شود آنگاه پاسخ رسمی می دهند. امروزه این رویۀ 
مرسوم است اما در زمان پیامبر )ص( چنین نبود. همان طور که قباًل گفته شد، تقریباً 
پیامبر آخرین و خاتم )ص(  ابالغ می کردند.  را شفاهی  پیام خود  پیشین  انبیاء  همۀ 
پایه گذار ارتباطات مکتوب با فرمانروایان بودند هم برای ابالغ پیام اسالم و هم برای 
به حساب  رایج  از دیپلماسی  امروزه چنین تشریفاتی بخشی  آنها.  با  روابط  برقراری 
جامعۀ  رهبر  نیز  و  پیامبر  یک  عنوان  به  خود  نقش  روشنی  به  پیامبر )ص(  می آید. 
مستقل به نمایش گذاشت گرچه در آن زمان هیچ قلمروی تحت فرمان خود نداشت.
از  داشت گروهی  پیامبر )ص(  است.  آن حضرت  دیگر خوش بینی  تامل  قابل  نکتۀ 
شده  واقع  ستم  مورد  مکه  در  خود  جامعۀ  از سوی  که  مردانی  و  زنان  خود-  یاران 
بودند- را به کشور دیگری می فرستاد که فرمانروایش را هرگز مالقات نکرده بود. با 
توجه به این که یارانش از موطن خود فراری بودند، آن حضرت انتظار داشت پادشاه 
حبشی با آنها با عدل و انصاف رفتار کند. آن حضرت او را با اعتماد به نفسی که از 
رهبر یک دولت ریشه دار و قدرتمند انتظار می رود، مورد خطاب قرار داد. در حقیقت، 
پیامبر )ص( به لحاظ اقتدار در ضعیف ترین جایگاه مکن قرار داشت. چنین اعتماد به 
نفسی تنها از می تواند ناشی از ایمان راسخ به درستی بی چون و چرای هدف فرد باشد. 
راسخی  عزم  و  اعتقاد  و  داشت  توکل  متعال  به خداوند  کاماًل  پیامبر )ص(  بی تردید، 
داشت که بدون توجه به عواقبش این کار را به انجام رساند. در عین حال او به خیریت 
و پتانسیل باالی ذات بشر ایمان کامل داشت، به همین دلیل است که همیشه برای 
دریافت پاسخ مثبت به این ویژگی انسانی متوسل می شد. برای آن حضرت استفاده از 

قوۀ قهریه منتفی نبود، اما همیشه آخرین گزینه بود.
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استنتاج
از آنچه تا به حال گفته شد، سه نتیجۀ جامع را می توان گرفت:

1- فرستادن گروهی از یاران به حبشه برای آن بود که آنها مکانی امن یافته در 
آنجا آداب دین خود را به جای آورند. حبشه مکانی مناسب بود زیرا حاکمش به 
عدل و انصاف معروف و از اهل کتاب بود. نجاشی به عنوان یک مسیحی حقیقی 
بالفاصله درستی اسالم و پیامبری محمد )ص( را دریافت و آنها را پذیرفت. دلیل 
مهم دیگری هم پشت مهاجرت به حبشه بود. و آن مربوط به وضعیت داخلی مکه 
می شد، جایی که جنگ واقعی بین اسالم و جاهلیتی که مدت ها به انحراف رفته، 

در حال شکل گیری بود.
2- فرستادن فرزندان رهبران برجسته و چهره های شاخص به جایی دور از مکه 
برای آن بود که مبنای جدید روابطی را که با ظهور اسالم شکل گرفته بود به نمایش 
بگذارند. روابط خانوادگی یا وفاداری به قوم و قبیله دیگر به عنوان مکانیسم پیوند 
میان مردم محترم نبود. مهاجرت بسیاری از جوانان خانواده های برجستۀ قریشی به 
حبشه نقطۀ عطفی در نهادینه کردن یک پارادایم اسالمی جدید بود، زیرا یادآوری 
روشنی برای چهره های شاخص مکه بود مبنی بر این که دیگر نباید برای پیش برد 
اهداف شان روی پیوندهای خانوادگی یا طایفه ای قبیله ای حساب کنند. این چالشی 
بزرگ برای نظم حاکم در جامعۀ آن زمان مکه بود که خشم و ناراحتی شدید سران 
مکه را درپی داشت. این مسئله گرچه موجب تشدید آزار و شکنجۀ کسانی که در 
مکه ماندند شد، با وجود این موجب شد سران مکه احساس کنند آسیب پذیرند. 
او می خواستند  از  ابوطالب )ع( عموی پیامبر )ص( مالقات کرده  با  آنها به دفعات 
جلوی برادرزادۀ خود را بگیرد. در اقدامی دیگر سعی کردند مستقیماً با پیامبر )ص( 
وارد معامله شوند، که باز هم چیزی عایدشان نشد. این عالوه بر پیشنهاداتی بود که 
هریک از آنها داشتند، مثاًل پیشنهاد عتبۀ بن ربیعۀ که سعی داشت پیامبر )ص( را 
بفریبد و به او پیشنهاد ثروت و قدرت کرده بود یا این که اگر آن حضرت عاشق زنی 
زیبا باشد آن زن را به عقد ایشان درآورد.68 از چنین سخنانی درمی یابیم که بی شک 
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آنها سرسختانه از قبول پیامبر به عنوان فرستادۀ خدا سرباز می زدند. به رغم رد پیام 
اسالم از سوی سران مکه، فرزندان آنها جذب اسالم شده و حاضر بودند بخاطر آن 
والدین شان، ثروت و رفاه خود را ترک کنند. این شکی بزرگ برای نخبگان مکه بود.

3- مهاجرت مسلمانان به حبشه هدف دیگری نیز داشت و آن انتقال پیام اسالم و 
دعوت فروانروای آن دیار به اسالم بود. با توجه به درستی و ذات عادلش، نجاشی 
بالفاصله حقیقت را دریافته و اسالم را پذیرفت، اگرچه به خاطر مخالفت احتمالی 
کشیشان و برخی از درباریانی که نگران از دست دادن امتیازات شان بودند، ایمان 

آوردن خود را پنهان کرد.
 یک دیگر از درس های به مراتب مهم تر اقدام مزبور، این بود که پیامبر )ص( پیام های 
مکتوبی به نجاشی فرستاد که جایگاه آن حضرت را هم به عنوان فرستادۀ خدا و هم به 
عنوان رهبر یک جامعه نشان می داد، در حالي که در آن زمان هنوز قلمروی در اختیار 
نداشتند. مهاجرت به حبشه به تنهایی ممکنست رخدادی کم اهمیت به حساب آید، 
اما از منظری وسیع تر در طرح ماموریت جهانی پیامبر )ص( بر روی زمین این حادثه 
اهمیت بزرگی دارد. بالفاصه پس از نزول اولین آیات وحی، این واقعه نشان داد که 
پیام اسالم صرفاً برای عربستان نیست، و نیز نباید به مردم شبه جزیرۀ عربستان محدود 
شود. بلکه پیامی برای تمام بشریت بود و ایمان آوردن نجاشی به روشنی هرچه تمام تر 

مهر تاییدی بر این ادعا بود.
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یادداشت ها و منابع فصل اول:
1- این را با وضعیت مسلمانان امروز مقایسه کنید که در بسیاری مناطق دنیا به وضوح در اکثریت 
هستند، اما باز هم خود را اسیر ظلم و ستم می دانند. این امر آشکارا ضعف مسلمین را نشان می دهد 
و حاکی از آنست که اوامر الهی را به فراموشی سپرده اند و به قدرت های یغماگر داخلی و خارجی 
اجازه داده اند تا به آنها ستم کنند. استبداد و ستمگری اکثر قسمت های دنیای اسالم را فراگرفته به 
این علت که تنها اقلیتی کوچک از مسلمانان به مبارزه علیه این وضعیت برخاسته اند. شکی نیست 
که دولت ها برای هراس افکنی در میان مردم از ابزارهای متعددی بهره می جویند اما این رویه در 
تمام طول تاریخ جریان داشته است. مسلمین، به ویژه نهضت اسالمی باید به دنبال یافتن راه هایی 

برای غلبه بر این مشکالت باشند، انفعال و بی قیدی راه حل نیست.
 2- Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar and Abu Muhammad Abd

 al-Malik ibn Hisham, Seeratun Nabi, Volume 1, (rendition of Muhammad

 ibn Ishaq’s Original work, Urdu). (Lahore, Pakistan: Idara-e Isalmiyyat,

1989), pp. 82-84.

3- Ibid, pp. 90-92.

 4- Dr. Muhammad Hamidullah (Khalid Pervez, translator), Le Prophete

 de l’Islam (Payghambar-e Islam: Urdu translation from French). (Multan,

Pakistan: Beacon House, 2005), p. 301.

5- Ibid, pp. 298-300.

 6- Muhammad Husayn Haykal (Dr. Ismail Raji al Farugi, translator), The

 Life of Muhammad (p.b.h). (Kuala Lumpur, Malaysia: Islamic Book Trust,

1993), p. 36.

7- Quran (105:1-5).

 8- Abd al-Rahman al-Suhayli, Rawd al-Anf, Volume 1 (Urdu). (Lahore,

 Pakistan: Ziaul Quran Publications, 2005), pp. 2014-15؛ also quoted in,

 Hamidullah, Le Prophete de l’Islam, p. 299.

 9. Dr. Muhammad Hamidullah, Rasool-e Akram ki Siyasi Zindagi (Urdu).
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(Karachi, Pakistan: Darul Ashaat, 2003), p. 125.

 10- Ibn Ishaq and Ibn Hisham, Seeratun Nabi, Volume 1, pp. 207-13؛

 Abu Jafar ibn Jarir al-Tabari, Tarikh al-Umam wa-al-Muluk (popularly

 known as Tarikh-e Tabari), Volume 1 (Urdu). (Karachi, Pakistan: Nafees

Academy, 1987), p. 95.

11- عثمان از شرکت در جنگ بدر معاف شد. زیرا پیامبر )ص( از او خواست تا از رقیه )ع( که به 
شدت بیمار بود مراقبت نماید، البته رقیه از این بیماری جان به در نبرد.

12- این قبایل عبارت بودند از: بنی امیه، بنی عبدالمناف، بنی ُقصی، بنی عبدالدار، بنی زهره، بنی عدی، 
بنی عامر، بنی تَیم، بنی مخزوم، بنی ُجمح، بنی سهم، بنی حارث بن فهر، بنی  هذیل، بنی بهراع و بسیاری 
قبایل دیگر؛ رجوع کنید به: ابن اسحاق و این هشام، سیرۀ نبی، جلد 1، ص 13-207؛ الطبری، تاریخ 

طبری، جلد 1، ص 95-96.
13- ابن اسحاق و ابن هشام، سیره نبوی، جلد 1، ص 213.

14- الطبری، تاریخ طبری، جلد 1، ص 96.
را خواهند  تو  این موضوع فرمود: »عمار گروهی شورشی  با شنیدن  پیامبر )ص(  15- روایت شده 
کشت.« این پیش بینی پیامبر )ص( در جنگ صفین به حقیقت پیوست و عمار )ع( در حالی که در 

جبهۀ علی )ع( علیه معاویه می جنگید به شهادت رسید.
ابواعلی مودودی، خالفت و ملوکیه، چاپ 21. )الهور، پاکستان: ادار ترجمان القرآن، 1990(، ص 
و  البیهقی  الطبرانی،  ابوداود،  النساعی،  البخاری، مسلم،  احادیث  در مجموعه  آن  )اصل   ،136-37

دیگران آمده است؛ ابن سعد هم به این موضوع اشاره کرده است(.
16- این حدیث از امام علی )ع( به اشکال گوناگونی آورده شده است که همگی مفهوم کلی یکسانی 

دارند؛ یکی از این روایات در ص. 36 ذکر شده است.
این مهارت ها را به مردم مکه  امروزی(  از مردم احیرۀ )کوفه  17- به گفتۀ دکتر حمیداهلل برخی 

شناساندن؛ رجوع کنید به:
Dr. Muhammad Hamidullah (Muhammad Rahimudin, translator), An Intro-

 duction to the Conservation of Hadith in Light of the Sahifah of Hammam
ibn Munabbih. (Kuala Lumpur, Malaysia: Islamic Book Trust, 2003), p. 3.
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18- همان.
در روزهای اولیه ای که عربی بنا به یک سنت شفاهی دیرینۀ بیشتر شفاهی بیان می شد )تا مکتوب(، 
الفبای عربی 28 حرف داشت اما برای »هریک از حروف شکل مجزایی« وجود نداشت. یعنی جندین 
حرف یک شکل نوشته می شدند ولی اصوات مختلفی داشتند و تنها از طریق متنی که این حروف در 
آنها به کار می  رفت از هم تمییز داده می شدند. روشن است که عربی که بزرگترین افتخارش کیفیت 
زبانی که بدان سخن می گفت بود با این مسئله مشکلی نداشت؛ اما با گسترش اسالم به مناطق غیر 
عرب زبان افراد تازه مسلمان که آشنایی چندانی با زبان عربی نداشتند در خواندن قرآن با مشکل 
روبرو شده و برخی کلمات را نادرست تلفظ می کردند. در دوران خلیفه دوم، برای رفع این مشکل 
سیستمی طراحی شد که در آن حروفی که صداهای متفاوت اما شکل یکسان داشتند با قرار دادن 

یک، دو یا سه نقطه در زیر یا باالی هر یک از هم متمایز می شدند.
عالوه بر این در عربی ) و زبان هایی که تاثیر زیادی از عربی گرفتند مانند فارسی و اردو( حروف 
صدادار )اعراب( مشخصاً بر روی حروف بی صدا چنان که در زبان های التین و اروپایی رایج است، 
این  که  جایی  تنها  می شد؛  داده  تشخیص  متن  از  حروف  اعراب  الگوی  نمی شدند.  داده  نمایش 
و  فتحه، ضمه، کسره  بود که عالئم  قرآن  به طور کامل صورت می گرفت در کتابت  اعراب گذاری 
سکون به عنوان مصوت بر روی هر حرف آورده می شود. علت این نوع نگارش قرآن نیز روشن است 
چون این روش به مسلمانان که اکثًر از مردم غیرعرب زبان بودند در خواندن قرآن کمک می کرد و 

از غلط خواندن آن جلوگیری می کرد. همچنین رجوع کنید به:
 Dr. Muhammad Abd al-Haqq Ansari, Learning the Language of the

Quran. (Delhi, India: Markazi Maktaba Islami, 2003), pp. xv-xvi.

19. نقطه گذاری روی حروف که به آن قرش گفته می شود، همان طور که آشکارا حروف را با عالئم 
مشخصه از هم متمایز می کند بعدها ابداع شد تا امکان قرائت اشتباه و متعاقباً درک نادرست معنای 

آنچه نوشته شده را به حداقل برساند. رجوع کنید به یاداشت شماره 15 و نیز:
Hamidullah, An Introduction to the Conservation of Hadith, p. 4.

20- همان، ص 4-5.
 21- Khursheed Ahmed Farooq, Hazrat Umar Kay Sarkari Khutoot (Urdu).

(Delhi, India: Nadwatul Musanifeen, Delhi, 1959).
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القّیم الجوزیه هردو 17 نفر را در مکه نام برده اند که در زمان آغاز رسالت  22- البالذوری و ابن 
پیامبر )ص( خواندن و نوشتن می دانستند. در فهرست ابن القیم نام امام علی )ع( ذکر نشده است در 
حالیکه شکی نیست که او کسی بوده که متن قرارداد صلح حدیبیه را با دیکتۀ پیامبر )ص( می نوشته 

است. رجوع کنید به:
احمد بن یحیی بن جابر البالذوری، فتوح البلدان. ص 72-471. نقل شده در:

Hamidullah, An Introduction to the Conservation of Hadith, p. 4.

 Ibn al-Qayyim al-Jawziya (Jalal Abu al-Rub, translator), Zad al-Maad fi
 Hady Khayr al-Ibad, Volume 1. (Orlando, Florida: Islamic Learning Media

Publications, 2003), p. 202؛

ابن اسحاق و ابن هشام، سیرۀ نبی، جلد 1، ص 215؛
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و  رنج  با  مکه  در  نشان می دهند مسلمانان  که  دارد  زیادی وجود  و شواهد  اسناد 
و  رنج  این  از  به حبشه مهاجرت کردند  آنهایی که  بودند.  روبرو  فراوانی  مشقت های 
عذاب بزرگ فرار کردند، اما این کار منجر به تشدید آزار و اذیت مسلمانانی شد که در 
مکه باقی ماندند. حتی اسالم آوردن حمزه )ع(، عموی پیامبر و عمر بن خطاب، یکی از 
نجیب زادگان مکه نیز به کاهش آزار و اذیت و شکنجه های بی رحمانۀ مسلمانان اولیه 
ابوطالب  بزرگوارش  به واسطۀ حمایت عموی  پیامبر )ص(  نکرد. در حالی که  کمکی 
از این آزار و اذیت ها در امان بود اکثریت مسلمانان از کمترین حمایت و محافظت 
برخوردار بودند. قریشیان هیأت های متعددی نزد ابوطالب فرستادند بلکه او را قانع 
کنند دست از حمایت برادرزاده اش بردارد، اما تمام این تالش ها با پافشاری ابوطالب 
بر حمایت از پیامبر )ص( نقش برآب شدند. سران قریش پس از آن که دیدند ابوطالب 
نه  گرفتند  تصمیم  بردارد،  پیامبر )ص(  حمایت  از  دست  نیست  حاضر  وجه  هیچ  به 
که  آنهایی  حتی  را  مطلب  و  بنی هاشم  قبیله های  افراد  تمامی  بلکه  مسلمانان  تنها 
مسلمانان نشده بودند، تحریم اقتصادی و اجتماعی کنند. تنها ابولهب و خانواده اش 
که از دشمنان سرسخت پیامبر )ص( بوده و به مشرکین پیوسته بودند، از این قانون 

مستثنی شدند.

پیمان اول عقبه
مسلمانان اولیه برای سه سال، از سال هفتم تا سال دهم رسالت پیامبر )ص(، در 
حق  کس  هیچ  شدند.  محاصره  ابیطالب  شعب  نام  به  مکه  نزدیکی  در  واقع  دره ای 
باشد.  داشته  اجتماعی  رابطۀ  آنها  با  یا  معامله  کند  شده،  رانده  افراد  این  با  نداشت 
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پس از آن که این محاصره با وساطت برخی اهالی غیرمسلمان اما رئوف مکه که به 
خاطر این رفتار خشن و غیرانسانی با مسلمانان احساس گناه می کردند، پایان یافت، 
پیامبر )ص( با دو مصیبت بزرگ با فاصلۀ زمانی اندکی از هم روبرو شد. همسر گرامی 
را  پیامبر )ص(  این دو مصیبت  ابوطالب درگذشتند.  و عمویش  )ع(  حضرت خدیجه 
بیش از پیش آسیب پذیر کردند. آیا محاصرۀ اقتصادی در مرگ آن دو بزرگوار تاثیر 
داشت؟ ابوطالب مردی کهنسال بود و محاصرۀ اقتصادی با سختی هایش می بایست 
بر سالمت او تاثیر گذاشته باشد. خدیجه )ع( نیز که شرایط سنی مشابهی داشت به 
همین ترتیب باید از تحریم مزبور آسیب دیده باشد. علت مرگ هرچه بوده ، فقدان 
آنها برای پیامبر )ص( بسیار دردناک بود. تالش های آن حضرت برای جلب حمایت 
مردم شهر طائف واقع در حدود 40 کیلومتری جنوب شرق مکه نیز با سرخوردگی و 
مشقت زیادی همراه شد. بزرگان شهر نه تنها دعوت پیامبر )ص( را نپذیرفته و از کمک 
به ایشان سرباز زدند، بلکه اراذل و اوباش شهر را نیز تحریک کردند تا آن حضرت را 

مورد ضرب و شتم و بی احترامی قرار داده از شهر بیرون کنند.
در جریان این شرایط مشقت بار و دردناک بود که سفر اهالی قبیلۀ خزرج از یثرب 
برای حج دستاوردی بزرگ برای اسالم به همراه آورد. پیامبر )ص( همیشه با قدرت 
این  برساند.  زائران  به  را  اسالم  پیام  تا  می یافت  حج حضور  ساالنۀ  مراسم  در  تمام 
در حالی بود که سران مکه از جمله ابوجهل و ابولهب از این مسئله ناراحت بوده و 
سعی می کردند زائران را از گوش دادن به سخنان پیامبر )ص( منع کنند. جالب است 
بدانید که برخالف حاکمان فعلی عربستان، آن زمان مشرکین به لحاظ فیزیکی مانع 
صحبت کردن پیامبر )ص( با زائران نمی شدند. مردم خزرج از آنچه یهودیان یثرب در 
مورد ظهور یک پیامبر گفته بودند اطالع داشتند. لذا با شنیدن سخنان پیامبر )ص( 
دریافتند وی باید همان پیامبر موعود باشد و بالفاصله اسالم را پذیرفتند.1 برخی از 
اهالی بنی نجار از خاندان عبدالمطلب، جد پیامبر )ص(، نیز در میان گروه مزبور حضور 
داشتند. موفقیت اولین گروه از قبیلۀ خزرج زمینه ساز گرویدن گروهی دیگر از این 

قبیله به اسالم در ایام حج سال بعد شد.
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دوازده نفر از یثرب، شامل ده نفر از قبیلۀ خزرج و دو نفر از قبیلۀ اوس به مکه آمده 
با پیامبر )ص( مالقات کردند و پیمانی بستند که بعدها به پیمان عقبۀ اول معروف 
شد. آنها متعهد شدند به یگانگی خدا پایبند باشند، دزدی نکنند، مرتکب زنا نشوند، 
فرزندان خود را نکشند و از فرمان الهی سرپیچی نکنند. این پیمان با آن که مکتوب 
نشد، با توجه به حساسیت موضوع، از آن جهت اهمیت پیدا کرد که همۀ کسانی که 
در این مذاکرات حضور داشتند به مفاد آن کاماًل پایبند بودند. مجدداً یادآور می شویم 
که پس از التزام قوی به یگانگی خدا، تاکید فراوانی به رعایت عدالت اجتماعی شده 
بود: دزدی نکنند، زنا نکنند، فرزندان )دختران( خود و افراد ضعیف جامعه را نکشند 
)کاری که آن زمان کاماًل رایج بود(. در اینجا امکان تاکید بیش از حد بر نظم وجود 
نداشت، چرا که به زودی در یافتند که ضمانت اجتماعی این رفتارهای جدید، تعهد 
امروزه  متاسفانه  دیگری.  قدرت  هیچ  نه  و  است  الهی  فرمان  به  ایدئولوژیک  مطلق 
تاریک در حافظه خود  به نقطه ای  را  برخی مسلمانان جنبۀ اصلی عدالت در اسالم 
ندارند،  آنجا که مسلمانان هیچ قدرتی در عرصۀ عدالت سازمانی  از  و  تنزل داده اند 
همین  به  که  حاکمند  آنها  بر  مدرن   پیشرفتۀ  دنیای  در  مزورانه ای  قدرت  نهاد های 
بسنده کرده اند، که فریاد حقوق بشر سر دهند حال آنکه خدا این مهم ترین بخش هر 
ساختار عدالت محور را کنار گذاشته اند، که عاقبت آن می شود برگردان ناقص عدالت 
در عمل به حقوق طبیعی و حقوق بشر. سیرۀ پیامبر )ص( باید چشمان ما را به این 

جنبۀ مهم از تعالیم اسالم باز کند.
پیامبر )ص( به درخواست اهالی یثرب مصعب بن عمیر را برای آموزش قرآن و اصول 
اسالم بسوی آنها روانه ساخت. عالوه بر این او ماموریت داشت سایر مردم یثرب را 
به دین اسالم دعوت کند. مصعب در اجرای ماموریتی که به او واگذار شده بود بسیار 
موفق بود. او توانست اعضای قبایل اوس و خزرج را زیر لوای اسالم گرد آورد.2 این 
اطالعات به موقع به پیامبر )ص( که از نتایج کار بسیار خشنود بود، می رسید. مصعب 
یکی از مهاجرینی بود که راه حبشه را در پیش گرفتند از اینرو مدتی در خدمت رسول 
خدا )ص( نبود. در این زمان هنوز آیات قرآن به طور کامل نازل نشده بود. در مقایسه با 
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مصعب یاران دیگر بودند که زمان بیشتری را با پیامبر )ص( سپری کرده بودند از جمله 
ابوبکر که مانند بالل حبشی رنج و مشقت های بیشتری تحمل کرده و همچون امام 
علی )ع( آیات بیشتری از قرآن را می دانست. با این همه پیامبر)ص( مصعب را راهی 
یثرب کرد تا محیط سیاسی اجتماعی را برای ورودش به جایي که قرار بود برای اولین 
بار در تاریخ، نهضت اسالمی را در آنجا پایه گذاری شود، مهیا سازد. آیا پیامبر )ص( 
در اندیشۀ واگذار کردن پست های سیاسی حساس به عنوان پاداشی ایدئولوژیک به 
کسانی که زمان زیادی را با او سپری کرده اند، بود؟ آیا آن حضرت می خواست با مامور 
کردن برده های آزاد شده برای رساندن پیغام به اربابان گذشتۀ خود به آنها شخصیت 
ببخشد؟ آیا ایشان با انتخاب اعضای خانواده برای انجام کارهایی که دیگران برای انجام 
آن قابل اطمینان نبودند در پی تحکیم قدرت خانوادگی بود؟ در واقع، آن حضرت نه 
تنها برای کار مورد نظر فرد مناسبی را که به شکلی کارآمد وظیفۀ محوله را انجام و 
با لیاقت ماموریت را اجرا کند، برمی گزید بلکه گزینه ها کسانی بودند که ویژگی های 
رهبری که برای مدیریت آیندۀ دولت الزم بود، در آنها قابل کشف و پرورش باشد. این 
شیوۀ انتخاب را با عملکرد چهل و چهارمین رئیس جمهور ایاالت متحده در محول 
کردن پست های کابینه به هم فکران ایدئولوژیک که او را برای پیروزی در انتخابات 
یک  سفید  کاخ  کارکنان  رئیس  برای  او  انتخابی  گزینۀ  کنید.  مقایسه  کردند،  یاری 
سرباز سابق رژیم صهیونیستی و مامور عملیاتی سازمان اطالعات بود که پدرش یکی 
از چهره های سرشناس سازمان و تشکیالت تروریستی ایرگان1 بود و پست های کلیدی 
بحران  در  خرخره  تا  قبل  از  که  شد  داده  کسانی  به  اقتصادی  و  خزانه داری  مشاور 

2009-2007 که بازارهای مالی و بانک ها را در سراسر دنیا لرزاند، فرو رفته بودند.3
انتخاب مصعب، یک حسابگری اندیشمندانه و راهبردی بود. نخست از این جهت که 
مصعب به قبیلۀ بنی عبدالدار تعلق داشت، که همانند بی امیه از قوی ترین و بانفوذترین 
قبایل قریش بودند. بني عبدالدار مسئول دفاع از خانۀ کعبه در مقابل حمالت خارجی 

1- نام یك سازمان تروریستي صهیونیستي بوده است كه حزب راست گراي صهیونیستي از باقیمانده هاي 
آن سازمان تشكیل یافته است.
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و تضمین امنیت آن بودند، آنها همچنین در هنگام جنگ پرچم دار بودند و پیامبر )ص( 
نیز این سنت را هنگامی که به مدینه )یثرب( رفتند حفظ فرمود. در واقع، در دو جنگ 
مهم اول مسلمانان یعنی بدر و احد، مصعب پرچم دار مسلمین بود تا این که در جنگ 
بن عمیر  ابوالروم  برادرش  از شهادت مصعب  نائل شد و پس  به فیض شهادت  احد 
انتخاب  لذا  را می شناختند،  برداشت. در شبه جزیرۀ عربستان همه یکدیگر  را  پرچم 
فردی از بنی عبدالدار نزد اوس و خزرج به لحاظ سیاسی وزن بیشتری داشت تا مثاًل 
کسی از بین تِیم یا بنی عدی که ابوبکر و عمر به ترتیب به این دو تعلق داشتند. این 
ویژگی ها تاثیر فوری و ماندگار مصعب بر جامعۀ یثرب را تقویت نمود. پیامبر )ص( در 
زمینه سازی برای پیمان صلح حدیبیه با انتخاب عثمان بن عفان از بی امیه به عنوان 

مذاکره کنندۀ ارشد، بار دیگر از این تاکتیک استفاده کرد.
دوم این که، در زمانی که مصعب به عنوان سفیر پیامبر )ص( در یثرب برگزیده شد، 
او از پیش نسبت به تمامی دام های مادی که فرقه های بومی یثرب به منظور تداوم نزاع 
خونین بین دو قبیلۀ اوس و خزرج پهن می کردند، مصونیت پیدا کرده بود. در مکه 
مصعب به عنوان یک مرد شریف و با اصل و نسب که با غرور و متانت خاصی زندگی 
می کرد، شهرت یافته بود. او شخصی خوش منظر و فصیح بود که به راحتی از کوره 
درنمی رفت، بهترین لباس ها را می پوشید، بهترین غذاها را می خورد، بهترین مرکب ها 
را سوار می شد و بهترین عطرها را استفاده می کرد. با این حال وقتی اسالم را پذیرفت 
شیوۀ زندگی  و رفتارش به سرعت تغییر کرد. او به سهم خود از سوی همان جامعه ای 
که روزگاری وی را یکی از بهترین ها می دانست، مورد آزار و اذیت قرار گرفت و زندانی 
و تبعید شد. او چنان با برنامه و آداب و قوانین اسالمی بی قید و شرط و کامل انس 
گرفته بود که وقتی از حبشه برگشت ظاهر نجیب زادگی و تا حدودی جذابیت جوانی 
با  پیامبر )ص(  بود.  پینه دار پوشیده  لباس های ژنده و وصله  و  از دست داده  را  خود 

دیدن او در این وضع و ظاهر فرمود:
حمد و سپاس خدای را. اکنون اوضاع دنیا و افراد دنیوی تغییر خواهد کرد. این 
آن جوانی است که در مکه به واسطۀ شیوۀ پرزرق و برق زندگی و رشدش همتایی 
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دنیا  لذات  تمامی  به  را نسبت  او  به حقیقت و خدا و رسولش،  توجه  اما  نداشت. 
بی توجه کرده است.4

همین تغییر و تحول نیز کلید انتصاب او به ماموریت یثرب بود. برخالف ظاهرش، 
عقل و خردش تیزتر از همیشه شده بود؛ او فصاحت همیشگی اش را حفظ کرده بود، 
بود.  و رسولش عوض کرده  به خدا  آگاهانه  ایمان  با  را  زودگذرش  اصالت  و  شرافت 
به چالش کشیدن  یارای  را  که کسی  بود  کرده  پیدا  تسلط  و سنت  قرآن  به  چنان 
او در مباحثات نبود؛ هیچ استدالل جاهلی نمی توانست او را از پای درآورد؛ وچنان 
که در ماموریت آتی اش در یثرب خواهیم دید، هر فردی که براستی طالب هدایت، 
حقیقت و پاسخ به معضالت خود بود، به واسطۀ برخورد با او مسلمان می شد. عالوه 
بر این، ظواهر و مادیات این دنیا در قالب قدرت، ثروت، تهدید، پست و مقام، مواخذه 
ببندد.  را  یا چشمانش  بترساند  بفریبد،  را  او  نداری نمی توانست  یا فقر و  و سرزنش 
آمادگی  کاماًل  او  دیگر  معنای  به  دهد.  رشوه  او  به  یا  بخرد  را  او  نمی توانست  کسی 
با  که  محیطی  داشت،  را  یثرب  پردردسر  محیط  در  بزرگ تر  مسئولیت های  پذیرش 
تمام پویایی مادی و اجتماعی متغیری که به واسطۀ حضور پیروان مقدس نمای ادیان 
پیشین پیچیده تر نیز شده بود. بنابراین، او مناسب ترین گزینه برای پذیرش مسئولیت 

آماده سازی یثرب برای تبدیل شدن به شهر پیامبر )ص( یعنی مدینه بود.
سوم، انرژی، انگیزه و اشتیاق مصعب برای تثبیت آیین اسالمی به عنوان تنها ابزار 
سازمانی فرمان الهی بر روی زمین بی نظیر بود. مصعب پیش از هجرت پیامبر )ص( 
با اشراف،  برهۀ زمانی  این  او در  برای دعوت کل مردم شهر تالشی نکرد،  به یثرب 
چهره های بانفوذ، بازرگانان، فقرا، بردگان و یهودیان شهر گفتگو نموده و تصویری از 
زندگی جدید برای آنها ترسیم می کرد و در هر فرصتی که دست می داد برای آنها 
آیات قرآن را قرائت می کرد. لذا، از این طریق چنان تاثیر عمیقی بر صاحبان قدرت 
در قبایل اوس و خزرج به جا گذاشت، که پیش از ورود پیامبر )ص( به شهر بسیاری 
از آنها همراه با جمع کثیری از افراد قبایل شان مسلمان شدند. این موفقیت به ویژه 
در جایی که یهودیان مرموز و منافقین حضور داشتند، دستاورد کوچکی نبود. پس از 
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ورود پیامبر )ص( به مدینه، مصعب تمام تالش خود را معطوف شکل دهی شخصیت 
و تقویت ایمان مسلمانانی که نظام جدید اجتماعی اسالمی را تشکیل می دادند کرده 
بود. در حالی که فصاحت و شیوایی کالم او زبانزد همگان بود، مصعب در عرصۀ نبرد 
نیز جنگجویی بی باک و دلیر بود. در حقیقت وقتی در جنگ احد شایعۀ کشته شدن 
و  قدرت  با  زیر  آیۀ  خواندن  با  که  بود  مصعب  این  افتاد،  زبان ها  سر  بر  پیامبر )ص( 

شجاعت هرچه تمام تر دوباره به دشمن یورش برد:
نیز  او، فرستادگان دیگری  از  و پیش  محمد )ص( فقط فرستاده خداست؛ 
بودند؛ آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود، شما به عقب برمی گردید؟ )و اسالم 
را رها کرده به دوران جاهلیت و کفر بازگشت خواهید نمود؟( و هر کس به 
عقب باز گردد، هرگز به خدا ضرری نمی زند؛ و خداوند بزودی شاکران )و 

استقامت کنندگان( را پاداش خواهد داد. )سورۀ آل عمران، آیۀ 144(

پیامبر)ص( هنگام دفن کردن شهدای جنگ احد، با دیدن پیکر خونین، زخمی و 
بی دست او در میان شهدا با چشمانی پر از اشک آیۀ زیر را قرائت فرمود:

در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه 
ایستاده اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند )و در راه او شربت شهادت 
نوشیدند(، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و 

پیمان خود نداد.  )سورۀ احزاب، آیۀ 23(
پیامبر )ص( با زمینه سازی سیاسی پیش از رویارویی نظامی غریبه نبود. آن حضرت 
هنگامی که مصعب را به عنوان سفیر خود به جانب مردم یثرب روانه ساخت به خوبی 
می دانست چه می کند. همان طور که پیش تر گفته شد، پیامبر )ص( خیلی پیش تر 
از تشکیل دولت به دیپلماسی خارجی توجه داشت و در این رابطه اقدامات مختلفی 
قبایل اوس و خزرج وارد مذاکره شد.  با سران  صورت می داد. آن حضرت مستقیماً 
قبل از آن نیز به منظور جلب حمایت و محافظت پادشاه حبشه از مسلمانان اولیۀ 
مکه، نه با درباریان، وزراء یا زیردستان وی بلکه مستقیماً با خود نجاشی مکاتبه نمود. 
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بعداً هنگامی که در مدینه استقرار پیدا کرد نیز در مقام یک رئیس دولت با سران 
دولت های دیگر ارتباط برقرار نمود. سفیرانی فرستاد تا مستقیماً با سران قبایل مذاکره 

کنند یا نامه های آن حضرت را به پادشاهان و فرمانروایان سایر کشورها برسانند.
و  میان سلسله حوادث  در  پیامبر )ص( که عموماً  از رهبری  دیگر  یک جنبۀ مهم 
اتفاقات تاریخی نادیده گرفته شده این است که آن حضرت برای انجام امور حیاتی 
اقدامات پشت پرده ای وارد  افراد مجرب و پخته را به واسطۀ روابط سیاسی و  دولت 
کار نمی کرد، بلکه با دقت فراوان یاران باهوش و مستعد را برای انجام ماموریت های 
حیاتی و حساس و پذیرفتن مسئولیت های مهم تعلیم می داد. مصعب الگویی برازنده 
بود. رسول خدا )ص( نظام اسالمی را به شویه ای اداره می کرد که می توان آن را تقوای 
گروهی نام نهاد، درست برعکس تقوای فردی ای که حکام امروزی عربستان سعودی 
برای ادارۀ امور مسلمین پیش گرفته اند. منظور از تقوای گروهی آن است که کل جامعه 
به شناخت درستی از قدرت الیزال الهی رسیده و به خوبی می داند که این قدرت تنها 
وقتی حاصل می شود که توانایی های درونی افراد همسو و هماهنگ با هم در جهت 
عمل گرایی  با  تنها  دینی  شعائر  یعنی  شوند.  گرفته  کار  به  اسالمی  جنبش  تقویت 
اجتماعی در با هدف دستیابی به عدالت اجتماعی جهانی برای کل نوع بشر، مسلمان 
و غیرمسلمان، حفظ می شود. امروزه حتی اگر تمامی دو میلیون مسلمان در سراسر 

جهان تقوی فردی داشته باشند رسیدن به چنین آگاهی حرکت آفرینی محال است.
و  درایت  تمامی  واجد  هرگز  حال  چه  و  گذشته  در  چه  مسلمانی  عادی  فرد  هیچ 
خصایص عالیۀ پیامبر )ص( نبوده و نیست، با این حال مسلمانان در کنار هم مجموعاً 
می توانند قابلیت های الزم برای شروع اولین حرکت و جنبش اسالمی داشته باشند. این 
امر در آن زمان مصداق داشت و امروز نیز برای تمامی کسانی که می خواهند خدا را به 
درستی و مطابق الگو و روش خاتم پیامبرانش عبادت کنند، صدق می کند. آنچه عملکرد 
محمد )ص( را از تمامی پیامبران پیشین از حضرت آدم )ع( گرفته تا حضرت عیسی)ع( 
متمایز می ساخت جنبشی بود که با ابزار دولت و حکومت به اجرا درآمد. علیرغم تمامی 
تبلیغات تخریبی، اسالم هراسی که از درون و برون خانوادۀ اسالم صورت می گیرد، هر 
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گونه فعالیت انفرادی یک مسلمان- فکری، علمی، معنوی یا هنری- باید در جهت تقویت 
و توفیق حرکتی باشد که در نهایت به پایه گذاری یک جامعۀ اسالمی که طبق اوامر الهی 
اداره می شود، بیانجامد. در زمان پیامبر )ص( هر فرد مسلمان عالوه بر ایمان به خداوند 
ارزشمند  فوق الذکر  برای حرکت  بود  برخوردار  مهارتی  تبحر کافی در یک  از  متعال، 
بود- مهارتی که به موقع مورد توجه رهبری اسالمی پیامبر )ص( قرار گرفته و از آن 
بهره می جستند. این گونه انتخاب فرد از سوی رهبری اسالمی خود مهر تاییدی بود بر 
یگانگی و منحصر به فرد بودنی که پروردگار متعال در وجود هر انسانی نهاده است. هر 
یک از مسلمانان اولیه خود ایفاگر نقشی مهم بود و سعی می شد که همه این احساس را 
داشته باشند که به نوبۀ خود مفید هستند. این سبک از مالکیت بود که برخالف مالکیت 
مادی یا دنیوی مختص سایر نظام های اجتماعی، موجب شد گروهی کوچک از مردمانی 
که به خودی خود قدرت و نفوذی نداشتند، به چنان جایگاهی رفیع برسند که روزگار 

هرگز به خود ندیده است.
تمامی کسانی که پیامبر )ص( به عنوان یک همسر، پدر، همراه یا یک رهبر معنوی 
برایشان ارزش و اهمیت داشت، فراست و تیزهوشی سیاسی آن حضرت را نیز ارج 
می نهادند و بدان معترف بودند. بی شک همۀ می دانیم که آن حضرت تا چه حد در 
تمامی امور سرآمد و در کمال بزرگی بودند، اما مسئلۀ مهم تر این است که تا چه حد 
آمادگی داریم که این الگوی متعالی را سرلوحۀ زندگی خود قرار دهیم و بدون نیاز 
به شمشیر و سالح برای فراهم کردن زمینه ای که ما را به این موفقیت های ماندگار 

رهنمون سازد تالش کنیم.

پیمان دوم عقبه
سال بعد گروهی به مراتب بزرگ تر از مردم یثرب راهی سفر حج شدند. راویان تعداد 
آنها را 37 مرد و دو زن ذکر کرده اند.5 هنگامی که پیامبر )ص( از ورود آنها باخبر شد، 
پنهانی سران قبایل را مالقات نموده و قرار شد تمامی اعضای گروه را دو روز بعد از 
مراسم حج مالقات فرماید. حضرت تاکید فراوانی بر مخفی بودن این مالقات داشتند. 
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مسلمانان یثرب به قول خود وفا کرده هنگامی که در تاریکی شب از خیمه های خود 
خارج شدند تا پیامبر )ص( را بر روی تپۀ عقبه مالقات کنند، اعضای مشرک قبایل 
خود را از این مالقات باخبر نکردند. پیامبر )ص( به عموی خود عباس بن عبدالمطلب 
اعتماد داشت و با آن که او هنوز مسلمان نشده بود، در این مالقات مهم حضور داشت.
با اطالع از موفقیت مصعب در یثرب پیامبر )ص( تصمیم گرفت با مسلمانان آن دیار 
ارتباط وسیع تری برقرار سازد. این امر چنان که ظرف 12 سال در مکه یا در خصوص 
اولین گروه از مسلمانان یثرب در سال قبل رخ داد، تنها برای تبلیغ پیام اسالم نبود. 
پیامبر )ص( اکنون تصمیم داشت این رابطۀ نوپا را تا حد یک پیمان رسمی اتحاد، که 
به واسطۀ آن »مسلمانان می بایست برای حفاظت از خود و مقابله با تهاجم دشمن 
هم دیگر را یاری کنند«، بسط دهد.6 این ضرورتاً یک پیمان نظامی بود- تعهد به جنگ 

با کسانی که به مسلمانان حمله کنند.
پبامبر )ص( با آگاهی از اهمیت این مالقات و خواسته اش از حاضرین در این جلسه 
از عموی خود عباس خواست تا ابتدا سخن بگوید. او نیز از اهالی یثرب پرسید آیا 
حاضرند دشمنی قریش را به جان بخرند چراکه قریشیان بی شک این اتحاد جدید را 
تهدیدی بارز برای موقعیت ممتاز خود در شبه جزیره می پندارد.7 در اینجا باز شاهد 
اعتماد به نفس عظیم پیامبر )ص( و توانایی آن حضرت در ترقیب مردم برای تعهد 
هرچه بیشتر به اسالم هستیم. باید به خاطر داشته باشیم که در این زمام پیامبر )ص( 
عماًل در مکه منزوی شده بود؛ کمتر کسی حاضر به حمایت از ایشان بود و اکثر یارانش 
نیز ناگزیر به حبشه مهاجرت کرده بودند. با درگذشت ابوطالب بزرگ بی هاشم، ابولهب 
برادرزادۀ  از  تنها حمایتی  نه  بود  او که موجودی خبیث  این قبیله رسید  به ریاست 
امر موجب تشدید خصومت  او داشت و همین  با  بلکه عداوتی خاص  خود نمی کرد 
قریش علیه پیامبر )ص( شده بود. پیامبر )ص( علیرغم آسیب پذیری و انزوایی در مکه 
که از چشم اهالی یثرب نیز پنهان نبود، از آنان می خواست در تالش برای مقابله با 
قدرتمندترین سران قریش با او همراه شوند. آنها نیز با آن که هیچ درگیری مستقیمی 
با قریش نداشتند یک صدا اعالم کردند حاضرند در مقابل سران مکه بایستاند و از 
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پیامبر )ص( درخواست کردند بفرماید چه انتظاری از ایشان دارد.
رسول خدا )ص( پس از قرائت آیاتی چند از قرآن کریم و تبیین پیام اسالم برای آنان 
فرمود: »من به این شرط با شما پیمان می بندم که همان طور که از زنان و فرزندان 
خود حمایت می کنید، مرا نیز در مقابل همگان یاری نمایید.«8 البراع بن معرور که در 
جریان پیمان اول عقبه اسالم آورده بود، اولین کسی بود که دست بیعت پیش آورد. 
مالک بن تیهان انصاری )معروف به ابوالهیثم( با علم به پیوندهای قبیله ای و عواقب 
آتی این پیمان قبل از آن که دیگران بیعت خود را ابراز دارند به نکتۀ مهمی اشاره 
کرده اظهار داشت: »ای پیامبر خدا ما با یهودیان پیمان هایی داریم که می خواهیم آنها 
را لغو کنیم. اگر شما در این راه موفق شدید و در آینده رابطه تان با قبیله تان بهبود 

یافت آیا ما را ترک نمی کنید و به سوی آن بروید؟«
ابوالهیثم با توجه به جنگ بوعاص که خاطره اش هنوز در ذهنش تازه بود، سخن 
می گفت. جنگی که در آن بیشتر بزرگان و سرشناسان دو قدرت اصلی یثرب یعنی 
قبایل اوس و خزرج از بین رفتند. آنها با سه قبیلۀ یهودی یثرب که نه تنها قدرت 
برتر اقتصادی منطقه بودند بلکه قبایل عرب را نیز علیه هم تحریک می کردند. نگرانی 
ابوالهیثم از این بود پیامبر )ص( پس از این که موفق شد به مکه بازگردد و قبایل عرب 
مدینه را ترک کند و در معرض خطر رهایشان کند. )در واقع، بعدها پس از جنگ 
حنین در سال هشتم هجری موقعیت مشابهی پیش آمد. در این جنگ بخش اعظم 
درآمده  اسالم  به جرگۀ  که  بود  روز  تنها چند  که  توزیع شد  قریشیانی  میان  غنایم 

بودند(.9 
او و سایر حاضرین در جمع  به  ابوالهیثم،  پذیرفتن دغدغه های  پیامبر )ص( ضمن 
اطمینان داد که تحت هیچ شرایطی آنها را ترک نخواهد کرد. آن حضرت با کالمی 
نافذ فرمود: »خون شما خون من است و نابودی شما نابودی من. شما از من هستید و 
من از شما. با هرکس بچنگید خواهم جنگید و با هرکس در صلح باشید صلح خواهم 
کرد«.10 آنها با شنیدن سخنان پیامبر )ص( کاماًل قانع شدند. با این حال پیش از آن 
که همه بیعت کنند، یکی از مسلمین از قبیلۀ خزرج به نام عباس العبادۀ برخاست و 
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به حاضرین در جلسه هشدار داد که درصورتی که فکر می کنند که با از دست دادن 
ثروت شان یا کشته شدن بزرگان شان در جنگ پیامبر را ترک خواهند کرد، بهتر است 
همین حاال بیعت نکنند. بار دیگر همه یک صدا اظهار داشتند که در این راه برای 

هرگونه ایثار و ازخودگذشتگی آماده اند.
به این ترتیب دومین پیمان عقبه منعقد شد، قراردادی که نقطۀ عطفی در تاریخ 
اسالم به وجود آورد. این پیمان رخدادی حساس و تعیین کننده ای برای معدود یاران 
پیامبر )ص( و تاریخ بشریت بود. بیعت با پیامبر خدا )ص( مسئولیتی سنگین به همراه 
داشت، اما اهمیت آن برای بیعت کنندگان بس فراتر از این بود. آنها در تاریخ نبوت 
نقشی راهگشا پیدا می کردند و می رفتند تا بار ماموریت الهی را به دوش بکشند و برای 

یک مسلمان چه پاداشی از این عظیم تر وجود دارد؟
را می داد،  دورانی جدید  آغاز  نوید  مدینه  بود؛  پایان  روبه  و مشقت  رنج  سال های 
دورانی که از 12 سال گذشته بس خوش بنیانه تر و امیدبخش تر می نمود. پس از انعقاد 
دومین پیمان عقبه، پیامبر )ص( جنبه ای کلیدی از رهبری موثر یعنی پاسخگویی را 
به یاران خود نشان داد. پیامبر )ص( به ایشان امر فرمود از میان خود دوازده نماینده 

انتخاب کنند که در قبال رفتار و اخالق شان مستقیماً پاسخگوی آن حضرت باشند.
نکتۀ جالب در مورد دومین پیمان عقبه این است که با آن که پیمان مزبور مکتوب 
منزوی  دیگر  آنها  می داد،  نشان  را  مسلمین  قدرت  معادلۀ  در  حیاتی  تغییری  نشد 
آنجا  از  مي توانست  که  می آورد  بدست  امن  پایگاهی  مدینه  در  پیامبر )ص(  نبودند. 
عملیات کند، لذا در اندیشۀ آن بود که به اذن الهی بدانجا نقل مکان کند. دو تجربۀ 
پیشین یعنی مهاجرت مسلمین به حبشه و تالش های خود آن حضرت برای جلب 
حمایت اهالی طائف چندان امیدبخش نبودند. حبشه آنسوی دریای سرخ قرار داشت 
و نمی توانست مکه و خانۀ کعبه در آن را به مشرکین واگذاشته و آنجا را ترک کند. 
به  قادر  نوپای اسالمی  بود و جامعۀ  به مکه نزدیک  به لحاظ راهبردی خیلی  طائف 
دفاع در مقابل حملۀ قریش نبودند. مدینه شرایط آرمانی داشت: به اندازۀ کافی از مکه 
فاصله داشت و مسلمانان از خصومت روزافزون قریشیان در امان بودند، عالوه بر این 
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شهر در مسیر راه تجاری به سوریه قرار داشت و کاروان های تجاری مکه که از این 
مسیر عبور می کردند در معرض خطر حمالت مسلمانان قرار می گرفتند. پیامبر )ص( 
پیش از آن که در اندیشۀ مقابله با دشمنان باشد ابتدا باید به مدینه نقل مکان و پایگاه 

قدرت خود را در آنجا تثبت می کرد.
پس از انعقاد دومین پیمان عقبه پیامبر )ص( به یارانش توصیه فرمود مهاجرت به 
مدینه را آغاز کنند اما به ایشان هشدار داد این کار را در گروه های کوچک انجام دهند 
تا جلب توجه نکنند. با وجود همۀ احتیاط و مراقبت ها بازهم برخی از مسلمانان اسیر و 
زندانی شده و بی رحمانه مورد شکنجه قرار گرفتند و برخی هم به حدی فقیر بودند که 
استطاعت کافی برای مهاجرت را نداشتند. پیامبر )ص( پس از آن که از سوی خداوند 
این سفر  در  را  تا  ابوبکر خواست  از  نمود  دریافت  را  مدینه  به  اجازۀ هجرت  متعال 
همراهی اش کند. حتی با این شرایط بازهم آن حضرت نمی توانست این کار را در روز 
روشن انجام دهد. ناگزیر در سکوت شب مکه را ترک نمود، در حالی که عموزاده اش 
علی بن ابیطالب )ع( به جای ایشان در بسترش خوابید تا مشرکیني که در همان شب 
قصد کشتن او را داشتند، مشکوک نشوند. پیامبر )ص( همچنین علی )ع( را مامور کرد 
اماناتی را که اهالی مکه نزدش سپرده بودند به آنها بازگرداند. جالب اینجاست که با 
آن که اهالی مکه دشمن قسم خوردۀ پیامبر )ص( بودند بازهم اشیاء گران قیمت خود را 
برای نگهداری نزد او به امانت می گذاشتند؛ آن حضرت به امانتداری شهره بود و لقب 
امین را به او داده بودند. آنها با آن که دعوتش را رد می کردند به امانتداری و درستی 
را درک کنند.  نبودند تضاد فکری خود  قادر  ایمان کامل داشتند. مشرکین مکه  او 
پیامبر اکرم )ص( با وجود دشمنی شان با خوشرویی نگهداری از اموال و امانات آنها را 
می پذیرفت و چنان در وفای به عهد خود دقت داشت که با آن که جانش در خط بود 
باز هم می خواست مطمئن شود در صورتی که ناچار شد مکه را ترک کند اموالی که 

نزدش به امانت بود به صاحبان حقیقی شان برگردانده شوند.
جدی تر از دشواری عبور از بیابان بین مکه و مدینه، توطئۀ گروهي طوائف قریش برای 
کشتن پیامبر )ص( در زمان حضورش در مکه بود. پیامبر )ص( به همراه ابوبکر در تاریکی 
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شب و با احتیاط از مکه خارج شده و چندین روز در غار ثور در جنوب مکه پنهان شدند. 
چیزی نمانده بود که مشرکین مکه آنها را در غار پیدا کنند اما به یاری خداوند متعال 

نجات یافتند:
اگر او را یاری نکنید، خداوند او را یاری کرد؛ )و در مشکلترین ساعات، او را 
تنها نگذاشت؛( آن هنگام که کافران او را )از مکه( بیرون کردند، در حالی که 
دومین نفر بود )و یک نفر بیشتر همراه نداشت(؛ در آن هنگام که آن دو در 
غار بودند، و او به همراه خود می گفت: »غم مخور، خدا با ماست« در این موقع، 
خداوند سکینه )و آرامش( خود را بر او فرستاد؛ و با لشکرهایی که مشاهده 
نمی کردید، او را تقویت نمود؛ و گفتار )و هدف( کافران را پایین قرار داد، )و آنها 
را با شکست مواجه ساخت؛( و سخن خدا )و آیین او(، باال )و پیروز(است؛ و 

خداوند عزیز و حکیم است. )سورۀ توبه، آیۀ 40(
پسر ابوبکر، عبداهلل روزانه اخبار مربوط به سخنان و نقشه های قریش را برای آنان 
می آورد و دخترش اسماء نیز آب و غذا برای آنها فراهم می کرد. هنگامی که مطمئن 
شدند که مشرکین مکه دیگر به دنبال آنها نیستند عازم مدینه شدند. گرچه هنوز رنج 
و مشقت هایشان تمام نشده بود. بین مکه و مدینه بیابانی پهناور و خشن به وسعت 

300 مایل بود ضمن آن که هنوز خطر تعقیب قریش از بین نرفته بود.
این درست همان چیزی بود که وقتی صراقۀ بن مالک بن جعشم که فردی خبره 
در ردزنی و تشخیص ردپای افراد در صحرا بود به آنها رسید، رخ داد. با نزدیک شدن 
به پیامبر )ص( اسب صراقۀ از رفتن بازایستاد، پس از این که این اتفاق سه بار پیاپی 
از  برتر  ارادۀ  یک  دریافت  زیرا  برداشت  پیامبر )ص(  تعقیب  از  دست  صراقۀ  داد  رخ 
آن حضرت محافظت می کند، در این زمان عالوه بر ابوبکر، خادم او به نام عامر بن 
فهیرۀ نیز پیامبر )ص( را همراهی می کرد. در هر حال صراقۀ نمی خواست دست خالی 
با آن  تایید کند  بنویسد که  نامه ای  از رسول خدا )ص( درخواست کرد  لذا  بازگردد، 

حضرت روبرو شده است. پیامبر )ص( نیز این کار را به ابوبکر واگذار کرد.11
نکتۀ قابل  توجه در اینجا این است که آن حضرت حتی زمانی که با تهدید جانی از 
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سوی مشرکین از مکه می گریخت، قلم و مرکب و چیزی برای نوشتن )آن زمان هنوز 
کاغذ در عربستان شناخته شده نبود( با خود داشت. آذوقۀ الزم برای سفر در صحرا 
معموالً چیزهایی طبیعی  تر بوده است اما پیامبر )ص( در حتی چنین سفر پرخطری نیز 
مراقب بود مرکب و چیزی که بتوان روی آن نوشت همراه خود داشته باشد. نکتۀ دیگر 
این که ابوبکر از جمله معدود افرادی بود که در آن زمان قادر به خواندن و نوشتن 
بودند. پیامبر )ص( پیش از دریافت نوشته به صراقه فرمود که روزی او دستبندهای 
طالی کسری )خسرو( امپراتور پارس را به دست خواهد بست. این پیش بینی هنگامی 
به وقوع پیوست که مسلمانان در زمان خلیفۀ دوم، سرزمین پارس را آزاد کردند. عمر 
پیش بینی مزبور را به خاطر داشت و دست بندهای خسرو را به دستان صراقه بست. 
با همراهانش راهی مدینه  پیامبر )ص(  به مکه برگشت.  این رویارویی  از  صراقه پس 
شدند، جایی که مسلمانان با چشمانی نگران در انتظار آن حضرت بودند. مسئلۀ مهم تر 
آغاز جدید دورۀ اسالمی بود دوره ای که به پایه گذاری اولین دولت اسالمی در تاریخ و 

توسعۀ پایداری منجر شود که به شبه جزیرۀ عربستان محدود نشد.
هرچه آنها از مکه دورتر می شدند از سیزده سال رنج و مشقت و شکنجه دورتر و 
بیشتر فاصله می گرفتند و به داشتن جامعه ای مبتنی بر عدل و انصاف که مسلمانان 
دیگر در آن اقلیتی ستمدیده و مورد آزار و اذیت نباشند، نزدیک تر می شدند. هجرت 
از مکه به مدینه به واقع هجرتی حقیقی از جاهیلیت به یک زندگی پاک و باتقوی در 
سایۀ اوامر آرامش بخش الهی نیز بود. با این حال چنان که در فصل های بعد خواهیم 
دید، مدینه برای مسلمانان چندان هم عاری از دردسر نبود، اما نوید رهایی از 13 سال 
ظلم و ستم برای آنها را داشت. همچنین فرصت تاسیس یک پایگاه قدرت اسالمی 
به مرکزیت مسجدالنبی به عنوان مرکز حکومت پیامبر )ص( را فراهم نمود. دو پیمان 
عقبه انتقال از جامعۀ جاهلی مکه به دولت اسالمی ای که به زودی در مدینه برقرار 

می شد را فراهم کردند.
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9- پس از پایان جنگ حنین، انصار )یاران پیامبر در مدینه که اکثراً از اوس و خزرج بودند( که بیش از هشت سال در 
کنار پیامبر )ص( بودند سهم اندکي از غنائم جنگ دریافت کردند یا اصاًل چیزي بدست نیاوردند. تردیدي درمیان آنها 
ریشه گرفت که وقتي زمان ایثار و ازخودگذشتکي بود پیامبر )ص( از آنها خواست چنین کنند، اما حال که نوبت به 
تقسیم غنائم جنگي رسیده – گویا در این جنگ غنائم زیاد بوده- اقوام و اطرافیان خود در مکه را به ما ترجیح داده 
است. این برداشت آنها بود اما پیامبر )ص( مسائل را به گونه اي دیگر مي دید. آن حضرت مي  خواست تازه مسلمان هاي 
مکه را خشنود کرده دل آنها را به دست آورد لذا بیشتر غنائم را به آنها داد. بار دیگر مي بینیم که پیامبر )ص( چگونه 

دینا، آخرت، ایمان و وجدان و اخالق را با ظرافت در نظر مي گرفت:
سعد بن عبادۀ گفت: »یا رسول اهلل این گروه از انصار به خاطر نحوۀ توزیع غنائم بدست آمده بر شما خشم گرفته اند. 
شما براي خویشاوندان خود سهم هایي اختصاص داده اید و هدایاي فراواني براي قبایل عرب فرستاده اید. اما این گروه 



117فصل دوم / پیمان  های عقبه: اهمیت و نمودهای دیپلماسی و قدرت نرم نبوی  /        

هیچ دریافت نکرده اند است«.
پیامبر )ص( از سعد پرسید:»سعد نظر تو راجع به این مسئله چیست؟« سعد پاسخ داد »یا رسول اهلل شما مي دانید که 

من تنها یک نفر عضو این گروه هستم.«
پیامبر فرمود:»افرادت را فراخوانده آنها را به این کلبه نزد من بیاور.« پیامبر )ص( به محض رویارویي با آنها خدا را حمد 
و سپاس گفته سپس با لحن پرسشگرانه اي به آنها فرمود: »به من گفته شده که شما از من خشمگین هستید. آیا من 
زماني که شما در گمراهي بودید به سوي شما نیامدم و خداوند ]از طریق من[ شما را به راه راست هدایت ننمود؟ 
هنگامي که شما فقیر بودید و خداوند ]از طریق من[ به شما مال و ثروت عطا نفرمود؟ هنگامي که شما با همدیگر 

دشمن بودید و خداوند ]از طریق من[ شما را بر آن نداشت تا همدیگر را دوست بدارید؟«
آنها گفتند: »آري، خدا و رسولش بهتر و بخشنده ترند.« سپس آن حضرت فرمود: » اي مردم انصاري چه چیزي شما 
را از پاسخ دادن به پیامبر خدا باز مي دارد؟« آنها اظهار داشتند: »اي رسول خدا چه پاسخي داریم وقتي همۀ خیر و 

برکت از آن پروردگار و پیامبرش است.«
پیامبر )ص( بار دیگر فرمود: »اما به خدا سوگند شما مي توانستید پاسخ دهید، آن هم پاسخي درست که من خود 
بر درستي آن گواهي مي دادم. این که بگویید، تو در حالي نزد ما آمدي که مورد افترا بودي و رانده شده و ما تو را 
پذیرفتیم؛ بي یار و یاور بودي و ما تو را یاري کردیم، پناهنده بودي و ما تو را پناه دادیم، دچار فقر بودي و ما آسایشت 
را فراهم کردیم. اي انصار آیا شما براي این مال دنیایي که من قصد دارم از طریق آن، این مردم را به دیني که شما 

قباًل اختیار کرده اید جذب کنم، نگرانید؟
آیا خرسند نیستید اي گروه انصار ! که مردم با شتران و گوسفندها همراه هستند در حالي که شما با پیامبر خدا به 

سمت خانه هاي خود مي روید؟
»سوگند به آنکسي که جانم در دست اوست، اگر مهاجرتي در میان نبود من نیز یکي از انصار مي شدم. اگر مردم از 
یک معبر و دره گذر کنند و انصار از معبر و دره اي دیگر، من از معبر و دره اي که انصار عبور کنند خواهم رفت. خداوند 

انصار را رحمت کند، و فرزندانشان را و فرزندان فرزندانشان را.«
انصار آنقدر گریه کردند که اشک در میان ریش  شان سرازیر شد، پس عرض کردند: » آري، اي رسول خدا ما به سهم 

و قسمت خود قانعیم.« 
انصار با شنیدن این سخنان سخت تحت تاثیر قرار گرفته و از آنچه اندیشیده بودند احساس شرمندگي کردند. با 

اطمینان از این که پیامبر )ص( همراه آنها به مدینه باز خواهد گشت این معامله را کاماًل رضایت بخش یافتند.
نقل از: ابن اسحاق و ابن هشام، سیرۀ نبي، جلد 2. ص. 212-13.

10- ابن اسحاق و ابن هشام، سیرۀ نبي، جلد 2. ص. 212-13.
Haykal, The life of Muhammad, p 158.

11- همان
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و بگو: پروردگارا! مرا )در هر کار( با صداقت وارد کن، و با صداقت خارج 
ساز! و از سوی خود، حجتی یاری کننده برایم قرار ده و بگو: حق آمد، و 
باطل نابود شد؛ یقیناً باطل نابود شدنی است. )سورۀ االسراء، آیات 80 و 81(

نازل شدند به جنبۀ دنیوی  از هجرت و به شکل دعا  آیات فوق که درست پیش 
رسالت پیامبر )ص( اشاره دارند. این آیات خبر از پیروزی آن حضرت با نصرت الهی 
می دهند: نخست در ورود به مدینه و تاسیس اولین حکومت اسالمی تاریخ و سپس 
آزادسازی مکه، شهری که در آنجا آن حضرت و پیروانش سیزده سال مورد آزار و 
شکنجه مشرکین بوده و نهایتاً وادار به ترک آنجا شدند. آیات مزبور زمانی نازل شدند 
که پیامبر )ص( در شرایط بسیار بدی بسر می بردند. حامیان انگشت شماری در مکه 
داشتند؛ اکثر یارانشان یا پیش تر به حبشه مهاجرت کرده یا پس از پیمان عقبۀ دوم 
عموی  ابوطالب  یعنی  حضرت  آن  نزدیک  حامیان  از  تن  دو  بودند.  رفته  مدینه  به 
بزرگوارشان و خدیجه )ع( همسر محبوبشان سه سال قبل درگذشته بودند. حتی با 
آن که زندگی به شکل غیرقابل تحملی بر پیامبر )ص( دشوار شده بود، خداوند با نزول 
آیات و تجربه های جدید به آن حضرت روحیه می بخشید؛ آیاتی که برخالف گذشتۀ 
سخت و دشوار، نویدبخش آینده ای مهم و بی سابقه بودند. خداوند متعال در این برهۀ 
زماني دو آیه اسراء و معراج را نازل فرمود. در آیه نخست، هنگامی که تمامی پیامبران 
نماز را در قدس شریف به امامت حضرت محمد )ص( برگزار کردند، رسماً مقام رفیع 
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ایشان به عنوان برترین پیامبر تأیید شد. و در آیه دوم، با عروج و گذر از هفت آسمان 
و رسیدن به جایگاه صدرالمنتهاجایگاه نزدیک ترین مخلوق به خدای عزوجل را کسب 

فرمودند.
با شخصیتي کامل  انسان هایی  از قدرتی مختص  برخورداري  بر  پیامبر )ص( عالوه 
و ارادۀ خلل  ناپذیر، دارای قدرت روحی و احساسي نیز بودند، چرا که پیامبر خدا و 
حامل آخرین پیام الهی بودند. آیات مورد اشاره بیشتر به موضوع قدرت دنیوی اشاره 
دارند؛ در اینجا به صراحت به شکست کافران نیز اشاره شده است. خداوند متعال به 
پیامبر )ص( امر می فرماید با توسل به دعا از او یاري بطلبد، »... و به من از جانب خود 
بصیرت، حجت و روشنی که دائم یار و مددکار باشد عطا فرما.«1 با توجه به زمان نزول 
این آیات، یعنی درست زمانی که آن حضرت ظاهراً از مکه اخراج شده بودند، حکایت 
از نوعی امیدواری  دارند که درک یا پذیرش آن برای کافران و پیروان آنها دشوار بود: 
این که نه تنها بازگشت پیامبر )ص( به مکه حتمی است بلکه پیروزمندانه نیز خواهد 

بود. اما مشیت الهی فراتر از درک و فهم محدود انسان هاست. 
انس بن مالک حدیثی معروف از پیامبر )ص( نقل می کند که آن نیز در قالب دعا می گوید: 
پروردگارا! به تو پناه می برم از نگرانی ها و اندوه ، از ضعف و کسالت، از بزدلی و لئامت 

و از بار قرض و بدهی و سلطۀ دیگر مردمان.2
در اینجا نیز می بینیم که پیامبر )ص( در امور دنیوی- ضعف، بزدلی، لئامت، بار قرض 
و بدهی و سلطۀ دیگر مردمان- از خداوند متعال استعانت می طلبند. منظور از ضعف 
تنها آسیب پذیری جسمانی نیست، بلکه به نوعی شکنندگی همگانی اشاره دارد که 
ممکنست موجب سلطۀ خودخواهان و فرصت طلبان بر ما شود. سلطۀ افراد بی اخالق 
با تسلیم آگاهانه در برابر ارادۀ الهی یعنی تنها قدرت شایستۀ ایمان آوردن و شالودۀ 
حدیث  در  پیامبر )ص(  که  است  شده  نقل  است.  تضاد  در  آشکارا  اسالم،  در  ایمان 
حکومتی  قدرت  طریق  از  مسائل  گونه  این  با  متعال  »خداوند  می فرمایند:  دیگری 
برخورد می کند که به طور مستقیم )در قرآن( ذکر نشده است.«3 بنابراین، حکومت 
به عنوان یک نهاد اجرایي، بخش الینفکی از مشیت الهی است، یا به قول دکتر کلیم 
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صدیقی »اسالم بدون حکومت اسالمی کامل نیست«.4
آمادۀ  اشتیاق  و  شور  با  مسلمانان  که  جایی  مدینه،  به  عزیمت  حین  پیامبر )ص( 
استقبال از آن حضرت بودند، در ذهن خود برای آیندۀ اسالم و مسلمین افکاری بس 
مهم تر از اندشیدن به عبور از حدود 500 کیلومتر بیابان خشک و خشن می پروردند. 
مرکز  یعنی  اسالمی  حکومت  اولین  برای  پایگاهی  به  شدن  تبدیل  شرف  در  مدینه 
قدرت دنیوی پیامبر بود، این موهبتی عظیم بود که اهالی مکه و طائف خود را از آن 
محروم کرده بودند. خداوند متعال خود با راهنمایی پیامبر گرامی اش می فرماید برای 
ورود با افتخار و متانت به مدینه دعا کند. آن حضرت پیام حق یعنی اسالم را با خود 
داشتند و خداوند افتخار بزرگ رسالت را به ایشان ارزانی داشته و آن حضرت را مأمور 
رهایی بشریت )سورۀ اعراف، آیۀ 158 و سورۀ سبأ، آیۀ 28( از فرمانبرداری هر قدرت 
انسانی دیگری فرمود، مأموریتی که تا آن زمان بر عهدۀ هیچ پیامبر دیگری گذاشته 
نشده بود. لذا، دعا پیامبر )ص( را به طور مستقیم به سمت تحقق مأموریتی که فراتر 
از انتقال سادۀ پیام مورد نظر بود هدایت می فرماید: و این مأموریت نهادینه کردن پیام 

مزبور در جامعه بود.
اینک نگاهی اجمالی به اقداماتی که پیامبر )ص( پس از ورود به مدینه طی چند روز 
یا هفتۀ ابتدایی صورت داد و این که چگونه این اقدامات به تأسیس و تثبیت حکومت 

اسالمی کمک کردند، خواهیم داشت. برخی ازاین اقدامات عبارتند از:
1. نهادینه کردن نمازجمعه.

2. ایجاد عقد اخوت )پیمان برادری( میان مهاجرین مکه و انصار )یاران( مدینه.
3. بنا کردن ساختمان مسجدالنبی.

4. پیمان مدینه
ارتباط هستند. مسجدالنبی  در  مسائل حکومتی  با  به شکلی  اقدامات  این  تمامی 
عالوه بر این که مکانی برای اجتماع مسلمانان جهت برگزاری نماز بود، مکانی برای 
تحکیم ارادۀ انسانی در جهت تحقق برنامۀ الهی، عدالت اجتماعی و مرکز دولت نیز 
به حساب می آمد. در این مکان تمامی مسائل مربوط به امور مسلمین مورد بحث و 
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بررسی قرار می گرفت. نماز جمعه نیز چنین کارکردی داشت: یعنی عالوه بر کارکرد 
اصلی اش در جهت تحکیم تقوی الهی، فرصتی برای آموزش و تقویت برادری مسلمانان 
فراهم می کرد. گردهمایی نمازجمعه یادرآور آن است که مسلمانان باید پیوسته آمادۀ 
دفاع از خود در برابر عواقب ناشی از اجرای عدالت الهی باشند. این موضوعی گسترده 
انسان در محیط های محلی، منطقه ای، جهانی و  و فراگیر است که تمامی تعامالت 
غیبی را در بر می گیرد. کارکرد دیگر نماز جمعه در سایۀ این مسئله قرار می گیرد: 
از فراز  بار  منبر نمادی برای قدرت اسالم بود. رئیس حکومت اسالمی هفته ای یک 
منبر با مسلمانان به تعامل و گفتگو می نشست، توصیه هایی نموده و نیز مسائل مربوط 
به حکومت را مورد بحث و تبادل نظر قرار می داد. سرانجام، پیمان مدینه به عنوان 
نظام نامۀ حکومتی حقوق، مسئولیت ها و رابطۀ بین حکومت و مردم را تعیین می کرد.

پیامبر )ص( برای چند روز اول در مسجد قبا واقع در خارج مدینه مهمان عمر بن 
به  امروزه  که  را  مدینه  مسجد  اولین  بنای  آنجا سنگ  در  آن حضرت  بودند.5  عوف 
به قصد مدینه  را  قبا  نهادند. آن حضرت روز جمعه  بنیان  قبا معروف شده،  مسجد 
رسیده  فرا  ظهر  نماز  وقت  رسیدند  سالم  بنی  محلۀ  به  که  هنگامی  فرمودند.  ترک 
بود و در آنجا اولین نماز جمعه را برگزار و ضمن ایراد خطبه، ضرورت این کار را در 
این گردهمایی هفتگی مشخص فرمودند.6 با آن که نمازهای پنج گانه در طول هفته 
رسماً در مکه و پس از معراج نهادینه شده بود، نمازجمعه اولین بار در مدینه برگزار 
یومیه  نمازهای  با دیگر  برای کل جامعه  از دو جنبه مهم  نماز جماعت  این  گردید. 
تفاوت داشت: نمی توان در خانه یا به تنهایی آن را به جای آورد. بنابراین، مسلمانان 
از تمامی اقشار جامعه باید در این نماز شرکت جسته به خطبه ای که نشان دهندۀ 
برقراری قدرت رسمی اسالم بر روی زمین است با دقت گوش دهند. برخی مسلمانان 
چنین برداشت کرده اند که تنها زمانی می تواننمازجمعه را برگزار کرد که قدرت در 
دست یک حکومت اسالمی مشروع باشد. این امر مفاهیم مهمی در خصوص حکومت 

و اقتدار اسالمی دربر دارد.
سوی  از  می توانست  بالقوه  که  فرمودند  مطرح  را  موضوعی  زودی  به  پیامبر )ص( 
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دشمنان اسالم مورد بهره برداری قرار گیرد: برقراری عقد اخوت )پیمان برادری( میان 
انصار و مهاجرین. مهمان نوازی انصار ممکن بود به زودی کم رنگ شود، مگر این که 
برخی قرارهای رسمی گذاشته شود که به واسطۀ آن امکاناتی برای تازه واردهایی که 
کاماًل تهیدست بودند فراهم شود. این کار تنها از دست خود پیامبر )ص( ساخته بود. 
آن حضرت مسلمانان را در خانۀ انس بن مالک گرد آوردند و دوبه دو دست انصار و 
مهاجرین را در دست هم گذاشتند 7 این پیوند تأثیري آنی بر روابط اجتماعی داشت 
و مانع از بروز نفاق و اختالف وسیع در جامعه می شد. اگر این مشکل به حال خود 
رها می شد، پتانسیل باالیی برای گسست همگانی بود، چرا که مشرکین مدینه و نیز 
و  مدینه  به  مهاجرین  از  انبوهی  تعداد  ورود  از  اسالم در مکه می توانستند  دشمنان 
این که همۀ اهالی مدینه اسالم را نپذیرفته بودند سوءاستفاده کرده به اسالم ضربه 
بزنند. اما این پیمان برادری بر اصل مهم دیگری در اسالم تاکید قرار داشت: روابط 
زمان جاهلیت را که مبتنی بر پیوندهای خونی و قبیله ای بود منسوخ کرد و مبنا را 
ایمان حقیقی به خدا و رسولش )ص( قرار داد. پیمان مزبور همچنین ضربۀ محکمی 
به نژادپرستی حاکم در عربستان آن زمان- وضعیت دوران پیش از اسالم که تفاوت 

زیادی هم با دنیای امروز نداشت- وارد آورد.
اسالم در عین حالی که تفاوت های خانوادگی، قبیله ای و نژادی را محترم می شمارد، 
احتساب این مقوالت را به عنوان مالک منطقی تعیین جایگاه فرد در زندگی و اجتماع 
قویاً رد می کند. کالم خداوند کاماًل روشن است: تنها تقوی فرد )خداترسی و رعایت 
شریعت الهی( جایگاه اجتماعی او را در مقایسه با سایر افراد بشر مشخص می کند. 
)سورۀ حجرات، آیۀ 13(. این ها بخشی از مسائلی بود که هر جمعه در خصوص مفهوم 
تقوی و با استفاده از مثال هایی از زندگی واقعی یادآوری می شد. این اصل در جنگ 
بدر هنگامی که مسلمانان با برادران، پسران و پدران مشرک خود روبرو شدند بار دیگر 
با مهمانان مهاجر مثال زدنی  برخورد  انصار در  به وضوح مشخص شد. سخاوتمندی 
بود و این مسئله به تبعیت از شخصیت بزرگوار و سخاوتمند پیامبر اکرم )ص( بود. 
خداوند متعال آن قدر از این پیمان خشنود شد که در آیه ای که بالفاصله پس از آن بر 
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پیامبر )ص( نازل شد آن را خیری عظیم خواند )سورۀ انفال، آیۀ 74(.
پیوند انصار و مهاجرین پیش زمینۀ اتحادی بود که مقدمات شکل گیری گروهی را 
فراهم کرد که خداوند در قرآن با عنوان الذین آمنوا از آنها یاد می کند.8 بدون اتحاد، 
الذین آمنویی هم وجود نداشت و بدون الذین آمنوا حکومتی اسالمی در میان نبود. 
و  داشتند  قرار  اسالمی  اجرایی  قدرت  رهبری  تحت  که  بودند  گروهی  آمنوا  الذین 
دستورات رهبرشان را به اجرا می گذاشتند: در عین حال یکی از مسئولیت های اصلی 
آنها این است که با محدود کردن قدرت رهبری اسالمی در چارچوب حق، رهبری 
را پاسخگوی مسئولیت های محوله بدانند. این گروه در کنار رهبری اسالمی امت را 
تشکیل می دهند. لذا امت تنها تا زمانی که این رابطۀ همزیستی برقرار باشد یک نهاد 
حقیقی خواهد بود. آنها برای ادای این مسئولیت خطیر باید مجموعه ای از ویژگی های 
منحصر به فرد را با خود داشته باشند. این ویژگی ها صرفاً معنوی، سیاسی، اجتماعی یا 
نظامی نیستند، بلکه ترکیبی موزون از رفتارهای هماهنگی هستند که خداوند متعال 
خود در فطرت بشر نهاده تا وظیفۀ اجتماعی، شخصی، خانوادگی و معنوي خود را با 
حداکثر کارآیی ادا کند. ایجاد چنین نظامی ورای توانمندی های جمعی و اجتماعی 
بشر بوده و بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان به تنهایی از عهدۀ حل آن برآمد. 
این  را »مهار« کرده،  تکبر خودخواهانه اش  باید  انسان در طول عمر خود  این رو،  از 
واقعیت را بپذیرد که نیاز به کمک دارد و آنگاه در برابر خرد، دانش، اوامر و ارادۀ الهی 
سر تسلیم فرو آورد. حکومت اسالمی به صورت سازمانی از این رویکرد الگو می گیرد.

اتحاد گروه ها، ویژگی های ذاتی جدیدی از هریک را بروز می دهد که با ویژگی های 
اولیۀ آنها فرق دارند. به ویژه اتحاد اسالمی مشروع، آن دستۀ از فعالیت ها و صفات 
عمومی متمایزی را که مورد تایید الهی و در جهت برقراری، اجرا، حفظ و حراست از 
عدالت اجتماعی هستند را تبیین می کند. در همین راستا، توصیف جعفر بن ابیطالب 
)ع( از سبک زندگی در جزیره العرب پیش از ظهور حضرت محمد )ص( و پس از آن 
)رجوع به مقدمۀ همین کتاب( را با هم مقایسه کنید. الذین آمنوا با مجموعۀ جدیدی 
از صفات خاص ظهور کرد؛ صفاتی که ایشان را برای پذیرش بار سنگین مسئولیت در 
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پیشگاه پرودگار متعال و به تبع آن بشریت مجهز می کرد. و همانا خواست خداوند بر 
روی زمین دفاع از حقوق کسانی است که به واسطۀ فساد قدرت ها مورد ستم و تحقیر 
میان  طبیعی  روابط  اجتماعی  چارچوب  در  عدالت  کردن  وارد  نیز  و  گرفته اند،  قرار 
انسان هاست. از این رو، انسان ها به لحاظ فردی و اجتماعی ملزم به رعایت برخی مسائل 
هستند: پنج بار در شبانه روز نماز بگزارند، در ماه رمضان روزه بگیرند، شرب خمر 
نکنند، مرتکب زنا نشوند، دست به دزدی یا قتل نزنند، طمع و آزمندی را با دوری از 
قمار و معامالت ربوی )ربا( از بین ببرند، مکانیسم های سازمانی ای برای توزیع ثروت 
و نابودی فقر به وجود آورند، از سنت ها در قوانین جنگ و دیپلماسی تبعیت کنند، 
محترم  را  خود  قانونی  قول های  و  سوگندها  کنند،  رعایت  را  زیست محیطی  مسائل 
بشمارند، برای رهایی بشریت از قید برده داری سازمانی تالش کنند، و این اصالحات 
جزیره العرب  ایدئولوژیک جدید  و  معنوی  سیاسی،  اجتماعی،  فرهنگ  در  را  رفتاری 
پیاده کنند. این معنی اتحاد و به کار گیری آن در کارکردهای حکومتی است. بدون 
وجود یک ابزار دولتی نمی توان تمامی این فعالیت های امت را سامان دهی و اجرا کرد.

چنین اتحادی را با اتحادهای نمادین در دنیای مدرن مقایسه کنید. تردیدی نیست 
این که کلماتی مانند »متحد« و »اتحاد« استفاده می شوند هیچ  با وجود  که حتی 
چیزی فراتر از حقیت نخواهد بود. مثاًل اتحادیۀ اروپا و سازمان ملل متحد را در نظر 
بگیرید. اتحادیۀ اروپا به منظور رقابت با قدرت اقتصادی ایاالت متحده تشکیل شد )و 
در واکنش به قدرت اقتصادی مرسوم اتحادیۀ اروپا، ایاالت متحده، کانادا و مکزیک نیز 
نفتا1 را تشکیل داد(. اگر قرار بود سلطۀ اقتصادی ایاالت متحده در هم بشکند، چنان 
که اکنون شاهد در هم شکستن این ابرسازۀ اقتصادی زیر بار آزمندی و فساد خودش 
هستیم، دیگر دلیلی برای در کنار هم ماندن اعضای اتحادیۀ اروپا وجود نداشت. در 
اقتصادی  قطب های  قدرت مندترین  عنوان  به  فرانسه-  و  بریتانیا  آلمان،  حتی  واقع، 
اتحادیۀ اروپا- نیز بالفاصله کنار می کشیدند، زیرا بر اساس همان تفکر طمع ورزانه که 
خواهان پر کردن خأل ناشی از فروپاشی اقتصادی ایاالت متحده به صورت گروهی و 
)North American Free Trade Agreement) 1- موافقت نامه تجارت آزاد آمریكاي شمالي
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انفرادی است، پس از حذف اقتصاد ایاالت متحده دیگر نیازی به وجود اتحادیۀ مزبور 
توان  از  خارج  خود«  دنبال  به  ضعیف تر  اقتصادهای  »کشیدن  که  آن  ضمن  نیست 

اعضاي قوي تر خواهد بود.
پس از پایان جنگ جهانی دوم ابزار بشردوستانه ای که اتحادیۀ یغماگر ملل را ظاهراً 
بیانیۀ مزبور  از  بیانیۀ جهانی حقوق بشر بود. پس  به سازمان ملل متحد تغییر داد، 
نزدیک به یکصد میلیون انسان طی جنگ هایی کشته شدند که عمدتاً توسط همان 
قدرت های استعماری  یعنی موسسین اصلی ملل متحد تغذیه، هدایت، تأمین مالی و 
حمایت می شدند. بسیاری از جنبش های بومی سرکوب و بسیاری کشورها کورکورانه 
بمباران شدند و با برجا گذاشتن میلیون ها کشته و مجروح موجب محرومیت، آشوب و 
خشونت های بی حد و حصر شدند. در این برهۀ زمانی بیش از هر دوره ای در طول تاریخ 
بشری با موارد سلب مالکیت، گرسنگی، قحطی، بیماری، هجوم پناهندگان و فقدان 
خدمات ضروری روبرو می شویم، این وضعیت در حالي رخ مي دهد که تکنولوژی های 
نوینی با هدف راحت تر کردن زندگی به وجود آمده اند. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت 
اقدامات خوب بسیاری صورت داده است،  باید بگوییم که سازمان ملل متحد  کنیم 
با هدف  که هر کشور  تهدید می شود  واقعیت  این  با  آن،  بیشینۀ«  »تاثیرگذاری  اما 
بهره برداری از سازمان ملل متحد در جهت حفظ منافع خود به آن نزدیک شده، نه 

برای نفع مشترک بشریت.
حتی کشورهای استکباري و در رأس آنها ایاالت متحده منافع ملی خودشان را با 
منافع اجتماعی وسیع تر سایر ملت ها برابر می دانند. همین فرهنگ  قدرت های خودبین 
و متکبر هستند که در سراسر کرۀ زمین خراب کاری مي کنند و سازمان ملل متحد 
ناگزیر براي جمع وجور کردن خرابکاری های شان به دنبال آنها حرکت مي کند. با وجود 
ملل  منشور سازمان  انسان های خداترسی هستند،  به نوعي  دنیا  مردم  بیشتر  که  آن 
متحد به نمایندگان ملی آنها در این سازمان اجازه نمی دهد کنفرانسی بین المللی در 
مورد دین برگزار کنند. این مسئله به نفع چه کسانی است و چه کسانی این قواعد 
ایدئولوژیک را که مردم دنیا مجبور به تبعیت از آنها هستند، وضع می کنند؟ بنابراین، 
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ذاتاً  ماهیت  میان  این  در  که  چرا  نیستند،  اتحادیه  کلمۀ  معنی  به  هیچ کدام  این ها 
درنده خوی قدرت اعضا، درجهت دستیابی به اهدافی واالتر محدود یا بازنگری نشده 
است. با وجود همین گونه اتحادهای مصنوعی که مبتنی بر تقوای الهی نیستند، چگونه 
یک گروه می تواند شایستگی الزم برای مدیریت عادالنه و منصفانۀ مسائل جوامع بشری 
را بر روی زمین به دست آورد؟ این مطلب تنها نشان مي دهد که اتحادهای دروغین و 
پیاده نظام مشتاق شان سنگ بنای سازمان های جنایتکار بین المللی ای هستند که خود 

را زیر پوشش دولت های مشروع پنهان کرده اند.
عدالت اجتماعی، مسئولیت و فعالیت مبتنی بر اتحاد در راه خدا، عبادت های فردی 
و جمعی را اعتبار می بخشد. مهم ترین این عبادات نماز، یکي از ستون های اصلي دین 
اسالم، است که به امر الهی باید به صورت منسجم و رسمی در مسجد برگزار شود 
کلمۀ صاله  کنند.  برقرار  ارتباط  متعال  خداوند  با  اجتماع  طریق  از  بتوانند  مردم  تا 
)نماز( خود از ریشۀ صلۀ است که در عربی به معنی ارتباط می باشد. لذا ما با به جا 
آوردن صاله )نماز( با خداوند متعال، یعنی خالق و پروردگار خود ارتباط برقرار کرده 
از این طریق می توانیم شجاعت، شهامت، هدایت، دانش و خرد الزم برای تغییر اوضاع 
نامطلوب و تبدیل آن به وضعیتي ایمن و قابل قبول را کسب کنیم. بنابراین، مسجد 
تنها مکانی برای عبادت نیست، بلکه نقش پایگاه دولت اسالمی را نیز ایفاء می کند. 
مسجدالنبی که بالفاصله پس از ورود پیامبر )ص( به مدینه ساخته شد، پایگاه دولت 
ونمادی برای اقتدار حکومت اسالمی بود. رسول خدا )ص( در این مکان نمایندگان و 
هیأت های مختلفی از سراسر جزیره العرب را به حضور می پذیرفتند و در اینجا بود که 
با بزرگان ادیان دیگر از جمله رهبران و بزرگان قبایل یهودی به گفتگو می پرداختند.

بی تردید یکی از مکانیسم های موجود در نهضت اسالم که در نتیجۀ عدم توجه کافی 
به الگویی که پیامبر )ص( فراروی ما قرار داد کمتر مورد توجه قرار گرفته همین مسجد 
است. گذشته از شهرهای بزرگ و شهرستان ها، حتی در کوچک ترین روستاهاي دنیای 
اسالم همیشه یک مسجد وجود دارد. این یک مکانیسم رهایی بخش و زیرساختی است 
که خداوند متعال در اختیار ما قرار داده و پیامبر )ص( الگوی استفاده از آن را مشخص 
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فرموده است. با این حال ما هیچ گاه از تمام ظرفیت آن استفاده نکرده ایم. چرا؟ زیرا 
در شرق اسالمی تقریباً از ابزار دولتی برای ترویج و تبلیغ اسالم استفاده نمی شود. و 
به همین علت مساجد به ویژه در مناطق پرجمعیت تر، دستخوش اختالفات فرقه ای 
زیرا  نگرفته اند.  قرار  هم  درکنار  واحد  هدایت گر  آموزۀ  یک  با  مساجد  این  شده اند. 
مسیر  تعیین  براي  جامعه  نیاز  به  پاسخ گویي  حیاتی خود جهت  تکلیف  به  دولت ها 

هدایت آن عمل نکرده اند.
یکی از تکالیف مهم رهبری ایجاد بینش و انتخاب مسیر است. از مسجد به  عنوان یک 
مکان و نماز به  عنوان یک فعالیت به  شکل مفید و موثري در جهت هماهنگی مسلمین 
با فرهنگ رهبری اسالمی و در ابعاد گسترده تر با نهضت اسالمی، استفاده نشده است و 
تنها به بعد معنوی آنها توجه کرده ایم، حال آن که این تنها کارکرد سکوالر »مکان های 
عبادي« را در دنیای سنتی قدرت مشخص می کند، و خداوند متعال خیلی بیشتر از 
این ها از ما می خواهد. یکی دیگر از فعالیت های مهم رهبری فراهم کردن بسترهائي 
اجتماعی است که روابط انسانی در آنها رشد کرده و نمود پیدا کند. مسجد مکانی 
مناسب برای رخ دادن پیوستۀ مسائلی از این دست می باشد. مسلمانان پنج بار در روز 
در مساجد جمع می شوند. به کمک پروژه ها، پیگیری ها و اقدامات تفریحی می توان 
باانگیزه  این فراوانی حضور در جهت تقویت آموزه های هدایت گری که مسلمانان  از 
اگر  استفاده کرد. ضمناً،  به سمت جریان اصلی نهضت اسالمی هدایت می کنند،  را 
حداقل یک بار در هفته نماز جمعه ابزاری باشد برای انتقال ایده هاي مهم و حیاتي، 
آنگاه مسجد به عنوان مکانی رسمی گردهمایي مسلمانان می تواند مسلمانان بیشتری 
را به خود جذب کند. به دیگر سخن، اگر مسلمانان باور کنند که رفتن به مسجد به 
اندازۀ مثاًل گوش دادن به اخبار ارزش دارد، آنگاه انتقال اطالعات حیاتی جهت دهنده 
می تواند به راستي مصداق ولو کره المشرکون باشد. یعني، مسجد با درهایي باز به روی 
همگان مرکزی برای استخدام سرباز برای نهضت اسالمی اي خواهد بود که از سوي 

همان گروه الذین آمنوا رهبری و هدایت مي شود.
عالوه بر این ها، پیامبر )ص( در پیمان مدینه به نکتۀ بسیار مهم تری اشاره فرمودند. 
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بلکه  می دادند  قرار  مدنظر  را  خود  پیروان  دغدغه های  و  نیازها  تنها  نه  حضرت  آن 
نیازها و دغدغه های غیر مسلمانان از قبیل مشرکین و یهودیانی که در مدینه و اطراف 
با این افراد چه نوع رابطه ای  آن زندگی می کردند را نیز در نظر داشتند. مسلمانان 
خواهند داشت، به ویژه اگر قرار باشد دولتی )ایدئولوژیک( اسالمی که مورد وثوق آنها 
نیست تأسیس شود و چرا غیرمسلمانان باید تابع قوانینی باشند که در این دولت اجرا 
می شود؟ گرچه حتی فکر سرپیچی از اوامر پیامبر )ص( به ذهن هیچ مسلمانی خطور 
نمي کرد، اما این مسئله در خصوص غیرمسلمانان صادق نبود. اگر آنها قانع می شدند 
که قوانینی که در جامعه اجرا می شود در خدمت منافع آنها نیز خواهد بود، احتمال 
تمکین آنها خیلی بیشتر می شد. شایستگی قوانین عادالنۀ الهی و مجریان برگزیده اش 
یعنی پیامبران، موجب می شد که قوانین مزبور با زور به جامعه تحمیل نشوند. رضایت 
اقشار مردم جلب شده و قوانین به عنوان شاهدي برای موافقت داوطلبانۀ هر  تمام 
صفات  همچنین  امر  این  درمی آمدند.  تحریر  رشتۀ  به  شرکت کننده  طرفین  از  یک 
رهبری پیامبر )ص( را برجسته تر می سازد و همگان ایشان را به عنوان رهبر پذیرفته، 
توافق نمودند از قوانینی که وضع فرماید تبعیت کنند. ما همین مسئله را مورد توجه 
اسالمی  تثبیت حکومت  و  پایه گذاری  در  آن  اهمیت  تحلیل  و  تجزیه  به  داده،  قرار 

می پردازیم.
از قبیل یک حکومت دارای قانون اساسی، آن  باید به خاطر داشت که مضامیني 
هم قانون مکتوب، در آن زمان رایج نبود. مسئلۀ »قرارداد اجتماعی« میان حکومت 
و شهروندانش نیز به همین ترتیب برای مردم آن زمان عجیب و ناشناخته بود و تنها 
اعضای  روابط  بر  می شد،  منتقل  شفاهی  و  سینه به سینه  به طور  که  قبیله ای،  قانون 
جامعه با یکدیگر حاکم بود. تاسیس حکومت در چنین شرایطی و نیز اجرای موفق 
قوانین آن در جامعه دستاوردی عظیم به حساب می آمد. اکثر مردم مایلند سنت هایی 
دیرینه و آشناي خود را دنبال کنند، زیرا این سنت ها بخشی از زندگی روزمره شده اند 
از  عبور  براي  تمایلي  مردم  و  می شوند  آرامش«  »نقطۀ  به  تبدیل  تکرار  به واسطۀ  و 
مرزبندی آنها ندارند. هر عقیده و اندیشۀ ناآشنا برای مردم ناخوشایند است و طبیعتاً 
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مقاومت شان را در مقابل تغییر برمی انگیزد. در اینجا رهبري داراي کاریزما الزم است 
تا آنها را به ترک آداب و رسوم قدیمی و پذیرش قوانین جدید ترغیب کند.

این دستاوردی است که پیامبر )ص( با پیمان مدینه کسب فرمود. پیمان مدینه اولین 
سندی به حساب می آید که تحت نظارت مستقیم پیامبر )ص( تهیه شد. گرچه این 
پیمان اولین قانون اساسی ای بود که برای بشریت تهیه شد، اما فی نفسه اولین سند 
مکتوب آن حضرت نبود. پیش تر در فصل های اول و دوم به برخي از نامه هاي مکتوب 
آن حضرت اشاره کردیم، از جمله: نامۀ به پادشاه حبشه، نجاشی اصحم، که در آن به 
معرفی پسرعموی خود جعفربن ابیطالب )ع( پرداخته به دنبال جلب حمایت پادشاه 
برای تامین امنیت مسلمانان بودند؛ همچنین یاداشت مکتوبی که در جریان هجرت 
به مدینه به درخواست سراقۀ بن مالک برای او نوشتند. در هر صورت، پیمان مدینه 
سندي منحصربفرد است. این پیمان حتی زمانی که اکثریت مردم مدینه هنوز اسالم 
نیاورده بودند، قدرت و حاکمیت پیامبر )ص( را تثبیت کرد و وظایف و مسئولیت های 

تمامی طرفین امضاء کنندۀ آن از جمله خود پیامبر )ص( را مشخص می کند.
این منشور 47 ماده اي که برای یهودیان و مسلمانان حقوقی یکسان قائل شده بود، 
ارائه  پیامبر )ص(  سخاوت  و  انصاف  عدالت طلبی،  در خصوص حس  صریحی  شواهد 
می کند. سران قریش در مکه نه تنها با خشونت و وحشی گری با مسلمانان برخورد 
کرده بودند بلکه از هیچ تالشی برای تمسخر پیامبر )ص( نیز فروگذار نکرده آن حضرت 
را )نعوذ باهلل( »مجنون« و »تشنۀ قدرت« خطاب می کردند. آنان حتی برای مستدل 
کردن انکار رسالت پیامبر )ص( دست به دامان خاخام های یهود در یثرب شده بودند 
تا با استناد به دانش خود از کتب مقدس در این رابطه سواالتی طرح کنند. سران 
مکه بر این باور بودند که از آنجا که پیامبر )ص( قادر به پاسخگویی به این سواالت 
پیامبر )ص(  که  جزئیاتی،  متعال  خداوند  البته  مي شود.  برمال  رازشان  بود  نخواهند 
به آن حضرت وحی نمود  را  یابد،  آنها آگاهی  از  از هیچ طریق دیگری نمی توانست 
و ایشان سه سوال مطرح شده را که در سورۀ کهف نیز به آنها اشاره شده، تمام و 
کمال پاسخ گفتند. با این وجود مشرکین سرسخت مکه علیرغم پاسخ های درخشان و 
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روشنی بخش پیامبر )ص( به سواالت خاخام های یهود، همچنان دست از انکار رسالت 
آن حضرت برنداشتند. خاخام های یهود نیز مانند مشرکین مکه، با آن که دریافتند 
پیامبری است که در کتاب مقدس پیشاپیش خبر  به راستی همان  که محمد )ص( 
ظهورش داده شده بود، با او دشمنی می کردند. اما پیامبر )ص( هنگامی که به مدینه 
وارد شدند، با وجود لجاجت قوم یهود دست صلح به سوی آنان دراز کرده و آنان را 
به عنوان اهل کتاب محترم شمردند. آن حضرت برای یهودیان جایگاهی همسان با 
مسلمانان و بسیار واالتر از مشرکین قائل شد، اما به گواه قرآن، حدیث و نوشته های 
مرتبط با سیره، این قوم پیوسته پیمان خود با آن حضرت را زیر پا گذاشته از هیچ 

فرصتی برای تخریب و ضربه زدن به رسالت ایشان فروگذار نکردند.

یثرب در زمان هجرت
پیمان مدینه را باید با توجه به شرایط مستولی بر یثرب و چارچوب کلی زندگی 
در جزیره العرب آن زمان تجزیه و تحلیل کرد. نام این شهر یا از ریشۀ ترب عربی- که 
تُربان  نام  به  یا دره ای  باستانی تربه و ترابه در یمن  نام شهرهای  از  می تواند مشتق 
بین مدینه و الحِفر باشد- یا ریشۀ ثرب – که می تواند مربوط به قلعه ای باستانی در 
یمن به نام ثََربان باشد 9- گرفته شده باشد. پس از هجرت پیامبر )ص( نام این شهر 
به افتخار حضور آن حضرت به مدینۀ النبی )یعنی شهر پیامبر( یا به اختصار مدینه 
تغییر یافت. مدینه شهری واقع در واحه ای با درختان نخل و باغ های خرم بود و مردم 
آن بیشتر به کشاورزی مشغول بودند. با آن که مردم این شهر کوچ نشین نبودند، اما 
زندگی آنها مانند اهالی مکه، که جایی به نام دارالندوه )مجلس شورا( برای گردهمایی 
با  قیاس  در  نبود.  داشتند،  و دغدغه های مشترک  مسائل  بررسی  و  بزرگان  و  سران 
مدینه که سنت های محلی و قبیله ای بر فضای اجتماعی شهر حاکم بود، مکه چهره ای 
بس پیشرفته تر و جهانی تر داشت؛ کارها خیلی ساختارمند تر بود و شهروندان آشنایی 
بیشتری با مردمان و آداب و رسوم سرزمین های دور دست داشتند. این آشنایی بیشتر 
به خاطر این بود که آنها پیوسته با کاروان های تجاری به خارج و داخل جزیره العرب 
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در سفر بودند و نیز زائران فراوانی از نقاط مختلف برای زیارت خانۀ کعبه به این شهر 
می آمدند. مدینه به یک معنا از لحاظ سیاسی و اجتماعی شهری خواب آلوده بود.

در زمان هجرت پیامبر )ص( قبایل مختلفی در یثرب ساکن بودند. عالوه بر دو قبیلۀ 
معروف یعنی اوس و خزرج و دوازده زیرقبیلۀ آنها، سه قبیلۀ بزرگ یهودی به نام های 
بنی قیُنقاع، بنی نضیر و بنی ُقریظه نیز در این شهر زندگی می کردند. این سه قبیله ده 
زیرقبیله داشتند و به شکلی با قبایل عرب هم پیمان شده بودند که عماًل موجب تنش 
و درگیری همیشگی در یثرب می شد: بنی قینقاع متحد خزرج بود و در داخل شهر 
زندگی می کردند، در حالی که دو قبیلۀ دیگر که در اطراف شهر زندگی می کردند 
با اوس هم پیمان بودند.10 قبیله های اوس و خزرج با آن که از نسل دو برادر )اوس 
و خزرج از قبیلۀ یمنی قحطان( 11 بودند رقابتی سخت و خشن با هم داشتند. آنها 
پیوسته با هم در جنگ  و ستیز بودند تا این که سرانجام در پی جنگی به نام جنگ 
بُعاث تحلیل رفته و بیش از پیش در برابر استثمار یهودیان آسیب پذیر شدند. لیکن 
مالقات گروهی از زائران خزرجی با پیامبر )ص( در مکه به هنگام سفر حج سرنوشت 
این دو قبیله را تغییر داد. شش نفر از آنها به اسالم گرویدند، 12 اگر چه همان طور 
که ابن اسحاق روایت می کند، پیش از این مالقات و قبل وقوع جنگ بعاث دو نفر به 
نام های سوید بن ثابت و ایاس بن معاذ مسلمان شده بودند، 13 اما اسالم آوردن آنها 

تاثیر آشکاری بر سایر مردم مدینه نداشت.
در پی مسلمان شدن شش نفر از خزرجی ها در زمان حج، اسالم پایگاهی ابتدایی 
در مدینه به دست آورد، موقعیتی که خیلی امیدوارکننده تر از مکه ای بود، زیرا اسالم 
آوردن ده ها نفر در مکه تنها منجر به افزایش دشمنی و مخالفت با پیامبر )ص( شده 
بود. سال بعد هفت زائر دیگر به همراه پنج نفر از کسانی که سال قبل مسلمان شده 
بودند به مکه سفر کرده و در جریان پیمانی که به اولین پیمان عقبه شهرت یافت، 
اسالم آوردند. به درخواست این افراد پیامبر )ص( یکی از یاران و خویشاوندان خویش 
به نام مصعب بن عمیر از قبیلۀ عبدالدار را به یثرب فرستاند تا به آنها قرآن بیاموزد و 
نیز به تبلیغ اسالم در این شهر بپردازد. مصعب چنان در انجام مأموریتش موفق عمل 
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کرد که سال بعد گروهی شامل 73 مرد و دو زن را به منظور بیعت با پیامبر )ص( راهی 
مکه کرد. رهبران دو قبیلۀ اصلی یثرب یعنی اوس و خزرج نیز در گروه مزبور حضور 

داشتند. بیعت این گروه دومین پیمان عقبه نام گرفت.14
از  آن  پذیرش  که  به طوری  داشت،  یثرب  مردم  زندگی  بر  مستقیمی  تأثیر  اسالم 
سوی تعداد معدودی از اهالی شهر به رقابت شوم میان دو قبیلۀ اوس و خزرج پایان 
داد و اعضای هردو قبیله مسلمان شدند. اما این مسئله در عین حال مشکالتی نیز به 
همراه داشت: هنوز مشرکین در مدینه در اکثریت بودند و اسالم را عامل بر هم زدن 
جایگاه خود در اجتماع می دانستند. مسئلۀ مهم تر خصومتی بود که عبداهلل بن ابی 
بن سلول با اسالم پیدا کرد. او کسی بود که پس از جنگ بعاث نامزد پادشاهی کل 
یثرب شده بود. با آن که عبداهلل بن ابی از قبیلۀ خزرج بود، قبیلۀ رقیب یعنی اوس 
نیز به خاطر برقراری صلح او را به عنوان پادشاه پذیرفته بودند. وی همچون خاری 
در پای مسلمانان شده بود و پیوسته از هر فرصتی، به ویژه در مواقع حساس ، برای 
تحقیر مسلمانان و خیانت به اسالم استفاده می کرد. او حتی علیه همشهریان خود با 

قریشیان مکه هم پیمان شد.15
قبایل یهودی عالوه بر سکونت در مدینه از پایگاهی مستحکم و پرقدرت در خیبر، 
واحه ای در شمال مدینه، برخوردار بودند. زمین های حاصل خیز خیبر ساکنین اش را 
فوق العاده ثروتمند کرده بود. در مدینه در حالی که اعراب به کشاورزی اشتغال داشتند، 
یهودیان بازرگانی شهر را در اختیار داشتند و در نتیجه در سناریو تکراری »بازار آزاد«، 
تولیدکنندگان پیوسته به توزیع کنندگان مقروض بودند. اهالی اوس و خزرج یهودیان 
را به خاطر برخورداری از دانش کتاب مقدس مشاوران معنوی خود می دانستند. در 
حالی که یهودیان احساس متفاوتی نسبت به خود داشتند: آنها پیوسته اعراب را از 
ظهور پیامبر جدیدی می ترساندند که می گفتند، حضورش پایانی بر شرک و انحراف 
آگاهی  این منطقه  پیامبر جدید در  از ظهور  یهود  قوم  با آن که  بود.  اعراب خواهد 
داشتند، و به همین دلیل هم در یثرب سکونت گزیده بودند، وقتی آن حضرت ظهور 
باید از بنی اسرائیل می بود، از پذیرش دعوتش خودداری  او  با این استدالل که  کرد 
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کردند. ، این قوم به واسطۀ توهم گمراهانه و نژادپرستانۀ خود مبنی بر این که رسالت 
رسول  مأموریت  دادن  جلوه  کوچک  برای  تالشی  هیچ  از  است،  بنی اسرائیل  آن  از 
خدا )ص(، که )نعوذباهلل( او را عرب حیله گر لقب داده بودند، فروگذار نکردند. علیرغم 

چنین دشمنی آشکاری پیامبر )ص( با آنها با مالطفت و احترام رفتار می فرمودند.

حضور یهودیان در جزیره العرب
برای دستیابی به اطالعات بهتری از طول دوران سکونت یهودیان در جزیره العرب 
بیاندازید.  حشر  مبارکۀ  سورۀ  اول  آیه  چند  تفسیر  به  دقیق  نگاهی  می شود  توصیه 
از آنجا که بسیاری از مسلمانان برای کسب اطالع از حقایق زندگی به قرآن رجوع 
است.  بنی الضیر  سورۀ  حشر  سورۀ  دیگر  نام  که  کرده اند  فراموش  عموماً  نمی کنند، 
همان طور که پیش از این گفته شد، بنی نضیر یکی از سه قبیلۀ یهودی  بودند که در 
زمان ورود پیامبر )ص( به یثرب در این شهر زندگی می کردند. سورۀ بنی الضیر در سال 
چهارم هجری و پس از جنگ های بدر و احد نازل شد. این سوره در مورد دشمنی 
یهودیان با کالم وحی، پیامبران الهی و نظام های هدایتی که برای بشریت به وجود 
آمده سخن می گوید و از این طریق برخی از تیره ترین صفات انسانی بر روی زمین 
این سوره  تا چهارم  اول  آیات  در  متعال  نمایان می سازد: خداوند  تاریخ  در طول  را 

می فرماید:
آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، برای خدا تسبیح می گوید؛ و او 
را در نخستین  اهل کتاب  کافران  او کسی است که  عزیز و حکیم است! 
آنان  نمی کردید  گمان  راند!  بیرون  از خانه هایشان  )با مسلمانان(  برخورد 
آنها  محکم شان  دژهای  که  می کردند  گمان  نیز  خودشان  و  شوند،  خارج 
نمی کردند  گمان  که  آنجا  از  خداوند  اما  می شود؛  مانع  الهی  عذاب  از  را 
که  گونه ای  به  افکند،  دلهای شان ترس و وحشت  و در  آمد  به سراغ شان 
خانه های خود را با دست خویش و با دست مؤمنان ویران می کردند؛ پس 
عبرت بگیرید ای صاحبان چشم! و اگر نه این بود که خداوند ترک وطن 
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را بر آنان مقرر داشته بود، آنها را در همین دنیا مجازات می کرد؛ و برای 
آنان در آخرت نیز عذاب آتش است! این به خاطر آن است که آنها با خدا و 
رسولش دشمنی کردند؛ و هر کس با خدا دشمنی کند )باید بداند( که خدا 

مجازات شدیدی دارد. )سورۀ حشر، آیات 1 تا 4(
برای اشاره به  از عبارت »کافران اهل کتاب«  این آیات خداوند متعال  در 
قوم بنی نضیر استفاده می فرماید و در ادامه به بیان علت اخراج آنها از مدینه 
می پردازد. علل اخراج آنها از مدینه در زمان محمد )ص( مشابه علل اخراج 
آنها از فلسطین در زمان رسالت موسی )ع( بود. این موضوع حکایت از آن 
دارد که خلق و خوی آنها در این مدت تغییر نکرده است، آنها هرگز مهیای 
پذیرش مسئولیت هایی که از سوی خداوند و پیامبرانش برعهدۀ آنها نهاده 

شده، نبودند.
موسی )ع(  برادر  هارون  به  آنها  نسل  که  بودند  عموزاده هایی  بنی قریظه  و  بنی نضیر 
سکونت  آن  اطراف  و  بیت المقدس  در  هنوز  آنها  اجداد  که  زمانی  در  برمی گشت. 
داشتند، موسی )ع( آنها را مأمور جنگ با آمالکیت ها1 در جایي که همان کرانۀ باختری 
امروزیست کرد، زماني که آنها در راه انجام مأموریت خود بودند موسی)ع( درگذشت؛ 
آنها نیز به محض شنیدن این خبر بدون این که طبق دستور موسی)ع( با دشمن وارد 
جنگ شوند، به خانه های خود در جریچو )اریحا( برگشتند. لذا به خاطر کوتاهی در 
انجام مسئولیت های نظامی خود از سوی مردم شان رانده و تبعید شدند. بدین ترتیب، 
سکنی  شد،  معروف  یثرب  به  که  حجاز،  از  بخشی  در  گفته  ترک  را  فلسطین  آنها 
گزیدند. حدود دو هزارسال بعد فرزندان آنها در خفا به مخالفت با پیامبر خاتم )ص( 
برخاستند، درست همان رفتاری که با موسی)ع( پس از آن که وی آنها را از ظلم و 

ستم فرعون مصر نجات داد، کردند.16 
یک  شهر  عرب  قبایل  تمامی  همراه  به  آنها  شد،  یثرب  وارد  پیامبر )ص(  وقتی 

1- Amalekites
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توافق متعهد شدند دست کم  این  با آن حضرت منعقد کردند. طی  توافق نامۀ کلی 
علیه پیامبر )ص( اقدامی نکرده و در هیچ توطئه یا اتحاد خصمانه ای علیه آن حضرت، 
رهبری ایشان و حکومت اسالمی در مدینه، مشارکت نکنند. نخست، پس از پیروزی 
مسلمانان در جنگ بدر آنها تا حدودی از پیمانی که با پیامبر )ص( بسته بودند احساس 
رضایت نموده حتی آن حضرت را پیامبری که در متون مذهبی شان بشارت داده شده 
به دست  احد  در جنگ  توفیق چندانی  مسلمانان  وقتی  حال،  این  با  دانستند.  بود، 
نیاوردند، یهودیان در عقاید درونی خود بازنگری کرده گفتند اگر محمد )ص( به راستی 
مرد خداست، هرگز نباید در هیچ درگیری ای علیه مشرکین بازنده باشد. چنین تفکری 
ناشی از حس نژادپرستی و قوم گرایی ای بود که به واسطۀ آن معتقد بودند پیروزی، 
فارغ از شخصیت معنوی و اخالقی و نیز قوای نظامی، سیاسی و اجتماعی شان، همیشه 
با  توافق شان  برخالف  احد،  جنگ  از  پس  دلیل  همین  به  باشد.  ایشان  آن  از  باید 
پیامبر )ص( مبنی بر عدم همکاری و اتحاد با کفار قریش، با این امید که با مشرکین 
مکه به تفاهم برسند به سمت آنها گرایش یافتند. بدین منظور کعب بن االشرف به 
با پیامبر )ص( و دولت  ابوسفیان که  با  تا  از مدینه راهی مکه شد  همراه چهل سوار 

اسالمی در جنگ بود، پیمان اتحاد ببندد.
کعب پس از این که جایگاهی مطمئن نزد ابوسفیان یافت به مدینه بازگشت، اما 
خیانت  را  کعب  اقدام  و  دهد  رخ  اتفاقی  چه  است  قرار  که  می دانستند  پیامبر )ص( 
نامیدند. بنابراین، محمدبن مسلمه را مأمور کردند کعب بن االشرف خائن را به خاطر 

نقض توافق نامۀ پیشین به واسطۀ اتحاد با دشمن قریشی، از میان بردارد. 
به  بنی قینقاع در حجاز  از جمله  یهود  قبایل  یافتن سایر  اسکان  زمان و چگونگی 
ویژه در یثرب کاماًل مشخص نیست. کارشناسان در خصوص زمان ورود آنها به یثرب 
اختالف نظر دارند، اما اکثر آنها زمان حضور این قوم در یثرب را به زمان اخراج شان 
از فلسطین در سال 135 میالدي نسبت می دهند، یعنی زمانی که رومیان دومین 
شورش بارکوخبا1 را سرکوب کرده »آنها را از سراسر سواحل مدیترانه بیرون راندند«17. 

1- Bar Kokhba
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برخی از ایشان راهی جزیره العرب شده در یثرب و حوالی آن ساکن شدند. کارشناسان 
یهودی آغاز حضورشان در یثرب را سال 70 میالدي و به دنبال شورش یهودیان در 

بیت المقدس می دانند.18
یهودیان پس از اخراج از فلسطین باز هم با تهدید بیزانس، یعنی پیروان کلیسای 
روم شرقی که شام )منطقه ای شامل سوریه، لبنان و فلسطین امروزی( را در کنترل 
داشتند، روبرو بودند. بیزانسی ها بارها یثرب را به منظور نابودی کامل یهودیان مورد 
تهاجم قرار داد، اما هیچ گاه در این راه به موفقیت کامل دست پیدا نکردند، از این رو با 
قبایل اوس و خزرج متحد شدند تا قدرت یهود را کاهش دهند. این قبایل نیز از چنین 
اتحادی استقبال می کردند زیرا از این راه به جایگاهی باالتر می رسیدند، مضافاً این که 
از یهودیان که با خرید محصوالت شان به بهای ناچیز آنها را بدهکار خود کرده و مورد 
بهره کشی اقتصادی قرار می دادند، نیز دل خوشی نداشتند. درپی این اتحاد، یهودیان 
دریافتند که جایگاه شان تضعیف خواهد شد، زیرا اکنون همزمان با تهدیدهای داخلی 
و خارجی روبرو بودندو از همین رو تصمیم گرفتند به لحاظ راهبردی با قبایل رقیب 
اوس و خزرج هم پیمان شده بین آنها تفرقه ایجاد کنند و در این راه چنان موفق عمل 
کردند که طی چند سال کنترل سیاسی و اقتصادی یثرب را به دست گرفته تبدیل به 

وام دهندگان اصلی شهر شدند.19
این سران یهود بودند که آتش جنگ بعاث را که خسارات عظیمی به هردو طرف 
وارد آورد، بین قبایل اوس و خزرج برافروختند. جالب اینجاست که با آن که قبایل 
یهودی با هردو طرف متخاصم متحد بودند در عین حال تعداد نسبتاً کمی کشته داد. 
خصومت بین اوس و خزرج تنها زمانی پایان یافت که برخی از آنها در جریان سفر 
زیارتی به مکه اسالم را پذیرفتند. این امر به توطئه های سران یهود برای ایجاد تفرقه 
آنها نیز ضربۀ سختی وارد آورد، به همین جهت یهودیان علیرغم به رسمیت  میان 
شناختن پیامبر )ص( به عنوان حامل پیام الهی، با آن حضرت خصومت می ورزیدند. 
اما پیامبر )ص( ایشان را اهل کتاب و پیرو آیین یکتاپرستی دانسته باور داشتند که با 
شناخت منبع الهی پیام راحت تر از مشرکین دعوت آن حضرت را خواهند پذیرفت. آن 
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حضرت با دعوت نخبگان و خاخام های آنها به مسجد النبی تالش های زیادی کردند 
تا آنها را به اسالم دعوت نمایند. پیامبر )ص( با آنها وارد گفتگو شده در پیمان مدینه 

جایگاهی همسان با مسلمانان برای آنها قائل شدند.

التزام قبایل و طوایف معتبر به پیمانی واحد
 مسلمانان در مکه، اقلیتی تحت آزار و شکنجه بودند. اما در مدینه با آن که از ستم 
و شکنجۀ قریش خبری نبود، باز هم در اقلیت بوده با چالش های جدیدی روبرو بودند. 
پیامبر )ص( پیش بینی می فرمودند که قریش تنها به این خاطر که او و یارانش مکه 
را ترک گفته و در مدینه سکونت گزیده اند، ایشان را راحت نخواهند گذاشت. بلکه 
به عکس، حضور مسلمانان در مدینه از نظر سران مکه به دو دلیل تهدیدی جدی به 
تا  فراهم می کرد  مسلمانان  برای  امن  پایگاهی  مدینه  اینکه  نخست  می آمد:  حساب 
عملیات های خود را سامان بخشند. دوم اینکه کاروان های تجاری مکه در راه سوریه 
ناگزیر باید از نزدیکی مدینه می گذشتند. اگر مسلمانان در مدینه پایگاهی مستحکم 
برای شاهرگ حیاتی تجارت  آنگاه تهدیدی جدی  پایدار پیدا می کردند،  و حضوری 
قریش به وجود آورده، موقعیت ممتاز آنان در جزیره العرب را متزلزل می کردند. سران 
مکه به هیچ روی خواهان تحقق این امر نبودند و پیامبر )ص( به خوبی می دانستند 
برای چنین رویارویی ای  این رو،  از  یا زود به مدینه حمله خواهند کرد.  آنها دیر  که 
آماده شده بودند. بهترین راه دفاع از مدینه، ایجاد همبستگی داخلی بود و با توجه به 
اختالفات قبیله ای و مرزبندی های مربوطه، دستیابی به این مهم کاری بس دشوار و 
نیازمند توان رهبری و فراستی بی همتا بود. پیامبر)ص( با برخورداری از ویژگی های 
مزبور توانستند در زمانی به نسبت کم و بدون هیچ مخالفتی از سوی قبایل مختلف 
باید به خاطر داشت که در آن زمان بیشتر مردم مدینه  اتحاد را برقرار سازند.  این 
هنوز اسالم را نپذیرفته بودند. لذا جلب رضایت آنها برای پذیرش توافقی که بیانگر 
به رسمیت شناختن رهبری و اقتدار پیامبر )ص( بود، بی شک مستلزم حکمتی عظیم 
اجازه دهند کاروان های  نداشتند  پیامبر )ص( هرگز قصد  به ذکر است که  بود. الزم 
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قریش آزادنه از منطقه بگذرند. در واقع، آن حضرت مصمم بودند تحریمی اقتصادی 
به بازرگانی آنها تحمیل کنند. اما ابتدا الزم بود که پایگاه قدرت اسالم را در مدینه 

مستحکم می کردند.
رسول خدا )ص( این کار را از طریق توافق نامه ای که به »پیمان مدینه« شهرت یافت، 
انجام داد. برخی مورخین عناوین متفاوتی برای پیمان مزبور به کار برده اند. برای مثال، 
دکتر حمیداهلل با توجه به مفهوم کلمۀ کتابۀ که در آغاز این پیمان آمده، آن را دستور 
یا امریه خوانده است.20 آر ای نیکولسون آن را منشور نامیده،21 در حالی که مونتگمری 

وات و جی.جی ساندرز هردو از عنوان اساسنامه را برای آن استفاده کرده اند.22 
آیا پیامبر )ص( پیش از تدوین پیمان مدینه با یاران خود مشورت نمودند؟ بیشتر 
کتاب های سیره در این خصوص سکوت کرده اند، لیکن با توجه به رویکرد کلی آن 
می توان  زیاد  احتمال  به  مالکیت،  فرایند  طریق  از  افراد  پایبندی  ایجاد  در  حضرت 
نموده اند.  جلب  را  آنها  رضایت  و  کرده  مشورت  مدینه  سران  با  پیش تر  که  گفت 
دکتر حمیداهلل با نقل قول از کتاب های حدیث این موضوع را بررسی کرده است.23 
پیامبر )ص( بینش روشنی نسبت به اهداف خود در مدینه داشتند؛ نگاهی اجمالی به 
بیانات آن حضرت در جریان مذاکرات شان با زائران یثرب در دومین پیمان عقبه در 
منا، شمه ای از اندیشۀ ایشان را برای ما روشن می کند. پیامبر )ص( از آنها خواستند در 
خصوص پیمانی نظامی توافق کنند که به واسطۀ آن همگی در کنار هم »با هرگونه 
تهاجمی مقابله نموده آن را دفع خواهند کرد.«24 آن حضرت حتی پیش از هجرت 
از رقابت میان قبایل اوس و خزرج، حضور یهودیان و نیز نقش آنها  به شهر مدینه 
در برافروختن آتش جنگ میان دوقبیلۀ مذکور آگاهی داشتند. همچنین می دانستند 
که هیچ قدرت اجرایی رسمی یا ساختار قدرت واحدی مانند آنچه در مکه بود، در 
این شهر وجود ندارد. به طور کلي، راضی کردن مردم به پذیرش توافق نامه ای رسمی، 

چالشی بزرگ درپی داشت.
پیامبر )ص( در مدینه با چالش های دیگری نیز روبرو بودند که برخی از آنها )و نه 

همه( عبارتند از: 
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1. پیش گیری از بی نظمی با ایجاد انسجام و همبستگی داخلی در مدینه از طریق 
مجموعه ای از قوانینی که همۀ گروه ها از آن پیروی کنند.

2. دفاع از مدینه در برابر حملۀ قریب الوقوع قریش.
3. برقراری ارتباط با قبایل متعدد ساکن غرب مدینه که برخی از آنها در مناطق 
استراتژیک در مسیر راه تجاری مکه و سوریه بودند؛ اتحاد با آنها یا دست کم قانع 

کردن آنها به بی طرفي در جنگ احتمالي میان مسلمانان و قریشیان مکه.
برخالف مهاجرینی که در پی 13 سال تحمل آزار و شکنجه از سوی اهالی مکه 
به خوبی انگیزۀ جنگ با مهاجمین مکی را داشتند، انصار هیچ دشمنی مستقیمی با 
آنها نداشته و اجباري نیز براي جنگ با آنها نداشتند. ضمن آن که برخی از آنها با 
سران مکه هم پیمان نیز بودند، از جمله سعد بن معاذ، بزرگ قبیلۀ اوس، که هم پیمان 
امیه بن خلف بزرگ قبیلۀ ُجمح بود. امیه بن خلف پیش تر ارباب بالل حبشی بود و 
بی رحمانه او را آزار و شکنجه می کرد، سرانجام ابوبکر، بالل را خریداری و آزاد کرد و 
بدین ترتیب او از قید بردگی رها شد. شش ماه پس از ورود پیامبر )ص( به مدینه، سعد 
بن معاذ برای به جا آوردن عمره راهی مکه شد. طبق سنت امیه بن خلف باید به عنوان 
پیامبر )ص( و  به  پناه دادن  به خاطر  ابوجهل که  از وی در مقابل تعرضات  هم پیمان 
یارانش سخت از اهالی مدینه خشمگین بود، محافظت می کرد. عالوه بر این، اهالی 
مدینه قول داده بودند درصورتی که به مدینه حمله شود از پیامبر )ص( دفاع کنند، اما 

آنها هیچ الزامی برای جنگیدن خارج از شهر یا آغاز جنگ نداشتند.
با دشمنان  برای جنگ  تعهدی  گونه  مدینه هیچ  یهودی  قبایل  ترتیب،  به همین 
پیامبر )ص( نداشتند. هدف قریش، در صورت حمله به مدینه، نه اعراب مسلمان یا 
غیر مسلمان بومی و نه یهودیان، بلکه تنها مهاجرین مسلمان بود. پس راضی کردن 
تمام مردم مدینه به مشارکت در دفاع از شهر نیازمند درایت و دقت بسیار بود. در 
همین روزهای حساس آغازین ورود به مدینه، به ویژه در جریان برقراری پیمان مدینه، 
بود که شخصیت پیامبر )ص( به عنوان سیاستمداری بزرگ به روشنی نمود پیدا کرد. 
یکی از ویژگی های یک رهبر بزرگ توانایی او در پیش بینی آینده بر اساس شرایط و 
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دیدگاه های موجود و برنامه ریزی بر اساس پیش بینی مزبور است. محمد )ص( رسول 
خدا و رهبری بزرگ بودند که توانایی ها و خردی عظیم داشتند.

پیمان مدینه، سند ارزشمندی بود که در آن حقوق و وظایف گروه ها و نیز هم پیمانان 
به خوبی و مفصل مشخص شده بود. در اینجا پیش از بحث و بررسی دقیق تر مفاد این 

پیمان، نگاهی کلی به خود پیمان خواهیم داشت. 

پیمان مدینه
پیش از بازخوانی مواد این پیمان، در اینجا برخی ویژگی های یک حکومت را در 
اندیشۀ سیاسی معاصر بررسی خواهیم کرد. گفته می شود یک حکومت باید »چهار 
عنصر را در خود داشته باشد: جمعیت، سرزمین یا قلمرو، حاکمیت و حکومت«.25 در 
تعاریف دیگر، به »... موجودیت سیاسی مستقل یک قلمرو مشخص، اقتدار مدنی عالی 

پذیرفته شده از سوی مردم یک منطقۀ سیاسی مشخص...« نیز اشاره شده است.26
اندیشۀ سیاسی غرب، »مردم« را حاکم به حساب می آورد؛ گرچه کلمۀ مردم و این که 
چگونه از طرف این گروه تصمیماتی گرفته می شود، هرگز به روشنی در مکانیسم های 
و  کلی گویی گسترده  با  غرب  اندیشۀ سیاسی  است.  نشده  نمایندگی غرب مشخص 
شعارهای پرطمطراق و تکراری، یعنی به همان روشی که طالبان قدرت برای آمیختن 
عقاید فاسد خویش با روح عمومی جامعه به کار می بندند، اذعان می کند که مردم 
آزادند مطابق خواست های شخصی خود و فارغ از هر قید و بندی، به ویژه مالحظات 
مرتبط با استفادۀ »ظالمانه« و »تفرقه آمیز« از قوانین الهی، هرگونه تصمیمی بگیرند. 
از تاریخ چه چیزی درست و  این مردم هستند که تعیین می کنند در برهۀ خاصی 
چه چیزی نادرست است. از این رو، مثاًل مجازات اعدام برای کاری که پیش تر بزهي 
عقاید  نمی شود.  اجرا  غربی  جوامع  بیشتر  در  دیگر  امروزه  می شد،  محسوب  بزرگ 
غربی در زمینۀ رفتار اجتماعی، افراطی تر هم می شوند. زیرا اندیشۀ غربی تحت تأثیر 
خواسته های ایدئولوژیک گروه های خاصی است که در هر زمانی تمایالت خاص خود 
را دارند. نمونۀ افراطی تر اینکه اگر در یک قلمرو خاص اکثریتی از مردم بخواهند یک 
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اقلیت را مورد ستم قرار دهند، هیچ محدودیت اخالقی نمی تواند مانع از قانونی شدن 
این کار شود. در واقع، با ظهور دولت-ملت هایی به سبک اروپایی در دنیای مدرن، این 
گونه توجیه های حقوقی از »مردم« برای نابود کردن بومیان آمریکا استفاده  شدند. به 
همین ترتیب، بیشتر جوامع غربی دیگر ازدواج را مسألۀ مهمی به حساب نمی آورند و 
صاحب فرزند شدن خارج از چارچوب ازدواج اکنون در این جوامع کاماًل پذیرفته شده 
است. تعریف خانواده دچار تغییرات فراوانی شده و دیگر در این جوامع، درکی از آنچه 

خانوادۀ سنتی نامیده می شد، وجود ندارد.
اما اسالم دیدگاهی کاماًل متفاوت نسبت به مسائلی از این دست به ویژه در رابطه با 
مفهوم حاکمیت دارد. از دید اسالم، حاکم مطلق خداوند است نه انسان، و انسان تنها 
جایگاه خلیفۀ خداوند متعال برروی زمین را دارد. انسان تابع قوانینی است که خداوند 
از تمایالت بشری در زمانی خاص  بنابراین، قوانین اسالم  برایش مقدر نموده است. 
تبعیت نمی کنند. در واقع، این رفتار انسان است که با معیار حق و حقیقت سنجیده 
و خودبسنده  ذات  قائم به  ارزیابی شود. حق  انسان  رفتار  با  که حق  آن  نه  می شود، 
است و نیاز به حمایت هیچ منبع دیگر یا پشتیبانی بشری، حتی پشتیبانی انسان های 
بانفوذ ندارد و خداوند حق را این چنین مقدر نموده است. برای درک حق تنها باید 
به آن اندیشید، و تمام افراد بشر به طور یکسان از این استعداد برخوردارند، و این 
همان آزادی حقیقی است. در جریان بحران تفرقه آمیزی که دوران آغازین خالفت را 
زمین گیر کرده بود، یکی از همراهان علی بن ابیطالب )ع( که با آن حضرت راهی بصره 
)در عراق( بود، پرسید: »آیا ممکن است عایشه، طلحه و زیبر بر سر چیزی که ناحق 
است به توافق برسند؟« بی تردید این سه نفر در تاریخ اسالم شخصیت های برجسته ای 
بودند و به همین علت پرسش فوق نیز اهمیت فراوانی دارد. امام )ع( بی آنکه تحت 
تأثیر تمایالت بشری برای بزرگ جلوه دادن خود قرار گیرند، بی درنگ و با اطمینان 

فرمودند:
تو انسانی گرفتار پریشانی و تردید هستی؛ چرا که در واقع قرار نیست حق و باطل از 
طریق اعمال، توانایی ها و عقاید افراد بشر ]هرکسی که باشند[ شناخته ]یا تعریف[ 
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شود. پس حق را بشناس ]از طریق آن[ قادر خواهی بود آنهایی که در کنار حق 
ایستاده اند را تشخیص دهی، و باطل را بشناس آنگاه کسانی که از آن پشتیبانی 

می کنند را خواهی شناخت.27
این یعنی انسان نمی تواند حالل خدا را حرام یا حرام خدا را حالل کند. اسالم تنها 

در این بخش نیست که فاصله و تفاوت فراوانی با غرب دارد.
نکتۀ مناسب تری راجع به مسئلۀ قلمرو وجود دارد. با آن که داشتن قلمرو یکی از 
نیازهای اصلی یک حکومت به حساب می آید اما در دیدگاه اسالمی مسئلۀ ضروری 
و واجبی نیست. پیامبر )ص( در مکه قلمروی از آن و در کنترل خود نداشتند با این 
حال باز هم روی گروه کوچک یاران شان کنترل کامل داشتند. موقعیت پیامبر )ص( 
در  عنوان  با  کتابی  در  نامیده اند.28 صدیقی  »بی قلمرو«  اسالمی  را حکومت  مکه  در 
و  »...روش ها  می نویسد:  صدیقی،  کلیم  اصلی  نوشته های  اسالم:  قدرت  جستجوی 
فرایندهای تاریخی مورد نیاز برای تأسیس حکومت اسالمی مؤلفه های جدانشدنی از 

اسالم هستند بنابراین، اسالم بدون وجود حکومت اسالمی، کامل نیست.«29
الزم  حکومت  تأسیس  برای  عموم  عقیدۀ  به  که  مؤلفه هایی  به  برمی گردیم  دوباره 
هستند. حکومت عبارتست از منطقه ای با مرزبندی های تعریف شده ای که قوانین اش 
در درون این مرزها به اجرا درمی آیند، این حکومت همچنین رهبرانی دارد که باید 
با رضایت مردم حکومت کنند. حکومت باید از کسانی که در درون مرزهایش زندگی 
می کنند محافظت کرده امنیت و رفاه آنها را تضمین کند. بسیاری نیازهای دیگر مانند 
غذا، آموزش و بهداشت نیز بخشی از مسئولیت های حکومت به حساب می آیند. در 
مقابل، مردم نیز با مشارکت های فیزیکی همچون پیوستن به ارتش برای دفاع و نیز 
پرداخت مالیات برای تأمین مخارج دولت، از حکومت خود پشتیبانی می کنند. نیازهای 
فوق در گذر قرن ها و با پیدایش حکومت های مختلف شکل گرفته اند، اکنون وظایف و 
مسئولیت های حکومت ها در قبال مردم شان نیز به خوبی مشخص شده اند. همان طور 
که پیش از این گفته شد چنین مفاهیمی در زمان پیامبر )ص( ناشناخته بودند، به ویژه 

در عربستان که تشکل به صورت قبیله ای یا قبیله گرایی به شدت رواج داشت.
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آیا حکومتی که پیامبر )ص( در مدینه برپا نمودند این نیاز ها را برآورده کرد، نقش پیمان 
مدینه در دستیابی به این ملزومات و تثبیت قدرت در دست پیامبر )ص( چگونه بود؟ برخی 
کارشناسان مانند محمد بداوی، حکومت در مدینه را »قدیمی ترین شکل حکومت در 
سازمان سیاسی تاریخ بشر« دانسته اند. پرفسور اآلوا در تشریح کار دکتر بداوی آورده است 
که: »این حکومت چنین ]قدیمی ترین[ است. زیرا اصل قانونمندی یعنی تسلیم حکومت 
در برابر قانون را بنیان نهاد. اما این قانونمندی، حکومت مزبور را از تمامی نظام های سیاسی 

هم عصر خود و نیز نظام های پیشین برتر و ممتاز می سازد«.30

مفاد پیمان مدینه
این، نوشته و پیمان نامه ای است از محمد پیامبر ]فرستادۀ خدا[ 

1( تا در میان  مؤمنان و مسلمانان قبیلۀ قریش 31 ]مردم [ یثرب32 و کسانی که پیرو مسلمانان شوند 
و به آنان بپیوندند و با ایشان در راه خدا پیکار کنند به اجرا درآید.

2( آنان در برابر دیگر مردمان، یک اّمت اند.
3( مهاجران قریش بر وضع پیشین خود هستند،33 همانند پیش از اسالم، خونبها می پردازند؛ و با 

رعایت نیکی و دادگری در میان مؤمنان، اسیر خود را رها می سازند.
4( قبیله بنی عوف همانند گذشته خونبها می پردازد و هر گروهی برپایۀ روش مؤمنان، با نیکی و 

دادگری، اسیر خویش را آزاد می سازد.
5( بنی حارث بن خزرج همچون گذشته خونبها مي پردازد، و هر گروهی برپایۀ روش مؤمنان، با 

نیکی و دادگری، اسیر خویش را آزاد می سازد.
و  با نیکی  مؤمنان،  شیوۀ  به  گروهی   هر  و  می پردازند  خونبها  گذشته  همچون  بنی ساعده   )6

دادگری، اسیر خود را آزاد می سازد.
7( بنی جشم همچون گذشته خونبها می پردازد و هر گروهی به  شیوۀ مؤمنان، با نیکی و دادگری، 

اسیر خود را آزاد می سازد.
8(بنی نجار به شیوۀ گذشته، خونبها می پردازد و هر گروهی به شیوۀ مؤمنان، با نیکی و دادگری، 

اسیر خود را رها می سازد.
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9( بنی عمرو بن عوف همچون گذشته، خونبها می پردازد و هر گروهی، به شیوۀ مؤمنان، با نیکی 
و دادگری، اسیر خود را رها می سازد.

10( بنی نبیت به شیوۀ پیش از اسالم، خونبها می پردازد و هر گروهی بر پایۀ روش مؤمنان، با 
نیکی و دادگری، اسیر خود را رها می سازد.

و  با نیکی  مؤمنان،  شیوۀ  به   گروهی  هر  و  می پردازند  خونبها  گذشته  همچون  بنی أوس   )11
دادگری، اسیر خود را آزاد می سازد.

12( پیروان اسالم نباید مسلمانی را در پرداخت خونبها یا فدیۀ سنگین،34 تنها گذارند. و هیچ 
مؤمنی نباید به همبستگی با مؤمنی دیگر بر ضد وی هم پیمان  شود. که ستم کند یا از راه ستمگری  
چیزی از ایشان بخواهد و یا آهنگ دشمنی و تباهی میان مؤمنان را درسر بپروراند، همداستان به 

ستیز برخیزند، هرچند وی فرزند یکی از ایشان باشد.35
13( هیچ مؤمنی نباید مؤمنی دیگر را به قصاص کافر36 بکشد یا به کافری در برابر مؤمن، یاری دهد.

14( پناه خدا برای همگان یکسان است، و فرودست ترین مسلمانان با سایرین برابرند، 37 و مؤمنان 
در برابر دیگران یاور یکدیگرند.

15( هرکس از یهود، از ما پیروی کند، بی هیچ ستم و تبعیض، از یاری و برابری  برخوردار خواهد شد.
16( آشتی همۀ مؤمنان یکی است و به هنگام پیکار در راه خدا هیچ مؤمنی نباید جدا از مؤمن 

دیگر و جز برپایۀ برابری و دادگری  ]مرسوم [ در میان مؤمنان،38 با دشمن از در آشتی درآید.
17( پیکار گرانی که همراه ما نبرد می کنند، باید به نوبت به پیکار پردازند.39

18( مؤمنان، فرد مسلمانی را که مسلمانی دیگر را کشته است، در راه خدا می کشند.
19( بی شک، مؤمنان از بهترین و استوارترین راستی و هدایت برخوردارند، و هیچ مشرکی40 نباید 

مال یا جان افراد قریش را در پناه خود گیرد و از دستیابی  مؤمنی به آنها جلوگیری کند.
20(هرگاه از روی دلیل ثابت گردد که کسی مؤمنی را بی گناه کشته است، باید او را به قصاص 
کشت، مگر آنکه صاحب خون به ستاندن خونبها راضی شود؛ و همۀ مؤمنان باید ضّد قاتل باشند و 

باید علیه او به پا خیزند.41
21( هر مؤمنی که محتوای این نوشته را پذیرفته است و به خدا و روز بازپسین  باور دارد، روا 
نیست که مجرمي را یاري کرده به او پناه دهد که اگر چنین کند خشم عذاب الهي را در روز واپسین 
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برانگیخته، و هیچ عذر و بهانه اي42 از وی پذیرفته نخواهد شد.
و  خدا  به   را  آن  پیرامون [  ]داوری  شدید،  اختالف  گرفتار  کار  در  مسلمانان  هرگاه شما   )22

محمد )ص( باز گردانید؛ راه حل آن را در قرآن و سنت پیامبر بجویید.
23( تا آنگاه که مؤمنان با دشمن در پیکارند، یهود نیز باید در پرداخت هزینۀ جنگ مشارکت کند. 
24( یهود بنی عوف، خود و بستگان شان امتی همراه با مسلمانان هستند؛ دین یهود از آن ایشان 
و دین مسلمانان از آن مسلمانان است؛ مگر کسی که  با پیمان شکنی ستم کند و راه گناه در پیش 

گیرد، که چنین کسی جز خود و خانواده اش را تباه نخواهد ساخت.
25( یهود بنی نّجار دارای حقوقی برابری با حقوق بنی عوف هستند.

26( یهود بنی حارث نیز دارای حقوقی برابر با حقوق یهود بنی عوف هستند.
27( یهود بنی ساعده نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.
28( یهود بنی ُجشم نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.
29( یهود بنی األوس نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.

]با  که   کسی   مگر  هستند؛  عوف  بنی  حقوق  با  برابر  حقوقی  دارای  نیز  ثعلبه  یهود بنی   )30
پیمان شکنی [ ستم کند و گناه ورزد، که چنین کسی جز خود و خانوادۀ خود را تباه نخواهد ساخت.

31( همانا جفنه همچون مردم ثعلبه، تیره ای از ثعلبه هستند.
32( بی گمان بنی شطیبه دارای حقوق همسان با قبیلۀ بین عوف اند. روشن است که  راستی و 

استواری بر پیمان، با پیمان شکنی یکسان نیست.
33( وابستگان قبیلۀ ثعلبه، همچون خود آن قبیله اند.

34( نزدیکان و رازداران یهودیان، همچون خود آنها از حقوق و جایگاه همساني برخوردارند.
35( هیچ یک از آنان جز به اجازۀ محمد )ص( نباید بیرون رود. نیز هیچ کس از کیفر زخمی که بر 
کسی وارد آورده است، برکنار نمی ماند. هرکس به ناگاه کسی را بکشد، بی گمان زیان آن جنایت به 
خود وی و خاندانش باز خواهد گشت، مگر آنکه مقتول ستم کرده باشد که در این صورت، خداوند 

آن را )چون قصاصی( می پذیرد.
36( در پیکار با دشمنان، هزینۀ یهود، بر عهدۀ خود آنان و هزینۀ مسلمانان بر عهدۀ خود ایشان 
خواهد بود؛ و بر هر دو گروه است که در برابر کسی که با شرکت کنندگان  در این پیمان نامه به ستیز 
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برخیزد، با همیاری یکدیگر پیکار کنند. نیز باید راستی و نیک خواهی و نیکی، بی هیچ پیمان شکنی 
میان ایشان استوار باشد. هیچ مردی نباید نسبت به هم پیمان خویش، پیمان شکنی کند. پیداست 

که  یاری از آن ستمدیده است.
37( تا آنگاه که مؤمنان سرگرم پیکار با دشمن هستند، یهودان نیز باید همراه  مسلمانان هزینۀ 

جنگ را بپردازند.
38( جنگ درون}محدودۀ{43 مدینه برای پذیرندگان این پیمان نامه حرام است.

39( پناهنده یا هم پیمان، در صورتی که زیان نرساند و پیمان نشکند، همچون خود پناه دهنده 
و پیماندار است.

40( به هیچ یک از افراد خانواده  ]که دارای سرپرستی است [ بی اجازۀ کسان او نباید پناه داد.
41( هرگاه میان متعهدان به این پیمان نامه، قتلی یا رویدادی  ناگوار و یا ناسازگار که خطر تباهی 
همراه داشته باشد، روی دهد. بی گمان برای رهایی  از آن، باید به خدا و پیامبر وی محمد )ص( روی 

آورند؛ ]مشیت [ خداوند بر نگهداشت  و پذیرفتن این نوشته جاری است.
42( هیچ کس نباید به قریش و یاران ایشان پناه دهد.

43( هم پیمانان باید علیه کسی که به شهر یثرب بتازد، به یاری هم بشتابند.
44( هرگاه هم پیمانان مؤمنان به صلحی فراخوانده شوند که مؤمنان در آن شرکت  جسته اند. باید 
در آن شرکت جویند؛ و هرگاه هم پیمانان مؤمنان، ایشان را به صلحی  فراخوانند، بر مؤمنان است که 
بدان تن در دهند، مگر صلح و آشتی با کسی که با دین در پیکار است. هزینۀ هر گروه  ]یا هزینۀ 

رزمی هر گروه [، بر عهدۀ خود آن گروه است. 44
45( یهود أوس، خود و وابستگان شان، با نیکی محض و استواری بر این  پیمان نامه، همان پیمانی 
از  آسان تر  پیمان،  بر  پایداری  گردن نهاده اند.  آن  بر  پیمان نامه،  این  دارندگان  که  پذیرفته اند  را 
پیمان شکنی است. این  پیمان شکن است که خود زیان پیمان شکنی را خواهد دید. خداوند ]گواه [ 

راستینی بر این پیمان نامه است و آن را می پذیرد.
46( پیداست که این نوشته، ستمگر یا پیمان شکنی را از کیفر، باز نخواهد داشت. نیز روشن است 
که هرکس از مدینه بیرون رود و هرکه در مدینه بماند در امان خواهد بود؛ مگر کسی که ستم کند 

و پیمان شکند. خدا و پیامبرش محمد )ص( پناهگاه پرهیزگاران و استواران بر پیمانند .
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تعیین مرزهای حکومت اسالمی
با بیان این که »...یثرب هرگز نباید منطقۀ جنگی شود« )مادۀ 39( مرزهای فیزیکی 
حکومت به روشنی تعیین شد. حرم قرار دادن مدینه )مکانی که در آن باید از جنگ 
پرهیز شود( نه تنها جایگاه شهر را تا حد شهری مثل مکه ارتقاء بخشید، بلکه صلح 
را در درون مرزهای آن تضمین و در صورت حملۀ هر نیروی خارجی به شهر دفاع 
به همسایگان  را  مادۀ 40 همچنین حرمت فوق  بر همگان واجب می کرد.  را  از آن 
طرفین پیمان نیز تعمیم داده آنها را ملزم به رعایت این حریم و خودداری از ارتکاب 
جرم و آسیب رساندن به دیگران می نماید. مادۀ 44 »... باید علیه کسی که به شهر 
یثرب بتازد، به یاری هم بشتابند« بر همۀ مردم واجب شده است. به موجب این ماده 
دفاع از حکومت بر همگان از جمله یهودیان، متحدین و وابستگان آنها و تمامی قبایل 
مسلمان و غیرمسلمان، واجب شد. مادۀ 17 می افزاید: »... و به هنگام پیکار در راه خدا 
هیچ مؤمنی نباید جدا از مؤمن دیگر و جز برپایۀ برابری و دادگری ]مرسوم [ در میان 
از گروه ها در تأمین  از در آشتی درآید. « همچنین سهم هریک  با دشمن  مؤمنان، 
هزینه های مربوط به جنگ ها به روشنی مشخص شده است. یهودیان نیز باید درست 
همانند مسلمانان سهم خود را از هزینه ها بپردازند )مواد 14 و 34(. با تعیین قریش 
به عنوان دشمنان حکومت اسالمی هرگونه حمایت و حفاظتي از آنها یا متحدان شان 
ممنوع اعالم می شود )مادۀ 43(. این ممنوعیت حتی به مشرکین هم تعمیم داده شد 
از بهترین و استوارترین راستی و  چنان که در مادۀ 20 آمده: »... بی شک، مؤمنان 
هدایت برخوردارند، و هیچ مشرکی نباید مال یا جان افراد قریش را در پناه خود گیرد 
به طور طبیعی وقتی قریش دشمن  به آنها جلوگیری کند.«.  از دستیابی  مؤمنی  و 
معرفی می شود کسانی که با این پیمان موافقت کرده اند اجازه ندارند مستقل با آنها 
و  اسالمی مي شود  از حکومت  دفاع  تضعیف  کاری موجب  زیرا چنین  کنند.  معامله 

خیانت به حساب می آید.
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رهبری و اقتدار پیامبر )ص(
رهبری یکی از ویژگی های مهم و ضروری برای عملکرد مناسب یک حکومت یا جامعه 
است. تا پیش از ورود پیامبر )ص( به مدینه این شهر فاقد رهبری یکپارچه و منسجم 
بود، هر یک از سران قبایل برای خود پیروانی داشت که تصمیماتش تنها برای آنها 
محترم بود. این مسئله به طور طبیعی منجر به بروز تنش های دائم در جامعه شده بود. 
پیمان مدینه به صراحت پیامبر )ص( را رهبر تعیین می کند. به این صورت که در اولین 
مادۀ پیمان آمده است: » این نوشته و پیمان نامه ای است از محمد پیامبر )فرستادۀ( 
تا در میان  مؤمنان و مسلمانان قبیلۀ قریش  ]مردم [ یثرب و کسانی که پیرو مسلمانان 
شوند و به آنان بپیوندند و با ایشان در راه خدا پیکار کنند به اجرا درآید« در اینجا 
قدرت، اقتدار و رهبری پیامبر )ص( مورد تأیید قرار می گیرد. پیامبر )ص( بانی پیمان 
مزبور هستند و پذیرش پیمان یعنی پذیرش رهبری آن حضرت. تمامی اختالفات نیز 
به ایشان ارجاع داده می شد تا بر اساس شریعت اسالم در مورد آنها تصمیم گیری نمایند 
)مواد 23 و 42(. با آن که پیامبر )ص( در تمامی امور با مردم مشورت می فرمودند، اما در 
این مورد سنت تصمیم گیرندگان متعدد کنار گذاشته شد. لذا با حذف رقابت قبیله ای 

در تصمیم گیری احتمال بروز اختالف و تنش را کم می کرد.
این امر حاکی از تغییر رویۀ مردم در برخورد با امور بود: تغییر از تصمیمات مبتنی 
بر وفاداری های شخصی یا قبیله ای به سمت اصل عملکرد در چارچوب شریعت اسالم. 
آنها در اختالفات شخصی )مادۀ 42( و نیز در رابطه با مسائلی مانند اعالم جنگ )مادۀ 
36( همگی تابع دستورات و اقتدار پیامبر )ص( بودند و نمی توانستند بدون اجازۀ آن 
حضرت هیچ جنگی را آغاز کنند. مادۀ 36 که به طور خاص برای اختیار اعالم جنگ 
را در دست پیامبر )ص( قرار می داد، تحولی چشم گیری نسبت به رویۀ متعارف سابق 
یعنی تبعیت از آداب و رسوم قبیله ای به حساب می آمد. تا آن پیش از آن سران قبایل 
چنین تصمیماتی را تنها بر اساس تمایالت و عالئق شخصی می گرفتند. پیمان مدینه 
به عنوان  پیامبر )ص(  انحصاری  به مسئولیت  قواعد جدیدی وضع کرد: تصمیم گیری 

رئیس دولت مدینه تفویض شد.



152            /                     دیپلماسی صلح عادالنه در  سیره  پیامبر اعظم)ص(

قرار  مدنظر  بنیادین،  اصول  مورد  در  مسامحه اي  هیچ  بدون  گروه ها  تمام  مصالح 
گرفته شد. مردم نیز با مشاهدۀ رفتار عادالنه با خود بی تردید در صورت تهاجم به شهر 
که قوی ترین احتمال از سوی قریش مکه بود، در دفاع از شهر مشارکت می کردند. به 
همین ترتیب، باید ضمن رعایت عدل و انصاف در تعامل با مردم، منافع اقتصادی و 
بازرگانی شهر نیز لحاظ می شد. در واقع صلح واقعی تنها در صورت تحقق عدالت برای 

همگان، بدست می آید.
چگونه قدرت بالمنازع پیامبر )ص( پذیرفته و اجرایی شد، حال آن که مسلمانان در 
مدینه به وضوح در اقلیت بودند؟ پیامبر )ص( چگونه بر نارضایتی یهودیان یثرب از 
ورود آن همه مهاجرین مسلمان از مکه به مدینه، غلبه کردند؟ دو عامل به تحقق این 
امر کمک کردند. نخست، قبایل اوس و خزرج هردو به طور کامل در نتیجۀ جنگ های 
بی پایان تحلیل رفته و به دنبال راهی برای برقراری صلح در جامعه بودند. آنها پیش تر 
را پادشاه  ابی بن سلول  بودند که بزرگ قبیلۀ خزرج یعنی عبداهلل بن  توافق کرده 
خود قرار دهند تا شاید صلح بین آنها برقرار شود. دوم، ورود مهاجرین مسلمان به 
رهبری پیامبر )ص( بالفاصله نفوذ تفرقه افکن یهودیان در مدینه را کم رنگ کرد. حتی 
پیامبر )ص(  عادالنۀ  برخورد  و  منصفانه  رفتار  از  نیز  خزرج  و  اوس  قبایل  مشرکین 
استقبال می کردند. بنابراین چگونه می شد تحت تأثیر این مهربان ترین و نجیب ترین 
قرار  بود،  شده  مبعوث  بشریت  تمام  اخالق  تکمیل  و  اعتال  برای  که  خدا  بندگان 

نگرفت.45

مضمون امت واحده
سازمانی  چنین  بلکه  نیست،  مردم  از  آماده  و  حاضر  سازمان  یک  امت  از  منظور 
نیازمند پرورش و پردازش بوده و اعضای آن باید پایبند به هدفی واحد باشند. این 
مسئله نه تنها در مورد امت اسالمی بلکه در مورد هر امتی که به دنبال دستیابی به 
هدفی مشخص باشند صدق می کند. خداوند متعال در سورۀ قصص، مثلی در مورد 

حضرت موسی )ع( آورده:



153فصل سوم / پیمان مدینه: تعیین چارچوب های حقوقی و سیاسی حکومت اسالمی  /        

]دامهای  که  یافت  آن  بر  را  مردم  از  گروهی  رسید  مدین  آب  به  چون  و 
خود را [ آب می داد و پشت سرشان دو زن را یافت که ]گوسفندان خود 
را[ دور می کردند ]موسی[ گفت منظورتان ]از این کار[ چیست گفتند ]ما 
را[  گوسفندان شان  ]همگی  تا شبانان  نمی دهیم  آب  گوسفندان خود[  به 

برگردانند و پدر ما پیری سالخورده است. )سورۀ قصص، آیۀ 23(
خداوند این گروه بزرگ انسانی را به نام امت می خواند و اشاره می فرماید که عمل کشیدن 
آب از چاه برای سیراب کردن گلۀ چارپایان از توان یک نفر خارج و مستلزم همکاری 
گروهی از انسان ها با توانایی های مختلف می باشد. لذا، یک امت به مفهوم کلی عبارت از 

مجموعه اي از افراد در ترکیبی واحد؛ اندیشه های مختلف در یک مسیر واحد است.
نکتۀ کلیدی در اینجاست که اعضای هر امتی لزوماً اندیشه های یکسانی ندارند، بلکه 
این هدف مشترک  شان است که موجب اجماع توانایی های شان شده و ظرفیت های آنها را 
به گونه ای متمرکز می کند که توان جمعی شان منجر به دستیابی به نتیجه ای مطلوب شود. 
در واقع اگر تمام افراد جامعه مانند هم بیاندیشند، راه حل های مشابه و سابقۀ یکسانی داشته 
باشند و انتظارات شان از تالش مشترک یکسان باشد، دیگر تشکیل امت واحد معنایی 
نخواهد داشت. اما گردآوردن افراد با تربیت و خطوط فکری مختلف برای اجرای مأموریتی 
مشترک کار ساده ای نیست و نیازمند برنامه ریزی دقیق، کار فراوان، مکانیسم های مقابله با 

چالش ها سازمانی برقراری ارتباط و ساختارهای رهبری مصمم می باشد.
متعال مستلزم  پروردگار  ذات  یگانگی  و  بودن  قادرمطلق  اقتدار،  قدرت،  از  آگاهی 
تالش مشترک و همکاری انسان هاست، کوتاه سخن آن که این امر تنها از طریق امت 
قابل دستیابی است. به دیگر سخن، دستیابی به این مهم برای فردي با توانایی های 
محدود انساني، هرقدر هم توانمند باشد، باز هم کار دشواریست و تنها وقتی امکان پذیر 
بافت  امت در  می شود که خرد جمعی کل جامعه صرف چنین شناختی شود. یک 
در  که  مي شود  گروهی  شامل  جامعه،  درون  در  یعنی  تمدنی،  و  اجتماعی-سیاسی 
عمل مأموریت خود را از منظری می نگرد که تمامی تصمیمات، برنامه ها، راهبردها و 
جریان های کاری خود را در جهت دستیابی به هدف کلی آن مأموریت تعریف می کند. 
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تمامی ویژگی های پراکندۀ مردم یثرب و کیفیت های ضروری برای رفتار در چارچوبی 
واحد و متعهد به یک مأموریت همگی در پیمان مدینه گردآوری شده بودند.

را آغاز  هنگامی که پیامبر )ص( وارد یثرب شد بی درنگ کار تدوین پیمان مدینه 
فرمود تا موازین گنجانده شده در آن قانونی باشد برای تمام امضاکنندگان. در این 
زمان ترکیب جمعیتی شهر نشان می داد که از حدود 10,000 نفر جمعیت شهر تنها 
کمتر از 350 نفر مسلمان بودند.46 همچنین سه قدرت اصلی در شهر عبارت بودند از 
مسلمانان )شامل انصار و مهاجرین(، یهودیان واموی های یثرب.47 بنابراین، مسلمین در 
قیاس با سایرین به وضوح در اقلیت بودند. هنگامی که اهل یثرب از هجرت پیامبر )ص( 
به این شهر باخبر شدند، جو حاکم نشان می داد که تمامی مردم حتی عبداهلل بن اُبی، 
که قرار بود پادشاه یثرب شود، می دانند که محمد )ص( با وجود این که پیروانش در 
مقایسه با اکثریت جمعیت شهر اقلیتی ناچیزند می آید تا رهبری بی چون و چرا باشد.

پیامبر )ص( به عنوان سرداری فاتح و با لشگري عظیم و آماده برای درهم شکستن 
هرگونه مخالفت و مقاومت یا تسویۀ نژادی و اخراج اهالی شهر، وارد یثرب نمی شدند. 
در حقیقت، ایشان به دعوت برخی از سران بانفوذ و تصمیم گیر قبایل اوس و خزرج که 
پیش تر اسالم را به عنوان نوش دارویی برای درمان درد برادرکشی نسل  اندرنسل خود 
پذیرفته بودند، تنها با 73 نفر از پیروان شان از مکه به یثرب می آمدند. آنها تحت تأثیر 
هدایت الهی و شخصیت نمایندۀ پرهیزکارش یعنی رسول خدا )ص( قرار گرفته بودند. 
ازاین رو، حتی پیش از هجرت پیامبر )ص( به یثرب عملکرد خوب مصعب و برخی از 
تازه مسلمانان اوس و خزرج این توقع را در مردم ایجاد کرده بود که کسانی که حق با 
آنهاست و ایده های ممتازی دارند یعنی مسلمانان، همان کسانی خواهند بود که مسیر 
تغییر و تحول شهر را مشخص خواهند کرد. آنها به خوبی می دانستند که با وجود در 
اقلیت بودن مسلمانان، آنها پیشتازان جامعه خواهند بود چرا که شایسته ترین افراد 

بوده و رهبرشان محمد )ص( پیامبر خدا می باشند.
این نکته ای بسیار قابل تأمل است که اولین امت اسالمی یعنی همان امت واحده ای 
که در مادۀ 2 پیمان بدان اشاره شده بود، بیشتر از غیرمسلمانان، از جمله یهودیان، 
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کنارشان  در  و  بودند  پیوسته  آنها  به  کرده  تبعیت  آنها  از  که  و کساني  یثرب  مردم 
می جنگیدند، تشکیل یافته بود، حال آن که این افراد اکثراً هنوز اسالم را نپذیرفته 
بودند! پیامبر )ص( با پیمان مدینه تمامی نهادهای مهم قدرت در مدینه، که اکثریت 
قریب به اتفاق شان مسلمان نبودند، را در چارچوبی مشترک که هدف اصلی اش تضمین 
امنیت مدینه بود، با هم متحد کردند. وه که چه همت بلندی! چه اعتماد ستودنی ای 
خواهد  عظیمي  تعالي  به  آغازینش  افت  برخالف  سرانجام  الهی  هدایت  که  این  به 
انجامید! آن حضرت هرگز مسلمان شدن را پیش شرط به رسمیت شناخته شدن و 
نماینده داشتن اعالم نکردند و آنها را به خاطر ایمان کامل نداشتن به اهلل )جل جالله( 
کنار نگذاشتند. تمامی امضاکنندگان که اکنون عضوی از امت جدید در مدینه تحت 
رهبری پیامبر )ص( بودند از حقوقی برابر با مسلمانان برخوردار شدند، عالوه بر این 
مسئولیت های اضافه تری نیز بر دوش مسلمانان گذاشته شد )مواد 12 و 22( تا انصاف، 
برابری و عدالت اسالم به غیرمسلمانان معرفی شود. در حالی که قدرت های فاسد، 
ستمگر و مشتاق بهره کشی از منابع مردم مغلوب درست عکس این عمل می کنند: آنها 
تمامی »حقوق« را به نفع خویش وارونه می سازند و تمامی مسئولیت ها را بر گردن 

زیردستان می اندازند.
پس از اطمینان از همراهی قدرتمندترین قبایل مدینه یعنی اوس و خزرج، پیامبر )ص( 
اکنون می توانستند با حذف سایر گروه ها و رسمیت بخشیدن به مسلمانان به عنوان 
مهم ترین قشر امت، مشت آهنین را نشان دهند. ایشان می توانستند بگویند که تنها 
راه پذیرش غیرمسلمانان در امت تأیید آنها از سوی یکی از اعضای فعلی امت است و 
مانند روندی که امروزه شاهد آن هستیم شروع به تقسیم بندی طبقاتی جامعه کنند. 
اما با آن که آنها به لحاظ ذهنی و فرهنگی آزادی انتخاب داشتند، آن حضرت به عنوان 
رسول خدا قصد نداشتند خودشان را به آنها تحمیل و وادارشان کنند که همان طور 
که به خداوند متعال ایمان آورده اند به خودش نیز ایمان آورند، بلکه می خواستتند 
تمام مردم از طبقات گوناگون، نجیب زادگان، بردگان، مردان و زنان را از موهبت اسالم 
بهره مند سازند. در عین حال هیچ ماده ای از سند مزبور حاکی از آن نیست که کسی 
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را مجبور به پذیرش اسالم کرده باشند، بلکه از این نیز فراتر رفته و دین یهود را نیز 
برتری  بالقوۀ  مزایای  برای حفظ  در تالش  به رسمیت می شناسند. رسول خدا )ص( 
اسالمی در آینده برای معدود امضاکنندگان پیمان مدینه، از اعمال هرگونه سیاست 

مهاجرتی که مانع مسلمان شدن مردم نواحی اطراف شود خودداری فرمودند.
پیامبر )ص( نه برای تجمع قدرت در یک طبقۀ ثروتمند یا در یک حکومت مطلقه، 
تازه شکوفا شدۀ مردم در جهت  توانایی های  به کارگیری  توزیع قدرت و  برای  بلکه 
مبارزه با استبداد، برده داری و استثمار فیزیکی، فکری و روانی مردم به مدینه آمدند. 
آن حضرت با تأسیس نهادهای اسالمی برابری و عدالت اجتماعی را به همگان معرفی 
کردند و با دادن اجازه مشارکت در ساخت نهادهای مزبور به تمامی ساکنین مدینه و 
درخواست از ایشان برای مشارکت در تمامی تصمیمات سیاسی، تنها در تالش بودند 
تا سیرت انسان را رهایی بخشیده و به سمت پروردگار هدایت کنند. ازاین رو، بیشتر 
ساکنین مدینه دیریا زود مسلمان می شدند و این اتفاق نیز بیشتر با خواست درونی 

افراد صورت می گرفت نه با نیروی نظامی.
تربیت پیامبر اسالم )ص( این گونه بود که مردم را با تقوی آشنا سازد و به آنها بیاموزد 
که برای رسیدن به اهداف مشروع خود باید از وسیله و ابزار منصفانه و معقول استفاده 
کنند. آنها باید مسئولیت های خود را به خوبی شناخته و رفتارهای مناسب و صحیح 
از تنگی و مضیقه، جدایی و  انسانی  ایشان همان تجربۀ  داشته باشند. کالس درس 
با  ابتدا  نبودند که  پیامبر )ص( در پی آن  باید توجه داشت که  بود.  جنگ یک طرفه 
آموزش  اولیه  به مسلمانان  را طی ده ها سال  اسالمی«  دانشگاه هایی »علوم  تاسیس 
دهند تا آنها آمادگی انجام امور را به درستی کسب کرده و به »شایستگی« الزم برای 
اخذ تصمیمات درست دست یابند. امروزه بی توجهی به نوع تربیت پیامبر)ص( است 
که مسلمانان را از هم دور و با مسئولیت های اجتماعی شان غریبه کرده است، و موجب 

شده روشنفکران جوامع اسالمی به مقلدین مبانی ایدئولوژیک سکوالر تبدیل شوند.
پیامبر )ص( برای آگاه کردن مردم مدینه از بحرانی قریب الوقوع دست به ابتکاری 
راهبردی زدند. خصومت قریش در مدینه نیز همچنان مسلمانان را تهدید می کرد و 
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اگر تمهیدات الزم برای مقابله با این تهدید امنیتی اندیشیده نشده بود، امروزه هیچ 
از  بیش  آن  دوام  و  نمی خورد  به چشم  منطقه  تاریخ  در  مدینه  از دولت-شهر  اثری 
چشم برهم زدنی نبود. هدف راهبردی کلی، تأمین امنیت قلمرو تازه تاسیس مدینه و 
محافظت از اّمتی بود که خود را وقف دستیابی به این مهم کرده بودند. لذا پیامبر )ص( 
برای هماهنگی تالش های خود با سایرین در جهت انجام مأموریت محوله، به تمامی 
درک  بیانگر  آنها  سوی  از  نظر  مورد  سند  تایید  داشتند.  نیاز  شهر  در  قدرت  منابع 
به  اتکا  با  تنها  قدرت  بود که یک  این حقیقت  و  مزبور  و ضرورت  اضطرار  از  ایشان 
داشته ها و ابزارهای خود قادر به مقاومت در برابر قدرت مشرکین مکه نخواهد بود. 
ابزار دستیابی به این هدف پیمان مدینه بود. این کار قدرت سیاسی پیامبر )ص( را 

مشروعیت می بخشید.
 قدرت سیاسی تنها زمانی مشروعیت می یابد که به لحاظ سیاسی اهداف اخالقی 
برای  از قدرت غیرنظامی  استفاده  به طور کلی سیاست یعنی  باشد.  و درست داشته 
برآوردن نیازهای قشر های مهم یک نظام اجتماعی )کشور، دولت-شهر، شهر، روستا 
و غیره(. سیاست خوب یا سالم برای تأمین نیازهای مشروع قشر های معتبرجامعه از 
قدرت نرم بهره می گیرد. مثاًل، یک اقلیت قومی مظلوم که از فرصت های برابر محروم 
بوده و مورد تبعیض قرار گرفته است به واسطۀ داشتن نیازهای مشروع قشر معتبری 
به حساب می آید؛ در حالی که از دیگرسو، اکثریتی که به لحاظ نژادی همگن بوده و از 
برتری عددی خود برای وضع قوانینی علیه اقلیت ها بهره می جوید، به خاطر نیازهای 
نامعتبر، قشري نامعتبر است. با این تفاسیر می توان گفت سیاست بد یا فاسد، قدرت را 
با هدف تأمین منافع ویژۀ اقشاری به کار می گیرد که صرفاً با هدف تجمیع ثروت، تشدید 
انحصارطلبی و محدود کردن فرصت ها شکل گرفته اند. مثاًل در موقعیت ژئوپلیتیک 
سرزمین مقدس، سیاست بد در پشت میز مذاکرۀ »روند صلح« میان فلسطینیان و 
اشغال گران سرزمین شان، جایگاهی برای رژیم صهیونیستی درنظر گرفته است. یک 
میان  این  بی تردید خواهد گفت که صهیونیست ها در  و بي طرف«  »ناظر شرافتمند 
جایی ندارند زیرا قشر نامعتبری هستند- نامعتبرند زیرا نیازها و خواسته های نامشروع 
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که  باشند  داشته  نماینده  مزبور  مذاکرات  در  می توانند  صورتی  در  تنها  آنها  دارند. 
خواسته های مشروع داشته باشند. لذا، برخورداری از قدرت دنیوی به خصوص با توجه 
به این واقعیت که اعمال چنین قدرتی با بی عدالتی و فرصت طلبی همراه خواهد بود، 

بدترین توجیه برای مشروعیت است.
شگفت این که مواد پیمان مدینه به گونه ای تنظیم شده اند که تمامی اقشار سرشناس 
ومعتبر جامعۀ نوپای مدینۀ آن زمان - کسانی که اکثراً در زمان تنظیم سند و تعیین 
برای  رویه  این  است.  کرده  ذکر  اسم  به  را  بودند-  غیرمسلمان  قانون،  به عنوان  آن 
بشریت گام بلندی به جلو بود، چرا که تا پیش از این سندی به رشتۀ تحریر درنیامده 
اقلیمي، جایگاه،  به ریشۀ  را بدون توجه  اقشار اصلی جامعه  نیازهای  بود که تمامی 
امنیت مدینه مربوط  تأمین  به  آنجا که  تا  قرار دهد.  آنها، مدنظر  یا دین  نژاد، رنگ 
می شد، تمامی حقوق و مسئولیت ها مشخص شده بود و کسی حق نداشت دیگری را 
در ارتکاب جرم یاری کند حتی نزدیکان خود را، و هرگونه اختالف و ستیزۀ الینحلی 
بین آنها پیش می آمد پیامبر )ص( خود اختالف را حل می فرمودند. این باید درسی 
تاثیرگذاری  سازمان سیاسی  دنیا؛ چنین  در سراسر  اسالمی  برای جنبش های  باشد 
در کنار مکانیسم های حل اختالف سازمانی، همیشه از پیش نیازهای مبارزات موفق 

نظامی هستند. 
این مسئله را با استعمار آمریکای شمالی و جنوبی در بیش از 400 سال پیش و نیز 
اشغال فلسطین در 60 سال قبل مقایسه کنید، کسانی که جدایی کلیسا از حکومت را 
توجیه می کردند، ایدۀ هدف وسیله را توجیه می کند را نیز تأیید می کردند. در موارد 
فوق نه مسیحیت اروپایی به دنیای جدید دعوت شد و نه یهودیت اروپایی به سرزمین 
موعود راه یافت. در هردو مورد، گروه های مزبور فاتحینی بودند که با هدف مشخص 
نژادی ساکنین بومی و  از طریق تسویۀ  بر منابع آن  غصب سرزمین و چنگ اندازی 
به بردگی کشاندن سایر ساکنین، به این سرزمین ها پا نهاده بودند. این دو گروه هردو 
وارد قلمروهایي شده بودند که بعدها خود به عنوان یک اقلیت سرزمین های مزبور را 
)قارۀ آمریکا و فلسطین( اشغال کردند؛ با این حال نه از طریق آموزش روش زندگی 
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بهتر به بومیان این سرزمین ها و نه پایبندی به اصولی که امروزه مدعی آن هستند، 
بلکه با کشتار، تحقیر و انحراف مردم تا آخرین نفر، اکثریت را در جوامع مزبور بدست 
آوردند. در اسناد آغازین هیچ یک از این دو گروه  مردمان بومی را عضوی از جامعه 
به حساب نیاورده و به این مردم حق داشتن هیچ نماینده ای نداد، بنابراین هیچ حقی 

برای آنها قائل نشدند و با آنها همچون حیوان و بدتر از آن نیز رفتار کردند.
چرا به مردم بومی اجازۀ داشتن نماینده داده نمی شد؟ اوالً، چون »دموکراسی« آزاد و 
بی قید و شرط نتایج نامطلوبی درپی خواهد داشت. اگر قرار بود نتیجۀ یک همه پرسی، 
تمامی  برای  معاصر،  دوران  در  آن  شمال  از  سودان  جنوبی  بخش  جدایی  همچون 
و صهیونیست ها  آمریکا  در  اروپایی  استعمارگران  تمامی  آنگاه  باشد،  الزام آور  احزاب 
در فلسطین باید بی درنگ اخراج می شدند؛ بی تردید هیچ فرد بومی ای پس از تجربۀ 
کوتاه حضور استعمارگران و غاصبین در سرزمین خود به هیچ وجه خواهان حضور آنها 
در سرزمین خود نخواهد بود. البته دموکراسی تنها زمانی جواب داده است که ترکیب 
جمعیتی به صورت هدفمند دست کاری یا تقسیم بندی شده یا به کلی نادیده گرفته 
شده باشد؛ و زمانی که نیروی نظامی صدای تمامی کسانی که راهی مشروع تر برای 

رسیدن به اهداف خود برگزیده اند را خفه کرده باشد.
دوماً، مردم بومی قارۀ آمریکا و فلسطینیان در سرزمین موعود به خاطر نژادپرستی 
به رسمیت شناخته نشدند. آنها یا انسان هایی از طبقۀ پست به حساب آمده و یا اصاًل 
انسان محسوب نشدند، لذا مستحق برخورداری از هیچ حقی نبودند، مگر حق زنده 
بودن آن هم برای خدمت به اربابان خود. بنابراین، اصول بنیادین پروژه های استعماری 
در آمریکا و فلسطین به لحاظ عملی و ذاتی هردو انحصاری و حذفی بودند. نژادپرستی 
فی نفسه بحران اعتماد به باورهاي انسان است. اگر باور او به حق و عدالت باشد آنگاه 
آنها  از  برای دفاع منطقی، مستدل و موجه  نداشته و  برای آزمودن اصولش  مشکلی 
تردیدی نخواهد داشت. و برای کسب موافقت و همراهی گستردۀ دیگران به نیروی 
انسانی و تسلیحات بیشتر نیاز ندارد؛ تنها چیزی که نیاز دارد وجدانی آزاد و بیدار و 
اذهان اندیشمند در میان همگان است. از دیگر سو، اگر این انسان در جهت منفعت 
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خود گام بردارد، هرقدر هم آنها را به الفاظ خوشایند و زیبا بیاراید، هیچ راهی برای 
توجیه منطقی جایگاه خود در برابر دیگر اذهان اندیشمند نخواهد داشت. چنین شخصی 
نمی تواند از اصول خود دفاع کند زیرا با اصولی از این دست نمی توان از پس گفتمانی 
به  اهداف خود  به  برای دستیابی  ازاین رو  برآمد.  انسان های شریف  دوستانه در میان 

هراس افکنی، تهدید و نهایتاً نیروی نظامی یعنی همان قانون جنگل، متوسل می شود.
این قانون جهان شمول جایی حکمفرماست که فقدان اعتماد به باورهای خود فرد 
با یک حس حق به جانب بودن برخواسته از توهم »تولد بهتر« )نژاد برتر(، به واکنشی 
متضاد می انجامد که به شکل تکبر، غرور و درنده خویی نمود می یابد. تفاوت بین ایمان 
و اعتماد به کالم خدا که از زبان پیامبرش )ص( بیان می شود و ویژگی نژادپرستانۀ 
امپریالیسم معاصر و خواهرخواندۀ تاریخی اش استعمار نمی تواند واضح تر از این باشد. 
از  اسالم  اسالم در دوران خلیفۀ سوم، هنگامی که  توسعه و گسترش  اوج  زمان  در 
اندلس تا شبه قارۀ هندوستان را فتح نمود، کمتر از 10,000 نفر که اکثراً مدافعین 
حکومت های فاسد و ستمگر بودند، جان خود را از دست داد. درحالی که از زمان صلح 
وستفالیا در سال 1648 که الگوي دولت-ملی شکل گرفت، با احتساب تمامی قبایل 
و مردمی که بدون هیچ سابقه و نام و نشانی محو شدند، تا کنون بالغ بر 360 میلیون 

انسان نابود شده اند.
کسانی که ایمان واقعی آوردند یعنی مهاجرین مکه و انصار مدینه، تازه مسلمانان 
مدینه و دیگر مردمان مدینه )یعنی غیرمسلمانان( طبق مادۀ 2 پیمان مدینه ».. آنان 
در برابر دیگر مردمان، یک اّمت « به حساب آورده شده اند، موضوعی که چارچوب نوینی 
برای روابط ترسیم کرده است. این چارچوب جای تعهدات قومی، قبیله ای، محلی و 
تمامی روابط اجتماعی شد و زمینۀ  پایه و اساس  الهی  ایمان  و  را گرفته  منطقه ای 
هرنوع اختالفی در این زمینه از بین برد. آنها اکنون عضوی از یک جامعۀ واحد بودند، 
یعنی اسالم هویت جمعی جدیدی به آنها اعطا نمود. درست همان طور که مواد اول 
را یک  آنها  برقرار می کند و  برادری  رابطۀ اخوت و  و دوم پیمان میان مردم مدینه 
تا 23 مسئولیت های کسانی که وظیفۀ  تا 15 و 17  امت خطاب می کند، مواد 12 
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رهبری مؤمنین بر عهدۀ آنها نهاده شده است را بیان می کند. مثاًل مادۀ 12 تصریح 
تنها  یا فدیۀ سنگین،  پرداخت خون بها  را در  نباید مسلمانی  می کند:»پیروان اسالم 
گذارند. و هیچ مؤمنی نباید به همبستگی با مؤمنی دیگر بر ضد وی هم پیمان  شود«. 
بنابراین مؤمنین در قبال هر فرد مؤمن نیازمندی مسئول هستند. به همین ترتیب در 
مادۀ 15 آمده است » پناه خدا برای همگان یکسان است، و فرودست ترین مسلمانان 
به وضوح  جمالت  این  یکدیگرند«.  یاور  دیگران  برابر  در  مؤمنان  برابرند،  دیگران  با 
نشان می دهند که همگان موظفند کسانی را که فقیر و ناتوان هستند یاری کنند، و 
مؤمنینی که به پیامبر خدا نزدیک تر هستند باید در این زمینه پیشتاز و الگوی دیگران 

باشند. به واسطۀ این پیمان تمامی مؤمنین ملزم به یاری یکدیگر شدند. 

صلح و عدالت در جامعه
 تنها در صورتی که عدالت در جامعه  حاکم شود صلح برقرار می شود. پیش از اسالم 
در جزیره العرب عدالت بسیار اندک بوده یا اصاًل وجود نداشت؛ قوی ترها به ضعیف ترها 
ستم و از آنها بهره کشی می کردند. به همین دلیل بود که با زن ها و بردگان به شدت 
بدرفتاری می شد. رسول خدا )ص( با پیمان مدینه عدالت را به عنوان یکی از اصول 
بنیادین جامعه نهادینه فرمودند. این نکته در چندین ماده )3 تا 15( مورد تأکید قرار 
گرفته است تا اطمینان حاصل شود که همگان اهمیت آن را درک کرده اند. به همین 

ترتیب در مادۀ 13 نیز تصریح شده که:
همۀ مؤمنان پرهیزگار باید در برابر هر مسلمانی که ستم کند یا از راه ستمگری  
چیزی از ایشان بخواهد و یا آهنگ دشمنی و تباهی میان مؤمنان را درسر 
بپروراند، همداستان به ستیز برخیزند، هرچند وی فرزند یکی از ایشان باشد.

حتی اگر فرزند یک فرد مؤمن چنین جرمی مرتکب شود نباید مورد محافظت یا 
مسامحه قرار گیرد. عدالت و اتحاد مسلمانان بر پیوندهای خونی و قبیله ای ارجحیت 
دارد. این اصلی اساسی از اسالم است و در جنگ بدر هنگامی که پدران رودروی پسران 
از  که  این  کرد.  پیدا  آشکاری  نمود  زدند،  خود شمشیر  برادران  رودرروی  برادران  و 
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اطرافیان خود محافظت و مراقبت کنی حتی درصورتی که تخلفی از آنها سرزده باشد 
دیگر ارزشی نداشت؛ مسلمانان تنها در برابر شریعت اسالمی مسئول بودند و بس، و در 
این راه حاضر بودندبستگان و خویشاوندان خود را نیز در صورت مخالفت با پیامبر )ص( 
و عدالت اجتماعی مدنظر آن حضرت فدا کنند. این یعنی همان عدالتی اجتماعی که 

در نظام اسالمی تحقق یافت و پیام تمامی پیامبران الهی در سراسر تاریخ بوده است.
در مقایسه با آنچه مسلمانان در مکه تجربه کرده بودند، این یک تحول و دگرگونی 
چشم گیر در وضعیت شان بود. اقلیتی ستم دیده که از سوی سران قریش وادار به ترک 
برتر مدینه شده و  قدرت  بلکه  بود  پذیرفته شده  تنها  نه  اکنون  بود،  دیار خود شده 
پیامبر )ص( نیز رهبر بالمنازع این دولت-شهر شده بودند. که در اقلیت بودن مسلمانان 
در مدینه هرگز اقتدار پیامبر )ص( را تضعیف نمی کرد. تمامی اختالفات برای حل و فصل 
به ایشان ارجاع داده می شد، یعنی اختالفات بر اساس شریعت اسالم قضاوت می شدند.

بی تردید این سوال برای هرکسی پیش می آید که رسول خدا )ص( چرا تصمیم به 
انعقاد پیمان مدینه گرفتند و چگونه موفق شدند گروه های مختلف جامعه را راضی به 
پذیرش آن کنند. در جامعۀ عربی آن زمان هیچ موازین اخالقی وجود نداشت و تنها 
قانون انتقام و نزاع همیشگی در جامعه حاکم بود. با این حال پیامبر )ص( دیدگاهی 
روشن داشتند و به مأموریتی که خداوند متعال بر عهدهۀ ایشان نهاده بود کاماًل وقوف 
داشتند. در جریان پیمان دوم عقبه هم عباس عموی پیامبر )ص( که هنوز مسلمان 
نشده بود ولی از برادرزاده اش حمایت می کرد، و هم اسد بن زرارۀ از اهالی یثرب، هردو 
به این امر اشاره کردند که پیمان مزبور ابزاری برای تعادل قدرت های شرق و غرب 
می باشد. از تمامی کسانی که این پیمان را پذیرفته بودند خواسته شد که اطمینان 
حاصل کنند مفاد آن را به درستی درک کرده اند. این صرفاً پذیرش یک سری مقررات 
جدید یا گردن نهادن به آیین ها و رسوم بیشتر نبود؛ بلکه تالش برای برتری و تفوق 
اسالم و به معنای سلب قدرت مکه و نیز حکومت های خارجی مانند امپراتوری های 
بودند که  به خوبی دریافته  را پذیرفتند  این پیمان  آنهایی که  بود.49  بیزانس  ایران و 
پیامی که پیامبر )ص( دارند به این معناست که: اسالم باید بر جامعه مسلط باشد. و 
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این صرفاً با تبلیغ به دست نمی آمد. این امر مستلزم آن بود که اسالم پارادایم و الگوی 
نیست که  به دیگر سخن، حکومت اسالمی تشکیل شود. شکی  باشد،  غالب جامعه 
زندگی در مدینه نیز عاری از مشکل نبود، اما این که مکانیسمی بوجود آمده بود که 
از طریق آن اختالفات به شکلی دوستانه و با رضایت طرفین دعوا حل می شد، خود 

گام بلندی به جلو بود.
مادۀ 17 پیمان مدینه به مراتب اهمیت بیشتر داشت. این بخش از پیمان حدود 

رفتاری مؤمنین را مشخص می کند:
 آشتی همۀ مؤمنان یکی است و به هنگام پیکار در راه خدا هیچ مؤمنی 
نباید جدا از مؤمن دیگر و جز برپایۀ برابری و دادگری  ]مرسوم [ در میان 

مؤمنان، با دشمن از در آشتی درآید.
هدف کسب اطمینان از آن بود که قریشیان نتوانند با عقد قراردادهای مجزا با مردم 
از شرایط  پیامبر )ص(  برداشت  را تضعیف کنند.  نوپای مدینه  مدینه، دولت اسالمی 
موجود کاماًل معقول و منطقی بود. اندکی پس از ورود به مدینه به آن حضرت اطالع 
داد که قریش فرستاده ای نزد عبداهلل بن اُبی فرستاده تا برای مهاجرین مشکل ایجاد 
کند. رسول خدا )ص( شخصاً به مالقات عبداهلل بن اُبی رفته و او را قانع کردند تا با 
قریش هم پیمان نشود. اما این کار به تنهایی برای متوقف کردن »تالش های مخفیانه 
و سري« سران مکه برای متزلزل کردن موقعیت دولت اسالمی نوپا در مدینه کافی 
نبود. مخالفین مکی ممکن است مشرک بوده باشند اما به خوبی به اهمیت پیام رسول 
خدا )ص( و چالشی که این پیام سر راه منافع آنها قرار می داد، پی برده بودند. این 
ایاالت متحده، بریتانیا، رژیم  موقعیت بسیار شبیه موقعیت مشرکین امروزی، یعنی 
با  ستم  تحت  جوامع  در  ایادی شان  که  دنیاست  استعمارگران  سایر  و  صهیونیستی 
یا مردم و  را در نطفه خفه می کنند و  از زور هر صدای مستقلی  استفاده  یا  تهدید 

کشورها را با فریب و نیرنگ از استقالل و روی پای خود ایستادن منع می کنند.
پیامبر )ص( به منظور کسب آمادگی الزم برای مقابله با حملۀ قطعی قریش، برای 
رفتار مسلمانان ضوابط مشخصی تعیین فرمودند: هیچ صلح مجزایی بدون تأیید سایر 
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نتوانند  قریشیان  که  می کرد  تضمین  امر  این  نمی باشد.  مجاز  مدینه  پیمان  اعضای 
میان مردم مدینه تفرقه ایجاد کنند. یکی از ملزومات اولیۀ دفاع موفق ایجاد اتحاد 
منافقین  حضور  نیز  و  مهاجر-انصار  تقسیم بندی  مدینه  در  است.  داخلی  همدلی  و 
داخلی و یهودیان بستر مناسبی برای سوءاستفادۀ قریش فراهم می کرد، مگر این که 
گام هایی در جهت التزام جامعه به قوانین خاصی برداشته می شد. با آن که یهودیان 
پیمان مدینه را با رضایت پذیرفته بودند اما در اولین فرصت ممکن توافق خود را زیرپا 
گذاشتند. هر یک از سه قبیلۀ یهودی تعهدات خود را زیرپا گذاشته و سعی کردند به 
مسلمانان ضربه بزنند. البته با هر یک از آنها متناسب با میزان خیانت شان رفتار شد.

در پیمان مزبور پیش بینی های دیگری نیز در خصوص تعامل یا عدم تعامل با قریش 
وجود داشت. هدف از این موارد حصول اطمینان از آن بود که مشرکین مدینه نتوانند 
تعامل مجزایی با قریش که دشمن قسم خوردۀ اسالم بود، داشته باشند. مواد 20، 43 
و 44 به بیان الزامات مشرکین مدینه می پردازد. مثاًل، »هیچ کس نباید به قریش و 
یاران ایشان پناه دهد« )مادۀ 43( در حالی که مادۀ 44 هرگونه پشتیبانی از قریش 
یا هم پیمانان شان را ممنوع می کند. به همین منوال، تمامی طرفین پیمان مدینه ملزم 

بودند »...علیه کسی که به شهر یثرب بتازد...« یکدیگر را یاری کنند.
در این پیمان ضمن آن که حقوق همه، مسلمان و غیرمسلمان، توجه شده، برای 
تک تک آنها در درون دولت-شهر مدینه مسئولیت هایی نیز تعیین شده بود. این پدیدۀ 
جدیدی در جزیره العرب بود، پدیده ای که آنها را ملزم به پیروی از یک سری قواعد 
خاص می کرد که برای موفقیت کاری دولت ضروری بودند. یکی از آن قواعد این بود 
که افراد و گروه ها اجازه نداشتند جداگانه با دشمنان دولت قراردادی داشته باشند. 
امروزه این مسئله امری طبیعی و معمولی است اما در دوران پیامبر )ص( وقتی که 
مردم هیچ تصوری از یک دولت عملکرد آن نداشتند، چنین چیزی چندان متعارف 
نبود. به همین ترتیب همانند بسیاری از دولت-شهرهای امروزی مردم هریک به فکر 
منافع خود بوده و توجه چندانی به مسئولیت در قبال دیگران نداشتند. پیمان مدینه 
پایه گذار قواعد نوینی بود که درابتدا به نظر درک کامل آنها برای مردم جامعۀ آن زمان 
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دشوار بود، اما طولی نکشید که با مشاهدۀ مزایای این قواعد و افزایش منافع طرفین 
همگان به کارآیی و ارزش آنها پی بردند. مواد 12 و 15 به طور خاص بر اهمیت کمک 

به بیچارگان تأکید دارند. کمک به نیازمندان یک وظیفه همگانی اعالم شده است.
ویژگی برجستۀ دیگر پیمان آن بود که یهودیان را به عنوان یک جامعۀ اهل کتاب 
شناخته و جایگاهی همسان با مسلمانان برای آنها قائل شد. مادۀ 16 تصریح می کند: 
» هرکس از یهود، از ما پیروی کند، بی هیچ ستم و تبعیض، از یاري و برابری  برخوردار 
خواهد شد«. نمی توان رفتاری منصفانه تر از این را تصور کرد. حتی مردم اهل کتاب 
نیز همانند متحدان عرب غیراهل کتاب خود تابع روابط قبیله ای و طایفه ای بودند. اما 
پیمان مدینه با اولویت بخشیدن به امضاکنندگان در مقابل این مالحظات کوته نظرانه، 
آن تفاوت ها را از میان برداشت. برخی مواد دیگر مربوط به بیان حقوق یهودیانی که 
با قبایل بومی جزیره العرب هم پیمان بودند، می پردازند. در هنگام جنگ هر گروه چه 
مسلمان و چه یهودی باید جهت تجهیز برای جنگ از منابع خود استفاده کند. ماده 

37 حتی از این صریح تر بیان می کند که:
در پیکار با دشمنان، هزینۀ یهود، بر عهدۀ خود آنان و هزینۀ مسلمانان بر 
عهدۀ خود ایشان خواهد بود؛ و بر هر دو گروه است که در برابر کسی که با 
شرکت کنندگان  در این پیمان نامه به ستیز برخیزد، با همیاری یکدیگر پیکار 
کنند. نیز باید راستی و نیک خواهی و نیکی، بی هیچ پیمان شکنی میان ایشان 
استوار باشد. هیچ مردی نباید نسبت به هم پیمان خویش، پیمان شکنی کند. 

پیداست که  یاری از آن ستمدیده است
حتی کسانی که با یهودیان تجارت می کردند نیزاز تمامی این حقوق بهره مند بودند. 

و این نهایت انصاف و عدالت بود.
چرا پیامبر )ص( تا این حد تمایل داشتند برای یهودیان جایگاهی همسان با مسلمانان 
قائل شوند، جایگاهی که حتی از جایگاه اعراب غیر مسلمان نیز باالتر بود؟ آن حضرت 
یکتاپرست-  بودند،  )تورات(  پیشین  از کتاب آسمانی  پیروی  را که مدعی  افراد  این 
یعنی کسانی که به قدرت و الوهیت خدایی واحد ایمان دارند- می دانستند و ازاین رو 
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آنها را با پیروان کتاب آسمانی جدید )قرآن(، یعنی مسلمانان، برابر در نظر می گرفتند. 
در کل روابط میان مهاجرین و انصار نه بر مبنای پیوندهای خونی و قومی قبیله ای، 
بلکه بر مبنای ایمان به پرودگار یکتا بود و با آن که یهودیان هنوز به رسول خدا )ص( 
امیدوار  آن حضرت  می کرد.  نیز صدق  آنها  مورد  در  اصل  این  بودند  نیاورده  ایمان 
بودند وقتی سرانجام این جماعت به حقیقت پیام شان پی بردند، به عنوان انسان هایی 
یکتاپرست همانند نجاشی پادشاه حبشه دریابند قرآن تنها حقیقتی را که پیش از این 
از طریق موسی )ع( و پیامبران پس از او به آن ایمان آورده اند تصدیق و تأیید می کند. 
خاخام های  از  یکی  بودند.  حسادت  اسیر  همچنان  حقیقت  این  درک  وجود  با  آنها 
به  بود،  آورده  ایمان  اسالم  به  قینقاع که  بنی  قبیلۀ  از  نام عبداهلل بن سالم،  به  آنها 
پیامبر )ص( عرض کرد که مردمش و رهبران آنها از واقعیت رسالت آن حضرت آگاه 
هستند اما از پذیرفتن آن سرباز می زنند.51 خدا در آیات متعددی از قرآن کریم خطاب 
به پیامبر )ص( می فرماید از یهودیان بپرس کتاب خودشان تورات دربارۀ ظهور پیامبر 
خاتم چه می گوید و آیا او )پیامبر( تجسم صفاتی که در آن کتاب آمده نیست )سورۀ 

 المائده آیۀ 157، سورۀ اعراف آیۀ 61(.
پیامبر )ص(  با  جداگانه  هریک  یهود  بزرگ  قبیلۀ  سه  مدینه  پیمان  بر  عالوه 
توافق نامه هایی امضا کردند. تعهد اصلی آنها این بود که علیه مردم مدینه با قریش 
مدینه  در  مسلمانان  پررنگ  نقش  از  کم کم  که  یهود  قبایل  سران  نشوند.  هم پیمان 
احساس خطر می کردند با اکراه این تعهد را پذیرفتند چرا که حضور پررنگ مسلمانان 
خواسته  یهودیان  از  می کرد.  کم رنگ  را  آنها  قدرتمندانۀ  و  بالمنازع  نفوذ  مدینه  در 
نشد که در هیچ جنگی علیه مشرکین مکه مسلمانان را یاری کنند؛ تنها تعهد آنها 
بی طرف ماندن بود. اما آنها قصد نداشتند حتی به این خواستۀ منطقی و معقول نیز 
پایبند بمانند. به هرحال آنها نیز شهروند مدینه بودند و طبیعتاً باید نسبت به امنیت 
شهر احساس تعهد کنند، اما در اولین فرصتی که فراهم شد پیمان را زیر پا نهادند. 
حتی قبیلۀ بنی قریظه با احزابی که در سال پنجم هجری مدینه را به مدت یک ماه 
به  بود که  پیامبر )ص(  و رهبری  این درایت  بودند همدست شدند.51  محاصره کرده 
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مسلمانان اراده ای پوالدین بخشید که در جریان جنگ احزاب امید خود را از دست 
نداده بدینوسیله شهر را از نابودی حتمی حفظ کردند )سورۀ احزاب: آیات 9 تا 27(.

در اینجا زیاد خود را درگیر این موضوع نمی کنیم که در مقابل رفتار خیانتکارانۀ 
یهود چگونه باید با آنها برخورد می شد. دیگر نویسندگان در این خصوص به تفصیل 
قلم فرسایی کرده اند و دیدگاه های گوناگونی ارائه نموده اند.52 موضوع اصلی بحث ما در 
اینجا پیمان مدینه است که به صورت مکتوب بود و بستر الزم برای انعقاد توافق نامه ای 
بین گروه های مختلف ساکن مدینه و اطراف این شهر را فراهم کرد. همین پیمان نامه 
بود که مدینه را از دهکده ای کوچک به یک دولت-شهر تبدیل و صلح و آرامش را در 

آن حکم فرما کرد.

در باب خیانت یهود
این فقدان درگیری و تنش نیست که منجر به برقراری صلح می شود بلکه شرط 
الزم برای صلح و آرامش در جامعه عدالت است. شاید بتوان گفت سنجش میزان صلح 
اما سنجش رواج عدالت در جامعه و قضاوت در مورد آن  ناممکن است،  در جامعه 
مسئلۀ دور از دسترسی نیست. اکثر مردم با مکانیسم های این کار در قالب دادگاه ها، 
اجرای قراردادها، دادرسی های عمومی و امثالهم آشنایی دارند. هرگاه در جامعه عدالت 
اجتماعی در سطح باالیی حاکم باشد می توان گفت صلح و آرامش تا چه حد در آن 
بیشتر  مدینه  پیمان  تحلیل  و  تجزیه  در  از مسلمانان  بسیاری  جامعه حکم فرماست. 
همگانی  تسلیم  متقابل،  احترام  تسامح،  تکثرگرایانۀ  مشخصه های  روی  دارند  تمایل 
آنها  الهی، حمایت ضعفا بدون درنظر گرفتن قشر و طبقۀ اجتماعی  ارادۀ  در مقابل 
و مشارکت در هزینه های برقراری امنیت تمرکز نمایند. درحالی که هرچقدر از این 
فضائل به عنوان شالودۀ اسالم- به ویژه در مواقعی که مسلمانانی مردمانی فاقد حس 
به  کنند،  پشتیبانی  معرفی می شوند-  تندخو  و  لجوج  متکبر،  غیرمنطقی،  همکاری، 
به  تنیده اند،  این پیمان در هم  اندازه رشته های عدالت را که در تمامي مواد  همان 

خصوص جایی که به برخورد با یهود مربوط مي شود، نادیده می گیرند. 
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بی تردید رحم و شفقت عدالت را لطافت می بخشد و با آن که هرگز انسانی بخشنده تر 
و رحیم تر از پیامبر )ص( نبوده و نیست، در عین حال ناگزیر ایشان باید مرد اصول 
و قانون می بود. آن جا که می شد بخشش را جایگزین تنبیه کرد بی تردید بخشش را 
می پسندیدند چرا که آن حضرت فرستاده شده بودند تا رحمۀ للعالمین باشند. با وجود 
این می توان گفت اگر دنیا و آخرت را در نظر بگیریم همان تنبیه نیز برای کسانی 
که آن حضرت دستور تنبیه شان را صادر می فرمودند، رحمت بود. و برای دیگران نیز 
رحمت و فرصتي بود که از الگوی پیامبر )ص( درس بگیرند و بیاموزند که اگر قرار 
باشد با رحم و شفقت از کیفر خیانت بگذریم، بقیۀ اعضای جامعۀ عدالت-محور دچار 
آشفتگی و بی ثباتی مي شوند و پیوسته باید مراقب خیانتکاران داخلی باشند. رسول 
خدا )ص( به عنوان الگوی کامل به ما نشان داد چگونه الزامات عدالت را با لطافت رحم 

و شفقت توازن بخشیم. آن حضرت خود در این خصوص می فرمایند:
من پیامبر رحمت و پیامبری ]که به مردم فرصت[ توبه می دهد و پیامبر حماسه های 

قهرمانی ]جنگ[ هستم.53
یهودیان مدینه اولین آزمون برای ارادۀ راسخ، ثبات و قاطعیت پیامبر )ص( بودند. 
سابقۀ تاریخی آنها در آزار و تمسخر پیامبران و سرپیچی از رهنمود هایی که از سوی 
خداوند متعال برای آنها آورده بودند، یعنی همان منشی که امروزه در قالب صهیونیسم 

رخ نموده، به زمان حضرت یعقوب نبی )ع( برمی گردد.
به خاطر یک سری  آنها سرانجام  اشاره شد.  بنی نضیر  قبیلۀ  به سابقۀ  این  از  پیش 
تحریکات، شکستن سوگندشان و خیانت به پیامبر )ص( و سایر امضاکنندگان پیمان 
به  اشرف  بن  کعب  خیانتکارانۀ  ارتباط  مورد  اولین  شدند.  رانده  شهر  این  از  مدینه 
قریش- نقض آشکار مواد 13، 20 و 43- بود که به قیمت جانش تمام شد. مادۀ 43 

پیمان می گوید »هیچ کس نباید به قریش و یاران ایشان پناه دهد«.
دومین مورد خیانت آشکاری که به تالش برای کشتن شخص پیامبر )ص( منجر شد، 
مربوط به حادثه ای می شود که عمر بن امیه الضمری، که در مکه دستگیر و سپس 
آزاد شد، در آن دخیل بود. عمر در راه برگشت به مدینه به دو نفر از قبیلۀ بنی عامر 
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برخورد می کند که قباٌل او را اسیر کرده بودند، اما این دو نفر کسانی نبودند که او را 
برای دریافت جزیه )خون بها( زندانی کرده بودند. در دوران جاهلیت تنبیه دسته جمعی 
روش معمول برای انتقام بود و این کار در میان تمام قبایل عرب کاماًل رواج داشت. 
حتی مسلمانان اولیه که هنوز خیلی از جاهلیت فاصله نگرفته بودند، خود را کاماًل با 
موازین اخالق اسالمی چون خویشتن داری و تعادل وفق نداده بودند. آنها در روندی 
روبه جلو در حال درس گرفتن از اشتباهاتی بودند که توسط پیامبر )ص( با کمک وحی 

الهی اصالح می شدند. لذا عمر نیز در کمال خونسردی آن دو نفر را به قتل رساند.
از آن جا که دو نفر مقتول هیچ جرمی علیه عمر مرتکب نشده بودند، پیامبر )ص( اعالم 
کردند جرم عمر قتل بوده و مطابق مواد پیمان مدینه مسلمانان باید به خانواده های 
قربانیان خسارت مالی پرداخت کنند )مادۀ 21(. اما خزانۀ بیت المال اندوختۀ کافی 
برای پرداخت خسارت به خویشاوندان دو نفر مقتول نداشت. لذا چنان که مواد 24، 
37 و 38 پیمان تصریح می کند پیامبر )ص( ناگزیر باید از بنی نضیر کمک مالی دریافت 
از پیامبر )ص( خواستند که در بیرون دیوار یکی از قلعه های شان در  می کردند. آنها 
حوالی مدینه منتظر بمانند تا آنها در این خصوص با هم مشورت کنند. همچنان که 
آن حضرت در انتظار تصمیم گیری آنها بسر می بردند به ایشان وحی شد که افراد قبیلۀ 
بنی نضیر دسیسه کرده اند که با انداختن تخته سنگی سنگین از باالی دیوار بر روی 
سرش ایشان را به قتل برسانند. به این ترتیب نه تنها بنی نضیر با قریش تفاهم نامۀ 
سیاسی و نظامی منعقد کردند و با عبداله بن اُبی بن سلول که قول داده بود 2000 
جنگجو مأمور دفاع از آنها کند به توافق رسیدند، بلکه این بار سعی داشتند رئیس 
دولت اسالمی را که خود پیامبر بود، به قتل برسانند. این اولین باری نبود که چنین 

حادثه  ای رخ می داد و آنها بار دیگر ماهیت خیانتکار خود را به نمایش گذاشتند، 
مسلمًا خداوند سخن کسانی را که گفتند خدا نیازمند است و ما توانگریم 
را خواهیم  پیامبران  آنان  بناحق کشتن  و  را گفتند  آنچه  به زودی  شنید 
نوشت و خواهیم گفت بچشید عذاب سوزان را- این ]عقوبت[ به خاطر کار 
و کردار پیشین شماست ]و گر نه[ خداوند هرگز نسبت به بندگان ]خود[ 
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بیدادگر نیست.  )سورۀ آل عمران: آیات 181و 182(
پس به ]سزای[ پیمان شکنی شان و انکارشان نسبت به آیات خدا و کشتار 
]لعنتشان  است  در غالف  ما  دلهای  که  گفتارشان  و  انبیا  ]از[  آنان  ناحق 
کردیم[ بلکه خدا به خاطر کفرشان بر دلهایشان ُمهر زده و در نتیجه جز 

شماری اندک ]از ایشان[ ایمان نمی آورند.  )سورۀ نساء: آیۀ 4(
بازگشت  در  و  آوردند  گرد  نیرویی جنگی  برگشته  مدینه  به  بی درنگ  پیامبر )ص( 
قلعه های بنی نضیر را به محاصره درآوردند. هنگامی که مسلمانان یهودیان ریاکار را 
به محاصرۀ نظامی درآوردند، در حالی که کسانی که قول داده بودند یاری شان کنند- 
مشرکین مکه و منافقین مدینه- قول خود را زیر پا گذاشته بودند، یهودیان خود را 
تنها یافتند. آنها وقتی راه دیگری برای خارج شدن از این مخمصه نیافتند، تالش 
کردند تا با توسل به یکی دیگر از خصایص پلید خود راه گریزی بیابند. اما پیامبر )ص( 
پیشنهاد آنها را نپذیرفتند و در عوض اجازه داد جان خود را برداشته و بروند. به 
با خود  بار آن کرده  اموال شان  از  تا هرچه می توانند  هر سه خانواده یک شتر داد 
ببرند و باقیماندۀ اموال شان را باید به عنوان جریمۀ فریبکاری و پیمان شکنی شان به جا 

می گذاشتند. بیشتر آنها دوباره در خیبر ساکن شدند و بقیه به فلسطین بازگشتند.
داستان بنی قریظه و بی وفایی آنها در جریان جنگ احزاب داستان معروفیست و 
نیازی به بیان مجدد جزئیات آن نیست. فقط کافیست اشاره کنیم که پس از آن 
که سعد بن معاذ به عنوان میانجی انتخاب شد و به خاطر نقض پیمان آنها را محکوم 
کرد، مردان قبیله اعدام و زنان و کودکان نیز تبعید شدند. دکتر اسماعیل فاروقی 
در کتاب ارزشمند خود با عنوان اسالم و مشکل رژیم صهیونیستی، رویارویی یهود 
مدینه با پیامبر اکرم )ص( در ارتباط با پیمان مدینه را به صورت زیر بیان می کند:

ضامن  و  شاهد  را  خداوند  مدینه  پیمان  نبودند.  آنها  با  درگیری  دنبال  به  پیامبر 
می گیرد و این امر در کالم وحی نیز تأیید شد. این پیمان دیگر اکنون به واقع یک 
قانون اساسی بود. اسالم پیش از این تمام انتقاد خود به دین و فرهنگ یهودی را 
افراد در حدود  این  بودند.  نپذیرفته  را  نیز اسالم  اکثر یهودیان  بود و  اعالم کرده 
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بیش از دو سال رسوم و آیین مذهبی خود را آزادانه و بدون هیچ مزاحمتی به جا 
می آوردند. اما مسئلۀ سیاسی موضوعی مهم و متفاوت بود. به همین دلیل است که 
قضاوت و احکام صادره برای آنها متناسب با خطری که خیانت شان برای حکومت 
اسالمی ایجاد کرده بود، فرق می کرد: در درجۀ اول، تبعید با اجازۀ برداشتن دارایی ها 
)بنی قینقاع(؛ در درجۀ دوم، تبعید بدون برخورداری از فرصت فوق )بنی نضیر(؛ و 
بودند  شده  محکوم  شدید  خیانت  به  که  توانمندی  مردان  اعدام  سوم،  درجۀ  در 
)بنی قریظه(. این قضاوت ها به واقع ربطی به دین یهود نداشتند. دیگرانی، مسلمان و 
غیرمسلمان، به چنین جرائمی محکوم شده همین حکم را دریافت کردند. به همین 
دلیل است که پس از وفات پیامبر )ص( یهودیانی که از مدینه تبعید و در مناطق 
پیمان  و مواد  بازگشتند  قلمرو اسالم  به  بار دیگر  بودند  شمالی شهر ساکن شده 

مدینه بار دیگر اعمال شد، گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است.54
پیامبر )ص(  پیرو  مسلمانان  و  مدینه  یهودیان  بین  مسائل  در خصوص  آخر  سخن 

کالم خداست:
ایمان  بی تردید بدترین جنبندگان پیش خدا کسانی اند که کفر ورزیدند و 
نمی آورند. همانان که از ایشان پیمان گرفتی ولی هر بار پیمان خود را می شکنند 
و ]از خدا[ پروا نمی دارند. پس اگر در جنگ بر آنان دست یافتی با ]عقوبت[ آنان 
کسانی را که در پی ایشانند تارومار کن باشد که عبرت گیرند. و اگر از گروهی 
بیم خیانت داری ]پیمانشان را[ به سویشان بینداز ]تا طرفین[ به طور یکسان 
]بدانند که پیمان گسسته است[ زیرا خدا خائنان را دوست نمی دارد. و زنهار 
کسانی که کافر شده اند گمان نکنند که پیشی جسته اند زیرا آنان نمی توانند 
]ما را[ درمانده کنند. و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهای آماده بسیج 
کنید تا با این ]تدارکات[ دشمن خدا و دشمن خودتان و ]دشمنان[ دیگری را 
جز ایشان که شما نمی شناسیدشان و خدا آنان را می شناسد بترسانید و هر 
چیزی در راه خدا خرج کنید پاداشش به خود شما بازگردانیده می شود و بر 

شما ستم نخواهد رفت )سورۀ انفال، آیات55 تا 60( 
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اعالم مدینه به  عنوان مامن صلح
یثرب که به زودی به مدینۀ النبی )شهر پیامبر( تغییر نام پیدا می کند، برای »اعضای 
پیمان« مکانی مقدس اعالم می شود. به موجب این اعالم تمامی طرفین پیمان مدینه 
ملزم به رعایت صلح و آرامش در جامعه و محافظت از شهر در مقابل تهاجمات بیرونی 
می شوند. مفهوم حرم )مکان مقدسی که در آن جنگیدن حرام است( ریشه در اسالم 
دارد و مبتنی بر تعالیم قرآن می باشد. همان طور که حرم مکه یک مکان مقدس بوده 
و هرنوع جنگ، ستیز و رفتار هرزه ای در محدوده و حریم این شهر حرام بوده و هست 
چنین  با  قبل  از  مکی  مهاجرین  شد.  اعالم  حرم  نیز  مدینه  آیۀ 197(  )سورۀ  بقره، 
مفهومی آشنا بودند زیرا آنها قباًل در مکه نیز چنین شرایطی را تجربه کرده بودند، اما 
برای ساکنین مدینه این تجربه ای جدید و خوشایند بود- تصمیمی که بی درنگ مورد 
پذیرش قرار گرفت چراکه امنیت و آرامش را در شهرشان برقرار می کرد. امتیاز دیگر 

آن بود که این تصمیم مرزهای سیاسی و معنوی مدینه را مشخص می نمود.
پیامبر )ص( با آن که از قدرت و جایگاه ممتازی برخوردار شده بودند، هیچ گاه طبق 
عادات مرسوم آن زمان، خود را پادشاه یا رییس قریش یا مسلمانان معرفی نکردند. 
تنها امتیاز و برتری که آن حضرت برای خود قایل شده بودند، اگر بتوان آن را امتیاز 
خواند، این بود که در صورت بروز نزاع و مجادله بین افراد یا گروه ها، حرف آخر را 
امر  این  و  و فصل می فرمودند،  اسالمی حل  اساس شریعت  بر  را  و مشکل  می زدند 
متأثر از اقتدار آن حضرت به عنوان رسول خدا بود. به همین ترتیب در خصوص مسائل 
مربوط به امنیت دولت-شهر مدینه یعنی اعالم جنگ تصمیم نهایی با آن حضرت بود 
و همگان باید از آن اطاعت می کردند. به طور طبیعی باید یک نفر باشد که در چنین 
رییس  برعهدۀ  باید  آنها  عواقب  و  تصمیمات  گونه  این  کند.  تصمیم گیری  مواردی 
دولت باشد نه شورای سران قبایل، و پیامبر )ص( به عنوان رسول خدا این مسئولیت را 

به خاطر اهمیت حیاتی اش شخصاً برعهده گرفته بودند.
اما به واسطۀ اخالق و منش آن حضرت می دانیم که هیچ گاه تصمیم و ارادۀ خویش 
را بر دیگران تحمیل نمی کردند. مثاًل، پیش از جنگ اُحد با آن که ترجیح می دادند 
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در داخل شهر بمانند و دفاع کنند، وقتی اکثریت خواهان جنگیدن در خارج از شهر 
بودند آن حضرت نیز طبق تصمیم اکثریت عمل کردند. به سختی بتوان کسی را یافت 
که نظرات دیگران را این گونه بپذیرد، خاصه آن که این نظرات به ضرر مسلمانان هم 
بودند. در جنگ اُحد پیامبر )ص( رأی خود را بر دیگران تحمیل نکردند. در این جنگ 
مسلمانان ابتدا دشمن را غافلگیر کردند، اما بعد به خاطر این که تیراندازان برخالف 
فرمان پیامبر )ص(، موقعیت راهبردی خود را ترک کردند پیاده نظام مسلمانان ناچار 
شد در دو جبهه بجنگد و سرانجام شکست خوردند. رسول خدا )ص( از این شکست 
به عنوان فرصتی استفاده کردند تا در میان پیروان شان جا بیاندازدند که اطالعات و 

دستورات پیامبر خدا )ص( ریشه در مالحظه ای باالتر و مهم تر دارد.55 
بلکه  نیست  نامتعارفی  امر  دولت  یک  برای  قانون اساسی  داشتن  معاصر،  دوران  در 
مسئله ای رایج است. اما در زمان پیامبر )ص( چنین نبود. مردم با مقوالتی مانند دولت 
و قانون اساسی آشنا نبودند؛ آنها به تبعیت از قوانین رسمی ای که از سوی یک دولت 
رسوم  و  آداب  تابع  مردم  زمان  آن  در  نداشتند.  عادت  می شد  اجرا  و  وضع  مرکزی 
قبیله ای بوده احترام چندانی برای حقوق دیگران قایل نبودند. در واقع، حمله به دیگران 
و به غنیمت گرفتن اموال و دارایی های شان از جمله زنان و کودکان، امر رایجی بود. 
درست است که جزیره العرب در دوره های مختلف پادشاهانی داشته اما آنها نیز احترامی 
برای حقوق مردم خود قایل نبودند و اغلب حرف پادشاه الزم االجرا و قانون به حساب 
آمده و مخالفین بی رحمانه سرکوب و حذف می شدند. پیامبر )ص( در مدینه از قدرت 
و اقتدار کافی برای تحمیل خواست و ارادۀ خویش بر مردم برخوردار بودند اما هیچ گاه 
چنین نکردند. درعوض، سیاست هایی که به اجرا گذاشتند موجب شد همگان از جمله 

کسانی که مسلمان هم نبودند با رضایت کامل به قوانین وضع شده گردن نهند.

بازخوانی برخی قوانین  اساسی امروزی
امروزه پس از گذشت 14 قرن از زمان پیامبر )ص( موضوعاتی چون دولت، اقتدار، 
قانون گذاری و سایر ابزارهای حکومت به خوبی شناخته شده و جاافتاده اند. نگاهی گذرا 
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با پیمان  آنها  از مقایسۀ  امروزی درک بهتری  از دولت های  به قوانین  اساسی برخی 
مدینه ای که 1400 سال پیش توسط پیامبر )ص( منعقد شد، به دست می دهد. امروزه 
تقریباً تمامی کشورهای دنیا دارای قانون اساسی یا نوعی سند حکومتی هستند. این امر 
حتی در مورد سازمان ها نیز صدق می کند؛ کشورها معموالً منشوری تدوین می کنند 
که نحوۀ انجام فعالیت های آنها را به منظور دستیابی به اهداف مدنظر سازمان تبیین 
می کند. چنین سندی از سوی نمایندگان مردم یا افراد صاحب اختیار تعریف و تأیید 
می شود و روابط درون جامعه را تنظیم و محدودۀ مسئولیت های شاخه های مختلف 
حکومت از جمله: شاخه های اجرایی، قضایی و قانون گذاری، را تعیین می نماید. از این 
طریق تقسیم بندی قدرت و محدودیت های تعیین شده برای استفاده از قدرت به طور 

طبیعی تبیین می شود.
با وجود اهمیت این مسئله، حتی در دوران معاصر نیز برخی کشورها قانون اساسی 
مکتوبی نداشته درعوض متکی به تعدادی قوانین و عرف های اساسی محدود هستند. 
از جمله این کشورها می توان به کشورهایی چون بریتانیا، نیوزلند و کانادا اشاره کرد. با 
وجود برخورداری از دیگر ابزارهای گوناگونی که قوانین و اخالق را در جامعه مدیریت 
قانون اساسی  ندارند.  مکتوبی  قانون اساسی  مذکور  کشورهای  از  هیچ یک  می کنند، 
بر مگنا کارتا1 )منشور کبیر( مربوط به سال 1215 میالدی است و  بریتانیا مبتنی 
از سوی قضات صادر می شوند )که  یا  پارلمان تصویب شده  از سوی  چنین قوانینی 
به قانون اجماعي معروفند(.56 مگنا کارتا تنها برای چند ماه رواج داشته پس از آن 
و   1217  ،1216 سال های  در  متعاقباً  قانون  این  گردید؛  لغو  وقت  پادشاه  سوی  از 
1225 سه بار مورد بازبینی قرارگرفته و به اجرا گذاشته شد، اما تقریباً تمامی شروط 
و مواد آن توسط قوانین جدید نقض شد و امروزه کلیت آن بی اثر می باشد. کانادا نیز 
که  قوانینی  سال 1982  تا  می باشد.  مکتوب  قانون اساسی  یک  فاقد  بریتانیا  همانند 
از سوی پارلمان کانادا وضع می شد به تأیید بریتانیا رسانده می شد و تنها درصورت 
تأیید رسمی ملکۀ بریتانیا یا نماینده اش در کانادا یعنی فرماندارکل، به قانون تبدیل 

1- مگنا كارتا پیمان نامه اي بود كه اشراف بر پادشاه انگلستان تحمیل كردند تا اختیارات وي را محدود كنند.
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می شد. در آوریل 1982، کانادا قانون اساسی خود را با تدوین منشور حقوق و آزادی ها 
نهادینه کرد. با وجود این که هنوز ملکۀ بریتانیا در رأس دولت کانادا قرار دارد، سند 

مزبور آزادی و حقوق اساسی فردی را مشخص می کند.
امروزه معموالً قانون اساسی آمریکا به عنوان الگویی برای دیگر جوامع معرفی می شود. 
اعالمیۀ استقالل ایاالت متحده در 4 جوالی 1776 از سوی نمایندگان 13 ایالتی که 
اتحادیۀ جدید را تشکیل داده بودند، تدوین شد. در بخشی از این اعالمیه آمده است 
دارند،  یکسانی  خلقت  انسان ها  تمامی  می دانیم:  قائم به ذات  را  حقایق  این  »ما  که: 
خداوند )خالق( به تمامی انسان ها حقوقی غیرقابل واگذاری اعطا نموده است، از جمله 
حق حیات، آزادی و تالش برای دستیابی به خوشبختی«.57 این ها حرف های زیبایی 
هستند اما در خصوص بسیاری از مردمانی که در قلمرو این ایاالت قرار دارند، واقعیت 
امر بسیار متفاوت است. همان کسانی که از »خلقت یکسان انسان ها« سخن می گویند 
غیرقابل واگذاری  حقوقی  انسان ها  تمامی  به  )خالق(  »خداوند  که  می دارند  اظهار  و 
اعطا نموده است«، برای بردگان )سیاهان( آفریقایی االصل، زنان یا رعایای فاقد زمین 
و بومیان آمریکا چنین حقوقی قایل نبودند. زنان ناچار باید برای به دست آوردن حق 
رأی می جنگیدند و سرانجام تنها در دهۀ 1920 بود که به این حق خود دست پیدا 
پایان  برای  نداشته  آزادی ای  بودن هیچ  برده  به واسطۀ  آفریقایی-آمریکایی ها  کردند. 
بخشیدن به این تبعیض نژادی حتی باید بیشتر از زنان مبارزه می کردند. البته این مهم 
تا سال 1964 تحقق پیدا نکرد، یعنی زمانی که میلیون ها نفر سیاه پوست با تحمل 
رنج ها و مشقات فراوانی چون حملۀ سگ ها، حمله با توپ های آب پاش یا گاز اشک آور 
و در بسیاری موارد ضرب و شتم و شلیک گلوله از سوی پلیس های غالباً سفید پوست، 
به خیابان ها آمده راه پیمایی کردند و سرانجام توانستند به هدف خود برسند. اما با 
وجود پایان »قانونی« قوانین و عملکردهای تبعیض آمیز بازهم تبعیض نژادی از بین 
نرفت؛ و نژادپرستی عمیقاً در جامعه و روحیات آمریکایی ریشه دوانده است. باید توجه 
داشت که در مقایسه با جمعیت کل سیاه پوستان، خیل عظیمی از آنها در زندان ها 
بسر می برند و تعداد زندانی ها هنوز هم روبه افزایش است؛ احتمال این که یک فرد 
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سیاه پوست برای ارتکاب جرمی به زندان محکوم شود در مقایسه با یک سفیدپوست 
برای همان جرم دو یا سه برابر بیشتر است.

از سوی دیگر، بومیان آمریکا در سرزمین خود خارجی به حساب می آیند و آگاهانه از 
سوی قشر نژادپرست اروپایی االصل ترد شده اند. امروزه، آنچه از این مردم باقی مانده 
در منطقه ای محدود از این کشور محصور شده برای بقای خود تالش می کنند؛ بیشتر 
آزمایش های هسته ای آمریکا آشکارا یا پنهانی در مناطقی نزدیک نواحی  محل اسکان 
بازماندگان بومیان آمریکا انجام می گیرند و منجر به بروز بیماری های غیرقابل درمانی 
شده و دولت نیز چشم خود را بر این مسائل بسته است. این طوالنی ترین نسل کشی 
در تاریخ معاصر - بیش از 500 سال- بوده و تا به امروز نیز تداوم دارد. اما با این همه، 
قانون اساسی هایی که نه بر پایۀ حق حاکمیت اهلل، که بر مبنای حق حاکمیت انسان 
بنا شده اند به جای تالش برای یافتن راه حل ها و تحقق صلح پایدار در جهان به شعارها 

و مسائل پیش پا افتاده پرداخته اند.
در منطقه ای نزدیک تر به سرزمین های اسالمی، نهاد دیگری یعنی رژیم صهیونیستی 
را به عنوان »الگوی دموکراسی« در دریایی از دیکتاتوری ها در شرق اسالمی، در بوق و 
کرنا کرده اند. گرچه اتهام دیکتاتوری علیه دولت های خاورمیانه ای چندان هم بی اساس 
نمی باشد، اما این مشکل ناشی از قصور اسالم و مسلمین نیست. بلکه موجودیت این 
حکومت های دیکتاتوری ستم  پیشه دقیقاً به  خاطر این است که دولت های ضداسالمی 
غربی با حمایت نظامی، مالی، سیاسی و دیپلماتیک، دولت های دست نشاندۀ خود را 
روی کار آورده اند. تودۀ مردم ترجیح می دهند دولت اسالمی ای داشته باشند که به 
واقع آمال آنها را منعکس کند. به همین ترتیب، اسالم با حکومت های تحمیلی بر مردم 
مخالف است؛ تردیدی نیست که با وجود آن که مسلمانان در طول تاریخ بیش از هر 
اما  پرداخته اند،  گزافی  هزینه های  آن  علیه  مبارزه  در  برده  رنج  دیکتاتوری  از  ملتی 
دیکتاتوری به  هیچ وجه در اسالم جایی ندارد. حال بیایید دعاوی »تنها دموکراسی« 
نکته کفایت می کند: نخست،  بررسی کنیم. دو  را دقیق تر  اسالمی  موجود در شرق 
به عنوان  آنها  با  نه تنها  نمی شود.  جامعه  غیریهودی های  شامل  دموکراسی  مزایای 
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شدید  تقسیم بندی های  بخواهیم  اگر  واقع،  )در  می شود  رفتار  دو  درجه  شهروندان 
چهار(،  درجه  بگوییم  باید  بگیریم  نظر  در  را  صهیونیستی  دولت  مذهبی  و  نژادی 
برای یهودی هاست  بلکه این گروه از شهروندان به سرزمین های خاصی که منحصراً 
دسترسی ندارند. این یعنی دولت یهودی یک دولت دموگرافیک )قوم گرا( است تا یک 
دولت دموکراتیک، به عبارت دیگر در این دولت همیشه باید اکثریت با جمعیت یهودی 
باشد. این امر عموماً از طریق اخراج ساکنین تاریخی این سرزمین یعنی فلسطینان و 
انتقال آنها محقق شده است. دوم، این آرمان شهر دموکراتیک هیچ مرز مشخصی ندارد 
و از این نظر تنها دولت در دنیاست که چنین وضعیتی دارد. این حکومت برای توسعه، 
سیاستی تهاجمی درپیش گرفته و نه تنها به فلسطین بلکه به سرزمین های مجاور نیز 
دست اندازی و با ترور و کشتار دائم مردم بومی این مناطق آنها را از وطن شان بیرون 
می کند. الزم به ذکر است که دولت صهیونیستی در سال 1948 به وجود آمد یعنی این 
دولت محصول استعمار قرن بیستم می باشد. در عصر به اصطالح روشنفکری و مدرنیته 
چنین نژادپرستی و توطئۀ آشکاری گوی سبقت را از بسیاری از جوامع ابتدایی بشری 

ربوده است.
امروزی  حکمرانان  عملکرد  به  هم  نگاهی  نیست  بد  موضوع  این  اتمام  از  پیش   
و  نهاد  وجود  عرصۀ  به  پا  آنجا  در  پیامبر خدا  آخرین  که  یعنی سرزمینی  عربستان 
آن  پیامبر )ص(  بیاندازیم. سرزمینی که  نهاد،  بنیان  آنجا  در  را  اسالمی  اولین دولت 
گویی  نامیده می شود چنان که  امروزه »عربستان سعودی«  می نامید  را جزیره العرب 
قطعه زمینی از امالک خاندان سعودی می باشد. این خاندان عربستانی درحالی خود را 
پادشاه نامیده اند که حتی پیامبر )ص( با وجود آن که آخرین و خاتم پیامبران بود هرگز 
خود را پادشاه نخواندند. حال آن که پیش از ایشان پیامبرانی بوده اند که به پادشاهی 
هم رسیدند از جمله: یوسف، داود و سلیمان )ع(. پادشاهی در مدینه و جزیره العرب 
مقولۀ جدید و ناشناخته ای نبود.هنگامی که پیامبر )ص( به مدینه مهاجرت فرمودند 
قرار بود عبداهلل بن اُبی به عنوان پادشاه قبایل مدینه معرفی شود اما با ورود پیامبر )ص( 
و  پادشاهان  اطراف جزیره العرب  در سرزمین های  این  بر  عالوه  منتفی شد.  امر  این 
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سالطین حکومت می کردند. سرزمینی که با قدوم مبارک پیامبر )ص( متبرک شده بود 
امروزه به نام »پادشاهی عربستان سعودی« خوانده می شود. چه تعبیر هجوآمیزی. آیا 
پیامبر )ص( هرگز این سرزمین را »عربستان محمدی« خواندند؟ آری به جای آن که 
حکومتی منتخب و هم سو با موازین الهی بر این سرزمین حکومت کند یک خاندان 
اربابان آمریکایی و  انداخته که به هیچ کس بجز  سلطنتی خود-خوانده بر آن چنگ 
صهیونیستی آن پاسخگو نیست. در مارس1992پادشاه وقت عربستان ملک فهد بن 
می گوید  مادۀ1  کرد.  وضع  بند   87 شامل  قانون اساسی ای  کرده«  »لطف  عبدالعزیز، 
»پادشاهی عربستان سعودی یک قلمرو اسالمی است که دین آن اسالم و کتاب خدا 

و سنت رسول اهلل که درود و سالم خدا بر او باد، قانون اساسی آن است...«
در فصل دوم با عنوان »حکومت سلطنتی« مادۀ 5 چارچوب نظام حکومتی را تعریف 

و اشاره می کند که این حکومت موروثی خواهد بود. این ماده می گوید، 
الف: نظام حکومتی در عربستان سعودی از نوع »سلطنتی« است.

ب: حکومت به فرزندان بنیان گذار آن یعنی عبدالعزیز بن عبدالرحمان الفیصل السعود 
و فرزندان فرزندان ایشان خواهد رسید. و باید مطابق اصول قرآن کریم و سنت پیامبر 

اکرم )ص( از درستکارترین آنها تبعیت شود.
وظایف  شاهانه  فرمان  با  کرده  انتخاب  را  خود  اصلی  وارث  و  جانشین  پادشاه  ج: 

)دیگرش( را از او سلب می کند.
د: جانشین پادشاه باید وقت خود را صرف وظایفی که به عنوان جانشین پادشاه دارد 

و نیز مسئولیت هایی که پادشاه به او محول کرده، بکند.
ه: جانشین پادشاه پس از مرگ پادشاه تا زمان اجرای سوگند وفاداری، تمامی قدرت 

و اختیارات او را برعهده می گیرد.58
قانون اساسی  باد  او  بر  خدا  سالم  و  درود  که  پیامبرش  سنت  و  خدا  »کتاب  اگر 
را سلطنتی کرده اید؟  نامیده شکل حکومت آن  پادشاهی  را  آن می باشد...« چرا آن 
بر  نیز شخصیت درستکارش  و  تبار  و  به واسطۀ خاندان  که  آن  با وجود  پیامبر )ص( 
تمامی جزیره العرب امیر بودند هرگز در مدینه حکومت سلطنتی تأسیس نفرمودند. 
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داشتند  ساده ای  زندگی  بنامندشان.  خدا  رسول  و  بنده  داشتند  اصرار  حضرت  آن 
خاندان  افسارگسیختۀ  افراط گرایی  می رفتند.  راه  پابرهنه  متوالی  روزهای  اغلب  و 
سعود فرعون ها را نیز روسفید کرده است. چگونه حاکمان امروزی عربستان می توانند 
قرآن  آیات  کدام  می کنند؟  پیروی  پیامبر«  »سنت  و  خدا«  »کتاب  از  شوند  مدعی 
نظام سلطنتی را شکلی از حکومت اسالمی معرفی و توجیه می کنند؟ خلفای راشدی 
هرگز ادعای پادشاهی یا سلطنت نداشتند. علمای اسالمی همگی متفق القول بر این 
باورند که تغییر حکومت از خالفت به سلطنت، نظام اسالمی حکومت کردن را واژگون 
کرده است. خاندان سعودی با اعالم دولت خود به عنوان یک نظام سلطنتی با پادشاه 
در رأس آن آشکارا از سنت پیامبر )ص( تخطی کردند. ضمناً عملکرد سعودی ها در 
انتقال قدرت به فرزندان بنیان گذار حکومت یعنی »عبدالعزیز بن عبدالرحمان الفیصل 
السعود« و فرزندان آنها در اسالم هیچ فتوایی ندارد. این امر بیشتر مربوط به سنن 
قومی قبیله ای می شود تا به اصول اسالمی و هیچ ماده ای با مضمونی مشابه این در 
پیمان مدینه نیست و پیامبر )ص( نیز هرگز به مسائلی از این دست اشاره نفرموده اند.
درعوض، پیمان مدینه سندی ارزشمند و برجسته است که آکنده از وضوح، انصاف و 
جامعیت می باشد. در این پیمان تمامی افراد بدون توجه به دین شان از حقوق مساوی 
برخوردار هستند، این در حالی بود که اسالم دینی جهانی و دولت اسالمی حقیقت 
داوطلبانۀ  تبعیت  اساس  بر  بر شهروندی همگان  پیمان  این  زندگیست.  ایدئولوژیک 
افراد از آن تأکید دارد. در آن هیچ اشاره ای به برتری نژادی، قومی، طبقاتی، دینی 
یا رنگ پوست نشده است، چیزی که متأسفانه حتی امروزه نیز در بسیاری از جوامع 
به چشم می خورد. به خاطر پایبندی اصولی به انصاف و برابری است که امضاکنندگان 
پیمان به دولت اسالمی و رهبری و اقتدار پیامبر اکرم )ص( متعهد بودند. درست است 
که همه صادقانه به تمامی مواد پیمان مدینه پایبند نبودند اما در هر جامعه ای افراد 
داد  فرصتی  آنها  به  اسالم )ص(  گرامی  پیامبر  می شوند.  پیدا  غیرصادق  و  خودخواه 
محترم  دین شان  یا  نژاد  قومیت،  به  توجه  بدون  را  که همگان  بپذیرند  را  پیمانی  تا 
همچون  کسانی  با  کنند.  رد  یا  بپذیرند  را  پیمان  این  بودند  مختار  آنها  می شمرد. 
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یهودیان که به این پیمان خیانت کردند متناسب با خیانت شان و بر اساس معیاری که 
از سوی پرودگار متعال به پیامبرش وحی شد برخورد می شد نه بر اساس تبعیض یا 

تنفر از گروهی خاص.
پیمان مدینه حتی امروزه نیز سندی برجسته است. این اولین بار در تاریخ بود که 
صلح نهادینه و نظم در جامعۀ پرتنش جزیره العرب برقرار می شد. این پیمان در ایجاد 
تهدید  امکان کنترل  به صورتی که  نقشی حیاتی داشت  و هماهنگی درمدینه  نظم 
قریب الوقوع قریش را فراهم کرد. خارج از مدینه نیز تأثیر فوری پیمان مزبور در قالب 
به  تجاری  راه های  امنیت  تأمین  و  غرب  در  ساکن  قبایل  با  دوستانه  روابط  تسهیل 

سوریه نمود پیدا می کرد. در فصل بعد به این مقوله بیشتر خواهیم پرداخت.
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برای وی تعیین شده است.
هرگونه پیشنهادی از طرف مجرم برای حل مشکل که متناسب با جرمی که مرتکب شده باشد.
43- منظور یثرب در حیطۀ محدوده های مشخص شهری آن است و شامل حومۀ آن نمی شود.

44- توجه داشته باشید که اولین بخش از این ماده ، »و اگر ]ساکنین مدینه[ به ترک مخاصمه خوانده 
شوند...« برای تمامی ساکنین مدینه مسلمان و غیرمسلمان الزامی است؛ درحالی که بخش دوم، »و اگر 

از سوی دیگر آنها ]کافران[ مسلمانان را به ترک مخاصمه بخوانند ...« مختص مسلمانان است.
45- سیره نویسان و راویان حدیث نسبت به این متن پیمان که مورد تأیید بسیاری از علماء می باشد، 
اندکی تردید دارند؛ در حالی که تعداد مواد پیمان متفاوت هستند زیرا هر مؤلفی با اهداف آموزشی 
در تالش برای تحلیل و سازمان دهی مفاهیم این سند، آنها را به اشکال مختلف گروه بندی کرده 
است. بنابراین، ابن اسحاق در تفسیر ابن هشام از سیره )سیرۀ نبی )اردو( جلد 1 ص. 336 تا 339( 
مواد  اصاًل  محمد )ص(  زندگی  در  هیکل  محمدحسین  که  حالی  در  می کند  فهرست  را  ماده   37

مربوطه را شماره بندی نمی کند. )ص 180 تا 183(.
در این کتاب مؤلف تفسیری از پیمان را برگزیده است که توسط دکتر حمیداهلل در مرجعی که درپی 
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می آید ارائه کرده است. 43 مادۀ آن از متن عربی اصلی آن از محمد العاصی و ویرایش عفیف خان 
به انگلیسی ترجمه شده است.

 Dr. Muhammad Hamidullah, Al-Wathaiq al-Siyasiah al-Ahd al-Nabawi
 wa-al-Khilafah al-Rashidah, 7th edition. (Beirut, Lebanon: Dar an-Nafais,

2001), pp. 1-7.

46- دو حدیث مرجع در این مورد عبارتند از:
اخالق  با  مؤمن  یک  می گفت  که  شنیدم  خدا )ص(  رسول  »از  می کند  روایت  عایشه  ام المؤمنین 
پیدا  می خواند،  نماز  شب  تمام  و  می گیرد  روزه  پیوسته  که  کسی  با  هم شأن  جایگاهی  نیکویش 

می کند.« )نقل از ابوداود در فصل حسن الخلق، حدیث شماره 4798( 
ان المؤمن یدرک بحسن خلقه درجۀ الصائم القائم.

ابوهریره روایت می کند، »پیامبر اکرم )ص( فرمود: درمیان مسلمانان واقعی کسی بهترین ایمان را 
دارد که نسبت به همسر/همسران خود مهربان ترین و بامحبت ترین باشد.« )ثبت شده توسط احمد 

بن هیکل، حدیث شماره 472/2(.
اکمل المؤمنین ایماناً احسنهم خلقاً و خیارکم لنسائهم.

 47- Dr. Muhammad Hamidullah, Rasool-e Akram Ki Siyaasi Zindagi
(Urdu). (Karachi, Pakistan: Darul Ashaat, 2003), pp. 140-87.

48- امیون یثرب: اعضای قبایل شهر که به شکل معنی داری با رهنمودهای الهی آشنا نشده بودند. 
پیامبر )ص( این افراد را با عنوان »مردم یثرب« مورد خطاب قرار می داد و آنها را کافر، مشرک یا 
امثال این ها نمی خواند، زیرا آنها مخالفتی با دستورات و رهنمودهای الهی از خود نشان نداده بودند. 
فرد درصورتی کافر خوانده می شود که پس از شنیدن رهنمودهای مزبور با آنها مخالفت کرده یا 

آنها را تکذیب کند.
49- Haykal, The life of Muhammad, pp. 365-66.

50- Ibn Ishaq and Ibn Hisham, Seratun Nabi, Volume 1, pp. 344-47؛Mar-

tin Lings, Muhammad: His life Based on the Earliest Sources. (Kuala Lum-

 pur, Malaysia: Islamic Book Trust, 1983), p. 130؛

Haykal, The life of Muhammad, p. 190.
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 51- Ibn Ishaq and Ibn Hisham, Seratun Nabi, Volume 1, pp. 158-59, pp.

؛Al-Tabari, Tarikh-e Tabari, Volume 1, pp. 281-82, pp. 293-302 ؛168-76

 Abu-al-Ala Mawdudi, Tafheem ul-Quran, Volume 2. (Lahore, Pakistan:

Maktaba-e Tameer-e Insaniyyat, 1974), pp. 58-63؛ Haykal, The life of Mu-
hammad, pp. 299-311.

 52- Barkat Ahmad, Muhammad and the Jews- A Re-examination. (New

 Delhi, India: Vikas, 1979)؛ W.N. Arafat, “New light on the story of Banu

 Qurayza and the Jews of Medina,” Journal of the Royal Asiatic Society of
 Great Britainand Ireland. (London, UK: The Royal Asiatic Society of Great

 Britain and Ireland, 1976), pp. 100-07؛ Hamidullah, Rasool-e Akram Ki
Siyasi Zindagi.

53- روایت شده از سوی ابو موسی اشعری و ثبت شده توسط ابن تیمیاه، 
أنا نبی الرحمۀ. و نبی التوبه. و نبی الملحمۀ

 5545 Dr. Ismail Rajical-Faruqi, Islam and the Problem of Israel. (London,

UK: Islamic Council of Europe, 1980), p. 87.

به  تا 168 رجوع کنید  آیات 165  این موقعیت، سورۀ 3  با  آیات قرآنی مرتبط  برای تفسیر   -55
مراجع زیر:

 Muhammad al-Asi, The Ascendant Quran: Realigning Man to the Divine
 Power Culture, Volume 5. (Toronto, Canada: Institute of Contemporary

Islamic Thought, 2011), pp. 224-32.

56- مگنا کارتا: معادل التین به معنای منشور کبیر. علیرغم نام پرطمطراقش این منشور شامل 
هیچ اصول مهمی نیست. تنها امتیازاتی را در بر می گیرد که بارون های متمرد پس از ماه ها مبارزه و 
آشوب از حاکم ستمگر بریتانیا شاه جان گرفتند. توافق نهایی که در ماه ژوئن 1215 در رانیمد واقع 

در حومۀ لندن منعقد شد، برخی اختیارات شاه را محدود می کرد. 
)http://www.bl.uk/treasures/magnacarta/basics/basics.html:منبع(

57- منتشر شده بر روی اینترنت از سوی بایگانی های ملی ایاالت متحده در صفحه ای با عنوان: 
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منشورهای آزادی: اعالمیۀ استقالل.
)http://www.archives.gov/exhibits/chartes/declaration.html:منبع(

با  بین المللی در صفحه ای  اساسی  قانون  پروژۀ حقوق  از سوی  اینترنت  بر روی  58- منتشر شده 
عنوان: عربستان سعودی- قانون اساسی.

)http://www.servat.unibe.ch/icl/sa00000_.html:منبع(
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در گسترۀ حدود 160 کیلومتری بین مدینه و بندر ینبوع در دریای سرخ که درست 
در غرب واقع شده بود، قبایل متعددی زندگی می کردند. از جمله: جهینه، ضمره و 
مزیّنه و طوایف و وابستگان آنها. اهمیت این قبایل به واسطۀ اتحادشان با قبایل اصلی 
مدینه یعنی اوس و خزرج و نیز قریش مکه بود. از این رو، تعامل با آنها نیازمند حزم و 
اندیشۀ بسیاری بود. نکتۀ مهم تر این که کاروان های تجاری از جمله کاروان های قریش 
برای رفت و آمد به سوریه و فلسطین از میان یا نزدیکی این قبایل عبور می کردند. 
پیامبر )ص( از اهمیت موقعیت راهبردی این راه ها و نقشی که قبایل مزبور در کنترل 
حرکت کاروان ها داشتند به خوبی آگاهی داشتند. اگر این قبایل با مسلمانان همکاری 
می کردند آنها مي توانستند کاروان های تجاری قریش را متوقف کرده و از این طریق 
اقتصاد مکه تحت فشار بگذارند. رسول خدا )ص( بر آن بودند با این قبایل از در دوستی 
تا هم گسترۀ قلمرو اسالمی را توسعه بخشند و  اتحاد ببندند  آنها پیمان  با  درآمده 
هم در رویارویی با دشمنان مکی موقعیت خود را تقویت کرده باشند. عالوه بر این، 
تماس با قبایل غربی فرصتی براي انتقال پیام اسالم به آنها فراهم می کرد. سران قریش 
دارایی های مسلمانان را غصب کرده بودند و اکنون از طریق تجارت مشغول افزودن 
دارایی ها و ثروت خود بودند و بدتر از آن 13 سال تمام سخت ترین آزار و شکنجه ها را 
به مسلمانان وارد کرده بودند؛ بی تردید مسلمانانی که دارایی ها و خانه و کاشانه شان از 
سوی قریش غصب شده بود، حق داشتند دارایی های خود را باز پس گیرند حتی اگر 

این کار از طریق جنگ باشد.
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قریش  که  بود  این  داشت  فوق الذکر  قبایل  با  مسلمانان  اتحاد  که  دیگری  امتیاز 
نمی توانست آنها را به جنگ علیه مسلمانان ترغیب و تحریک کند. لذا اندکی پس از 
آن که پیامبر اکرم )ص( اوضاع را در مدینه سامان بخشیده و آرامش را حاکم کردند، 
به قبایل اطراف و همسایگان ساکن غرب مدینه نمودند. آن  توجه خود را معطوف 
حضرت چنان اهمیتی برای این کار قائل بودند که خود شخصاً به دیدار سران برخی 
از این قبایل رفته به آنها پیشنهاد انعقاد پیمان دوستی و همکاری داد. قبیلۀ جهینه 
در نزدیکی العیص واقع در حدود 50 کیلومتري مدینه زندگی می کردند؛ این قبیله 
از هم پیمانان خزرج بودند در حالی که قبیلۀ مزینه درهمسایگی آنها با قبیلۀ اوس 
حمایت  با  قبیله  هردو  که  بود  هم پیمانان  همین  قدرت  به واسطۀ  بودند.  هم پیمان 

متحدین خود درمدینه در جنگ اسف بار بعاث شرکت کردند.1
وقتی اعضای کلیدی اوس و خزرج به عنوان قبایل اصلی مدینه اسالم آوردند، این 
دو قبیله دست از خصومت با هم برداشتند. عالوه بر این پیمان مدینه نیز جو آرامش 
و برادری را در مدینه تقویت کرد. طبق رسوم عرب در آن زمان متحدان هر یک از 
طرفین امضاکنندۀ پیمان به طور خودکار جزئی از توافق به حساب آمده به تبع، همان 
جایگاهی را پیدا می کنند که هم پیمانان شان دارند. بنابراین، قبایل غربی  مذکور که 
با اوس و خزرج پیمان اتحاد داشتند به واسطۀ پیمان مدینه خودبه خود به متحدان 
اسالم و دولت اسالمی تبدیل شدند. این نکته همچنین در مواد 32، 34، 35 و 40 

نیز تصریح شده بود.2
با آن که این قبایل با اوس و خزرج متحد بودند، متعاقباً متحد دولت اسالمی نیز 
به حساب می آمدند. اما پیامبر )ص( به این اکتفا نکرده گام های بلندتری برای تقویت 
برای  برداشتند. آن حضرت در تالش  آنها  با  پیمانهای رسمی  نیز عقد  و  این روابط 
ضمره  و  مزینه  جهینه،  قبایل  مالقات  به  شخصاً  موجود  پیوندهای  و  روابط  تقویت 
به ویژه حضور  به مدینه  از مهاجرت مسلمانان  باید  قبایل  این  به طور طبیعی  رفتند. 
پیامبر خدا )ص( در این شهر باخبر بوده باشند، چراکه این یک رخداد تاریخی برای 
مردم مدینه بود و شور و شعف فراوانی در شهر ایجاد کرده بود. به همین ترتیب، خبر 
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به  با توجه  باید  نیز  پیمان مدینه  انعقاد  نیز  و  انصار  و  بین مهاجرین  برادری  پیمان 
نزدیکی این قبایل به مدینه و روابط آنها با قبایل بومی شهر، به  آنها رسیده باشد. نکتۀ 
قابل توجه از دید این قبایل، پایان خصومت بین قبایل اوس و خزرج بود که به اتمام 
درگیری های و نفرت بین قبایل دورتری که متحدان آنها بودند نیز می انجامید. آیا این 
قبایل نیز خود را از طرفین پیمان مدینه می دانستند؟ دیدگاه آنها نسبت به مسلمانان 
نشان مي داد که آنها به این پیمان پایبند بودند، اما این قضیه چندان هم مشخص و 
معلوم نبود. چراکه قبایل مزبور هم پیمان قریش نیز بودند. لذا پیامبر )ص( برای مالقات 

با آنها، تصمیمی هوشیارانه گرفتند.
بر  این مأموریت ها در غرب مدینه، نظارت  ادعا کرده اند که هدف  برخی مورخین 
امر  این  بود.3  آنها  به  برای حمله  به دست آوردن فرصتی  به منظور  کاروان های مکه 
قریش  به  که  بود  این  پیامبر )ص(  استراتژی  از  بخشی  داشت.  حقیقت  حدودی  تا 
از  برخی  شاید  نبود.  آن حضرت  برنامۀ  کاروان ها جزء  به  اما حمله  کند،  وارد  فشار 
خاورشناسان مانند مونتگومری وات با تأکید بر بحث حمله قصد داشته اند بگویند که 
این مأموریت ها با هدف غارت کاروان ها و تأمین آذوقه و مایحتاج مهاجرین فقیر ساکن 
مدینه صورت گرفته اند.4 اگر واقعاً موضوع از این قرار بود، باید گفت چرا مسلمانان با 
وجود لشگرکشي هاي متعددی که تقریباً یک سال تمام تداوم داشت، حتی یک کاروان 
به غنیمت  از کاروان ها  اموالی  زمانی که هیچ  نکردند. ضمناً، مهاجرین در  هم غارت 
گرفته نمی شد با انتخاب مجاری صحیح تامین معاش، زندگی خود را تأمین می کردند 

و از این رو، چه نیازی به این نوع اقدامات می بوده است؟
پیش از جنگ بدر در رمضان سال دوم هجری، مجموعاً هشت لشگرکشی - هفت 
مورد به سمت قبایل ساکن غرب مدینه و یکی به سمت نخله واقع در حومۀ مکه- از 
سوی مسلمانان صورت گرفت که هیچ یک از آنها به درگیری قابل توجهی نیانجامید. 
محمد بن حبیب البغدادی مورخ )وفات 245 هجری( اشاره کرده که دو اعزام دیگر 
هم صورت گرفت، یکی به بندر ینبوع و دیگر به صفوان که به ترتیب به قبایل بنی غفار 
و بنی اسلم و به منظور انعقاد قرارداد با آنها به وقوع پیوست. روایت است که هردو این 
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اعزام ها به غرب و جنوب شرق در ماه شعبان سال دوم هجری درست یک ماه پیش از 
جنگ بدر رخ داده است.5 سایر مورخین در مورد این اعزام ها سکوت اختیار کرده اند. 
این  و مکان  تاریخ  بوده،  قبول همۀ مورخین  اعزام هایی که مورد  به  اجمالی  نگاهی 
اعزام ها، افرادی که فرماندهي را برعهده داشتند و اهداف آنها، ما را در شناخت و فهم 

این ماموریت ها کمک می کند.
1. رمضان سال اول هجری، به فرماندهي حضرت حمزه )ع( به سمت سفی البحر، 

قبیلۀ جهینه؛
2. شوال سال اول هجری، به فرماندهي عبیدۀ بن الحارث، به سمت رابیق، قبیلۀ ضمره؛

3. ذی القعدۀ سال اول هجری، به فرماندهي سعدبن ابی وقاص به سمت الخّرار، قبیلۀ 
ضمره؛

4. صفر سال دوم هجری، به فرماندهي پیامبر اکرم )ص( به سمت ودان، قبیلۀ ضمره؛
5. ربیع االول سال دوم هجری، به فرماندهي پیامبر اکرم )ص( به سمت بواص، قبیلۀ 

جهینه؛
در     صفوان  به سمت  اکرم )ص(  پیامبر  رهبری  به  هجری،  دوم  سال  6. ربیع االول 
مدینه  از  را  مسلمانان  گله های  که  الفهری  جابر  بن  ُکرز  تعقیب  در  بدر،  نزدیکی 

دزدیده بود؛
7. جمادی االولی سال دوم هجری، به فرماندهي پیامبر اکرم )ص( به سمت ذوالعشیرۀ، 

قبیلۀ بنی مدلج؛
8. رجب سال دوم هجری به فرماندهي عبداهلل بن جحش، به سمت نخله در نزدیکی 

مکه، برای جمع آوری اطالعات در مورد فعالیت های قریش.
قبیلۀ  به سمت  لشگرکشي  مورد  دو  می آید.  به دست  جالبی  تصویر  فوق  مطالب  از 
جهینه، سه مورد به  ضمره و یکی به مدلج و سایر طوایف ضمره ساکن در منطقه ای 
به قبایل جهینه و ضمره  نزدیک بنی مدلج. پیامبر اکرم )ص( پیش از آن که شخصاً 
بود  به منظور آن  افراد  این  اعزام  آیا  آنها فرستادند.  به سوی  را  یاران شان  ابتدا  بروند، 
که پیش از آن که پیامبر )ص( شخصاً به مالقات این قبایل بروند و مذاکرات را نهایی 
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کنند، یاران شان به ارزیابی شرایط و گفتگو با سران قبایل مزبور بپردازند؟
حضرت  ایشان  گرامی  عموی  فرماندهي  به  و  پیامبر )ص(  فرمان  به  مأموریت  اولین 
حمزه )ع( صورت گرفت که در این مأموریت،30 نفر سوار که همگی از مهاجرین بودند 
سکونت  محل  العیص،  منطقۀ  به  سمت  مأموریت  این  می کردند.  همراهی  را  ایشان 
قبیلۀ جهینه بود. ممکن است برخی از مورخین، مثل الواقیدی، طبری، ابن کثیر و 
دیگران عدم مشارکت انصار )مسلمانان اهل مدینه( در این مأموریت را شاهدي براي 
تأیید ماهیت غیرتهاجمی این مأموریت دانسته باشند، چراکه انصاری  وظیفه داشتند 
از رسول خدا )ص( دفاع کنند و در هیچ عملیات تهاجمی در خارج  تنها در مدینه 
از مدینه مشارکت ننمایند. دکتر حمیداهلل نیز در یکی از کتاب هایش6 این فرضیه را 
تأیید کرده و می نویسد که مأموریت حضرت حمزه )ع( متوقف کردن کاروانی از مکه 
به رهبری ابوجهل بوده است، اما بعداً ضمن بازنگری ارزیابی خود اذعان می دارد این 

لشگرکشی ها با هدف انعقاد پیمان های دفاعی با قبایل منطقه صورت گرفته اند.7
با وجود آن که حمزه )ع( و یارانش به طور کاماًل تصادفی در العیص با گروه قدرتمندی 
شامل300 مرد قریشی که ابوجهل نیز درمیان آنها بود و از سوریه برمی گشتند، مواجه 
شد،8 اما همان طور که دکتر یاسین صدیقی اشاره می کند،9 بعید به نظر می رسد که 
مأموریت حمزه )ع( حمله به کاروان مزبور بوده باشد. اگر به واقع چنین نیتی در میان 
بود، پیامبر )ص( بی تردید نیروهای بیشتری گسیل می داشتند و نیز خود فرماندهی را 
برعهده می گرفتند. هنگامی که این دو گروه با هم روبرو شدند، مشاجرۀ لفظی شدیدی 
با هم داشتند. ابوجهل به خاطر اخالق تند و بددهانی معروف بوده است و حمزه)ع( 
نیز احتماالً بی ادبی او را تحمل نکرده با او به مقابله برخاسته است. حمزه)ع( هنگامی 
با  به پیامبر اکرم )ص( دشنام داده است  ابوجهل  بود، وقتی شنید  که هنوز در مکه 
کمان ضربه اي به سر او زده بود. حمزه)ع( در حالی با ابوجهل روبرو می شود که وی 
حمزه)ع(  شد  موجب  موقعیت  این  بودند.  نشسته  حرم  در  مخزومی اش  دوستان  با 
اسالم را پذیرفته و برای به چالش کشیدن جمع مزبور ایمان آوردن خود را با صدای 
بلند اعالم کند. غائله با مداخلۀ ابوجهل فیصله پیدا کرده بود. در العیص، مجدی بن 
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عمرالجهینی، بزرگ قبیلۀ العیص به طور مستقیم وساطت کرده مانع بروز جنگ شده 
بود. مجدی هردو طرف را متحد خود می دانست. جالب اینجاست که مجدی مسلمانان 
با  ارتباطاتی  پیش  از  جهینه  که  می دهد  نشان  امر  این  می داند؛  خود  متحد  نیز  را 
برای  به کاروان قریش که  برای حمله  نه  آنجا  به  مسلمانان داشته و سفر حمزه)ع( 

تقویت روابط قبلی بوده است.
رسول خدا )ص( پس از گذشت شش ماه از حضورش در مدینه تصمیمی راهبردی 
مبنی بر وارد آوردن فشار اقتصادی بر قریش از طریق بستن راه کاروان های تجاری 
آنها می گیرند.10 با آن که وارد آوردن فشار اقتصادی به قریش به لحاظ راهبردی کاماًل 
موجه می نمود، یک علت مهم تر نیز در پس این اقدام وجود داشت و آن برقرای ارتباط 
توسعۀ  و  بقا  برای  امر  این  بود.  آنها  با  اتحاد رسمی  پیمان  و بستن  قبایل منطقه  با 
دولت نوپای اسالمی اهمیتی حیاتی داشت. پس از برقراری آرامش و امنیت داخلی، 
گسترش حوزۀ نفوذ این امنیت و آرامش به خارج از مدینه اهمیت فراوانی داشت. لذا 
ایجاد امنیت در محیط بیرونی گام منطقی بعدی بود. این روند را به روشنی می توان 
با قبایل غربی  با قبایل شرق مدینه مشاهده کرد. توافق  اتحاد  انعقاد پیمان های  در 
به واسطۀ عبور راه های تجاری از این نواحی و تأثیر توافقات مزبور بر اقتصاد مکه، از 
اهمیت بیشتری برخوردار بود. همین مسئله روشن می سازد که چرا پیامبر اکرم )ص( 
با  که  مورد  چندین  جمله  از  فرمودند،  اعزام  مناطق  این  به  بیشتری  نیروهای  ابتدا 

هدایت شخص خود آن حضرت صورت گرفت.
این سنت پیامبر )ص( بود که وقتی با گروهی از مردم برخورد می کردند، ضمن تأکید 
بر ایمان به خداوند یکتا، آنها را به اسالم دعوت می فرمودند. آن حضرت همچنین تأکید 
زیادی بر اهمیت نماز و پرداخت ذکات به عنوان دو اصل اساسی اسالم، داشتند. اگر 
آن مردم اسالم را نمی پذیرفتند، به هیچ وجه آنها را مجبور به پذیرش اجباری اسالم 
نمی کردند. بلکه به عکس، تالش می کردند سران قبایل را قانع کنند با هم پیمان های 
امنیتی و عدم تهاجم متقابل منعقد نمایند و مسلمانان متعهد می شدند در صورتی 
که مورد تهاجم قرار گیرند، به آنها کمک نمایند. اگر چنین توافقی صورت نمی گرفت 
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آن گاه از ایشان خواسته می شد تا در صورت بروز هرگونه درگیری بین مسلمانان و 
دشمنان شان، بی طرف مانده و دخالتی نکنند. از نظر مسلمانان این وضعیت نیز قابل 
قبول بود. چرا که مانع از آن می شد که قریش این قبایل را علیه دولت نوپای اسالمی 
این  از  اولویت پیمان هایی  اولین  امنیت حومۀ مدینه  تأمین  بنابراین،  تحریک کنند. 

دست بود. زیرا قریش دیر یا زود به دولت اسالمی مدینه حمله می کرد.
این موازین برای برقراری نظم و قانون در مدینه نیز ضروری بود. صلح و امنیت در 
مدینه و اطراف آن پیش نیازی برای حذف عملکردهای جاهلی از جامعه و جایگزین 
کردن آنها با اصول اسالمی و نیز دفاع از شهر در مقابل تهاجمات بیرونی بودند. رویکرد 
رسول خدا )ص( همیشه این بود که با رجوع به فطرت برتر افراد و توضیح اصول اسالم 
برای آنها با مهربانی و عطوفت، آنها را به خود و دین اسالم جلب کنند. آن حضرت به 
آنها صلح، امنیت و دوستی می بخشیدند؛ تنها قریش و مردم طائف بودند که در مقابل 
هرگونه مصالحه  و ترک خصومتی کاماًل سرسخت و آشتی ناپذیر می نمودند و بر این 
باور بودند که در صورت پاگرفتن اسالم نظام مبتنی بر بت پرستی شان آسیب جدی 
خواهند دید. شعاع دفاعی مدینه در چالشی اجتناب ناپذیر با قریشی که اکنون شاهرگ 
این شهر  از حومۀ  باید به فراتر  ناگزیر  حیاتی تجاری اش روزبه روز فشرده تر می شد، 
گسترش می یافت. اتحاد با قبایل مختلف، تنها راه دستیابی به این هدف راهبردی 
با نگاهی به متن پیمان هایی که پیامبر )ص( به قبایل مزبور پیشنهاد  و حیاتی بود. 
می کردند درمی یابیم که این پیمان ها نه تنها بیانگر جایگاه مقتدر و مسلط آن حضرت 
بودند بلکه تا حد زیادي جوانمردی ایشان را به نمایش می گذاشتند. چرا که هرگز با 
آنها به زبان تهدید و ارعاب سخن نمی گفتند وهدف شان نه دشمن کردن آنها با دولت 
اسالمی بلکه جلب آنها به دین اسالم بود. در غیر این صورت هدف بزرگ تر که همانا 
مهجور کردن قریش بود نیز حاصل نمی شد.عالوه بر این، برانگیختن دشمنی قبایل 
اطراف مدینه زندگی را برای مسلمانان ساکن مدینه نیز دشوار می ساخت، و مسلمانان 
ناگزیر عالوه بر مقابله با تهدید قریش باید هزینۀ دشمنی با قبایل ساکن غرب مدینه 
را نیز متحمل می شدند. لذا بی تردید دشمن تراشی یا رویارویی با همۀ آنها به یکباره 
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استراتژی صحیحی نبود.
ترک  را  مدینه  هجرت  اول  سال  طي  در  اکرم )ص(  پیامبر  ابن اسحاق،  روایت  به 
امور فراوانی وجود داشتند که نیازمند توجه شخص پیامبر )ص(  نفرمودند.11 طبیعتاً 
بودند و تمام وقت آن حضرت صرف حل و فصل مسائل داخلی مدینه می شد. در ماه 
صفر سال دوم هجری، آن حضرت شخصاً لشگرکشی به سمت َودان، که به آن ابواء هم 
گفته می شد، را فرماندهي نمودند.12 مطابق نسخۀ ابن اسحاق، هدف از این لشگرکشی 
حمله به کاروان قریش و محافظان و متحدان آنها یعني قبیلۀ بنی ضمره بن بکر بن 
کنانه بود. به واسطۀ وساطت مخشی بن عمرالضمری، بزرگ قبیلۀ ضمره، از بروز این 
جنگ ممانعت به عمل آمد. پیامبر )ص( برای جنگ پافشاری نکردند و پس از گذراندن 

15 روز در منطقه، همراه یاران به مدینه بازگشتند.13
سایر کارشناسان از جمله دکتر حمیداهلل گفته اند که کاروان مکه پیش از رسیدن 
می توانستند  مسلمانان  صورت،  این  در  بودند.14  کرده  ترک  را  منطقه  مسلمانان 
نکردند. دکتر حمیداهلل  اما چنین  برسند  به آن  و  تعقیب کرده  را  کاروان  به سادگی 
می گوید پیامبر )ص( به جای دست خالی بازگشتن، با قبایل اطراف ارتباط برقرار کرده 
موافقت نامه ای با مخشی بن عمرالضمری منعقد فرمودند.15 اگر مخشی قصد محافظت 
از کاروان مکه را داشت، بعید بود با علم به این که مسلمانان با نیت حمله به کاروان 
مزبور آمده اند باز هم با رسول خدا )ص( پیمان موّدت ببندد. محتمل ترین توجیه این 
است که پیامبر )ص( با هدف دوستی و صلح به آن جا عزیمت کرده و قصدش دستیابی 
به یک پیمان رسمی صلح و دوستی بوده است. این حقیقت که پیش تر دو گروه از 
الحارث و سعد بن ابی وقاص به ترتیب در ماه های  مسلمانان به فرماندهی عبیده بن 
شوال و ذوالقعدۀ سال اول هجری به امر خود پیامبر )ص( و برای زمینه سازی مأموریتی 
که خود آن حضرت بر عهده گرفتند به همان منطقه اعزام شده بود، فرضیۀ فوق را نیز 
تقویت می کند. پیامبر اکرم )ص( سه ماه بعد از مأموریت ابتدایی سعد بن ابی وقاص به 

آنجا عزیمت فرمودند.
سعد در در جریان مأموریتش تعدادی احشام متعلق به قبیلۀ بنی ضمره را با خود 
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برداشته و به مدینه مراجعت نمود. رسول اکرم )ص( وقتی از این موضوع مطلع شدند، 
داشتند  پیمان صلح  بنی ضمره  با  تنها چون  نه  برگردانند،  را  مزبور  احشام  بی درنگ 
بلکه به این خاطر که مادۀ پایانی پیمان مدینه تصریح می کند که » ... در امان خدا 
و پیامبرش محمد)ص( خواهد بود مگر کسی که ستم کند و پیمان شکند«.16 رسول 
خدا )ص( در مأموریتی که خود عهده دار فرماندهی مسلمانان بودند، 15 روز را با قبیلۀ 
بنی ضمره سپری کردند. گرچه بی تردید این زمان برای بازگشت کاروان مکه از سوریه 
کافی نبود اما برای ترویج و تبلیغ پیام اسالم در میان مردم بنی ضمره کفایت می کرد. 
برخی از اعضای قبیله از پیش حتی زمانی که پیامبر )ص( در مکه بود، ارتباطاتی با 
آن حضرت داشتند. شبلی نعمانی نیز این فرضیه حمله به کاروان های تجاری به قصد 
غارت کاالهای آنها را رد کرده، می گوید  اگر به راستی چنین هدفی مدنظر بود، آیا پیش 
از جنگ بدر هیچ کاروان تجاری دیگری به جز کاروان های قریش نبود که مسلمانان 
بتوانند راه را بر آن ببندند؟ هیچ شاهدی دال بر این که مسلمانان کاروان های دیگری 

را متوقف کرده باشند، وجود ندارد چه رسد به این که آنها را غارت کرده باشند.
با  را  بنی کنانه  از  شاخه ای  بنی ضمره،  با  شده  منعقد  پیمان  متن  حمیداهلل  دکتر 
شاخه های  سایر  است.  آورده  سهیلی  و  سعد  ابن  الروض االنف  از  روایاتی  به  استناد 
بنی کنانه عبارت بودند از: بنی بکر بن منات، بنی غفار، بنی لیث، بنی دیل، بنی مدلج و 
بنی جزیمه، که البته تمامی آنها در غرب مدینه ساکن نبودند. برخی مانند بنی غفار 
ابوذر  و  انس  نام های  به  قبیله  این  از  برادر  دو  بودند، که  در شمال غرب مکه ساکن 
غفاری در زمان حضور رسول خدا )ص( در مکه اسالم را پذیرفته مسلمان شده بودند. 
بسیاری از اعضای بنی غفار پیش  از جنگ بدر به اسالم گرویده بودند. قبایل دیگری از 
جمله جهینه و مزیّنه هم بودند که در حدفاصل بین مدینه و ینبوع سکونت داشتند. 
پیامبر )ص( با آنها نیز به شکلی برخورد فرمودند که سرانجام پیمان هایی مشابه با سایر 

قبایل با آنها بسته آنها را با مسلمانان همراه کردند.
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قبیلۀ ضمره
پیش از پرداختن به مفاد پیمان، الزم است به برخی نکات مرتبط با این موضوع 
اشاره ای داشته باشیم. قبیلۀ ضمره آنقدر بزرگ و تأثیرگذار شده بود که دیگر نمی شد 
آن را فقط شاخه ای از کنانه درنظر گرفت. دکتر حمیداهلل به نقل از ابن اسحاق می گوید 
که یکی از شاخه های آن به نام بنی عبد بن عدی در حومۀ مکه سکونت داشتند.18 آنها 
آنها،  علیه  پیمانی  به هیچ  پیوستن  با  نبودند  مایل  قریش  کنار  در  زندگی  به واسطۀ 
را  دشمنی شان  می آمدند،  به حساب  دشمن  قریش  نظر  از  که  مسلمانانی  با  ویژه  به 
برانگیزند. اما احتماالً به واسطۀ فشار شدید هم قبیله ای هایشان در مدینه آنها نیز هیأتی 
نزد پیامبر )ص( فرستاده اظهار دوستی نمودند، اما در عین حال روابط  شان با قریش 
مورد  در  به جز  شدند  متعهد  خاص شان  به شرایط  توجه  با  آنها  کردند.  حفظ  نیز  را 
را  آنها  به هر وسیله ای  بوده  متحد  با مسلمانان  دیگری  مورد  در هر  قریش  با  جنگ 
یاری کنند. رسول اکرم )ص( پیشنهاد آنها را پذیرفتند و با آنها پیمان صلح و امنیت 
منعقد فرمودند. به همین ترتیب، ظاهراً اندکی پیش از جنگ بدر پیمان مشابهی نیز با 
بنی غفار امضا شد.19 اکثر اعضای قبیلۀ بنی غفار پیش از اسالم راهزن بودند؛ برخی از 
آنها از جمله ابوذر مسیحی شده بودند. آنان ارزشی برای ماه های حرام قائل نبودند و 
این مسائل را رسوم کفرآمیز می دانستند. آنها حتی در ایام حج نیز به کاروان ها حمله 
و آنها را غارت می کردند. وقتی ابوذر برای پذیرش اسالم به مکه آمد و اظهار داشت که 
شغلش راهزنی است، نقل است که پیامبر )ص( ابراز تعجب کرده فرمودند: »براستی که 
خداوند هرکس را که بخواهد هدایت می کند«.20 شاخۀ دیگری از کنانه قبیلۀ بنی بکر 
بود، مردمانی بدذات بودند که بعدها پیمان حدیبیه را زیر پا گذاشته، به قبیلۀ خزاعه 
که از هم پیمانان مسلمانان بود، حمله کردند. مطابق مواد پیمان حدیبیه، مسلمانان 
متعهد شده بودند که هم پیمانان خزاعه را یاری کنند. نقض پیمان حدیبیه از سوی 
بنی بکر منجر شد مسلمانان در رمضان سال هشتم هجری به مکه لشگرکشی کرده 

بدون جنگ و خونریزی آن جا را فتح کنند.
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متن پیمان با بنی ضمره
اولین بند این پیمان )که در سند شمارۀ 9 آورده شده( جایگاه برتر رسول خدا )ص( 
را مشخص می کند؛ ایشان این پیمان را به اذن اهلل با آنها بسته متعهد می شوند امنیت 
کامل برای افراد قبیله و نیز دارایی های آنها را تأمین کنند. مقرر شد در صورت حملۀ 
دیگران، به آنها کمک شود؛ افراد قبیلۀ بنی ضمره نیز متقاباًل متعهد شدند در صورت نیاز 
به یاری مسلمانان بشتابند. در این پیمان به روشنی آمده است که مسلمانان تا زمانی 
آنها را یاری خواهند کرد که مفاد پیمان را محترم بشمارند. طبیعتاً، کسانی که آنرا نقض 
کنند، مورد حمایت پیامبر )ص( و یاران شان نخواهند بود. نکتۀ جالب توجه این است 
که با آن که مقرر شده بود بنی ضمره مسلمانان را یاری کنند، قراردادهای مشابهی که با 
قبایلی مثل جهینه بسته شده بود، چنین الزامی نداشت و آنها متعهد به یاری رساندن 
به مسلمانان نمی شدند. مفاد قرارداد با هر قبیله بستگی به روابط آنها با مسلمانان داشت. 
برخی از اعضای بنی ضمره در همان روزهای نخستین هجرت مسلمانان به مدینه اسالم 
را پذیرفته بودند، گرچه شواهدی وجود دارد که نشان می دهد برخی از آنها پیش تر نیز 
با مسلمانان تعامل داشتند. مثاًل، عمربن امیه الضمری روابط نزدیکی با پیامبر اکرم )ص( 
داشت و آن قدر مورد اعتماد بود که در چندین مورد آن حضرت او را نزد نجاشی بن 
اصحم در حبشه به مأموریت فرستاد. عمر با دختر عبیده - عموزادۀ پیامبر- ازدواج کرد. 

عبیده فرزند عموی بزرگ پیامبر الحارث بود و در جنگ بدر به شهادت رسید.
لذا عمر بن امیه الضمری به واسطۀ ازدواجش خویشاوندی دوری با پیامبر )ص( داشت. 
روایت شده که پدر عمر، امیه بن خالد نیز به همراه برخی اعضای دیگر قومش در زمانی 
بین هجرت و جنگ احد اسالم را پذیرفته بود. یکی از اعضای قبیله جعل بن سرادق 
الضمری به مدینه مهاجرت کرده و در جنگ احد در کنار مسلمانان جنگیده بود، در 
حالی که گفته شده عمر که در هیچ جنگی شرکت نمی کرد، در این زمان در اردوی 
مکه بوده است. نظریات در خصوص این که عمر چه زمانی اسالم آورده، متفاوتند. اما 
آنچه مشخص است اینست که زمان آن حول و حوش جنگ بدر و احد بوده است. اگر 
چنین باشد، معلوم می شود که پیامبر)ص( آن قدر به او اعتماد داشته که در حالی که 
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هنوز مسلمان نشده بود بالفاصله پس از جنگ بدر او را به عنوان فرستادۀ مسلمانان 
در دربار پادشاه حبشه انتخاب نموده است. پس از پیروزی مسلمانان در جنگ بدر که 
منجر به کشته شدن تعداد زیادی از افراد سرشناس مکه شد، قریش هیأت دیگری به 
سرکردگی عمربن عاص به حبشه فرستاد تا نجاشی را راضی کنند پناهندگان مسلمان 
که هم کیشان شان در مدینه بسیاری از سران مکه را کشته بودند، را اخراج کند. این 
مأموریت قریشیان نیز با شکست روبرو شد؛ پادشاه حبشه به طور پنهانی مسلمان شده 
این  از  متزلزل در حبشه،  به خاطر شرایط  نه مردم خودش،  و  قریش  نه  بود، گرچه 
موضوع خبر نداشتند. رسول خدا )ص( عمربن امیه الضمری را به حبشه فرستادند تا 

توطئه قریش را خنثی کرده و دوستی با نجاشی را مستحکم تر کند.

سند شمارۀ 9: توافق نامه با بني ضمره
به نام خداوند بخشندۀ مهربان

1- این سندي است از جانب محمد پیامبر خدا براي بني ضمره
2- تا جان و مال آنها در امنیت کامل باشد.

3- و در صورتي که مورد تهاجم قرار گیرند از سوي مسلمین یاري خواهند شد، به جز در مواردي که 
به جنگ با دین خدا برخیزند. و این پیمان یاري تا زماني که آبي در دریاهاست استوار خواهد بود.

4- و بر آنهاست که هرگاه پیامبر آنها را بخواند به یاري اش بشتابند؛ و به واسطۀ این پیمان آنها 
در حمایت خدا و رسولش خواهند بود.

و  متقي  افراد  به واسطۀ حضور  علي الخصوص  یاري  این  و  هستند  یاري  مستوجب  ایشان  و   -5
خداترس در میان آنهاست.21

قبیلۀ جهینه
قبیلۀ جهینه در خارج از مدینه نیز تعدادی زیرقبیله داشت که برخی از آنها صحراگرد 
و برخی یک جانشین بودند. شاخه های آنها در سراسر ساحل غربی جزیره العرب پراکنده 
به نام  آنها  بزرگان  از  یکی  بودند.  یمن ساکن  آنها حتی در جنوب  از  برخی  و  بودند 
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به مدینه، اسالم  پیامبر )ص(  از هجرت  به مکه و پیش  عمربن مره هنگام سفر حج 
را پذیرفت.22 عمر بن مره پس از گذراندن مدتی در خدمت رسول خدا )ص( به یمن 
بازگشت تا به تبلیغ اسالم بپردازد. پیامبر )ص( به قبایلی که در غرب مدینه به سمت 
ینبوع ساکن بودند توجه خاصي داشتند و شخصاً به این قبایل رفته قراردادهای صلح 
و دوستی مکتوبی به آنها پیشنهاد کردند. جهینه نخستین قبیله در خارج از مدینه بود 
که مسلمانان به دیدار آن رفتند. حضرت حمزه )ع( در ماه رمضان سال اول هجری 
مسئولیت این مأموریت به سمت العیص را به عهده داشت، شش ماه بعد رسول خدا )ص( 
خود شخصاً به آن جا رفته با آنها مالقات نمودند. آن حضرت نسبت به حمزه )ع( خیلی 
پیش تر رفتند و به بوات واقع در حدود 80 کیلومتری مدینه رسیدند و نزدیک به یک 
ماه در میان مردم این قبیله به سر بردند. هدف از سپری کردن این مدت طوالنی چه 
بود؟ به نظر می رسد آن حضرت از طوایف متعددی که بین العیص و بوات ساکن بودند 
دیدن کرده ضمن رساندن پیام اسالم به آنها، اقدام به عقد پیمان های رسمی اتحاد 
بین آنها و مسلمانان کرده اند. مطابق با منابع سنتی سیره، در ابتدا تعداد چندان زیادی 
با پیامبر  اما در مورد موافقت نامه های رسمی  نیاوردند،  از اهالی قبیلۀ جهینه اسالم 
خدا )ص( نظر مثبتی داشتند. متن قراردادها نشان می دهد که این طوایف به روشنی 
اقتدار و رهبری رسول اهلل )ص( را پذیرفته بودند. آنها با توجه به رقابت های قبیله ای 
و طایفه ای باید اطمینان یافته باشند که اکنون متحد نیرومندتری در دولت اسالمی 

خواهند داشت.
به آنها قول داده شد در صورتی که ناعادالنه مورد تهاجم قرار گیرند، به ایشان کمک 
شود. این در حالی بود که از آنها درخواست هیچ نوع کمک مسلحانه ای به مسلمانان 
نشده بود، و هدف تنها کسب اطمینان از این بود که در صورت حملۀ قریش به مدینه، 
از آنها پشتیبانی نخواهند کرد. قریش قبیله ای قدرتمند بود که به خاطر قرارداشتن 
کعبه، جایگاه ویژه ای در میان سایر قبایل داشت. شهر مکه نیز مرکز تجاری مهمي 
بود که هرساله نمایشگاهي تجاری در آن برگزار می شد و قبایلی از سراسر جزیره العرب 
تحکیم  به منظور  قریش  می کردند.  شرکت  مزبور  نمایشگاه  در  آن  از  خارج  حتی  و 
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بخشیدن به قدرت خود در جزیره العرب در ازاي تأمین امنیت کاروان های مکه از این 
قبایل حمایت مالی نیز می کرد.

بانفوذ  در واقع کمتر قبیله اي حاضر می شد نسنجیده دشمنی قبیله ای قدرتمند و 
مثل قریش را به جان بخرد. با این حال پیامبر )ص( موفق شدند با قبایل اطراف مدینه 
موافقت نامه هایی امضا کنند. پیمانی که با جهینه بسته شد، اسالم آوردن مردم قبیله 
را پیش شرط کمک به آنها قرار نداده بود. اگر هریک از اعضای قبیله قصد گرویدن به 
اسالم داشتند، با آغوش باز پذیرفته می شدند، اما قرارداد فی مابین منوط به این امر نبود. 
حصول اطمینان از بی طرفی آنها در مواجهه با قریش خود دستاورد بزرگی بود چرا که 

منجر به تضعیف حمایت ها از قریش به ویژه در منطقه ای دور از خانه اش مکه می شد.

متن پیمان با جهینه
از این پیمان چندین نکته برداشت می شود: برخالف پیمان با بنی ضمره، با این عبارت 
که، این قرارداد از سوی خدا و رسولش )ص( مطرح گردیده، آغاز نمی شود )متن پیمان 
در سند شمارۀ10 آورده شده است(. این امر نشان می دهد که اکثر اعضای قبیله هنوز 
یاران شان به عنوان طرف  اینجا پیامبر خدا )ص( و  بودند. به هرحال در  نیاورده  اسالم 
قدرتمندتربه حساب می آیند، زیرا آنها هستند که قرار است از جهینه حمایت و پشتیباني 
کنند. ضمناً به آنها قول داده می شود در صورتی که مورد حمله یا مورد ظلم و بی عدالتی 
قرار گیرند، از آنها حمایت شود. جالب این جاست که اصل عدالت در تمامی قراردادهای 
پیامبر )ص( با همۀ قبایل مدنظر بوده است. نکتۀ مهم دیگری که مکتوب شده این بود که 
مسلمانان در هیچ نزاع داخلی یا اختالف فرهنگی میان قبایل یا طوایف دخالت نخواهند 
کرد. هرقبیله ای چندین طایفه داشت که معموالً با هم در حال نزاع و کشمکش بودند؛ 
درگیری های متعددی در درون قبیلۀ جهینه نیز وجود داشت. رسول خدا )ص( پیشاپیش 
به آنها اعالم کردند که خود یا مسلمانان را در نزاع های داخلی آنها درگیر نخواهند کرد. 
این امر برای حصول اطمینان از آن بود که مسلمانان برای مقابله با تهدید جدی تر یعنی 
قریش همواره آماده و هوشیار باشند. بی طرفی در قبال درگیری های داخلی دیگران 
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مانع از آن می شد که مسلمانان انرژی خود را صرف مسائل حاشیه ای کنند. امروزه عدم 
دخالت در امور داخلی دیگران به عنوان یک اصل اساسی از دیپلماسی و حقوق بین الملل 
شناخته شده است، در حالی که پیامبر )ص( 1400 سال پیش این بند را در قراردادهای 

خود با قبایل مختلف گنجانده بودند.
 

سند شمارۀ  10:  پیمان با جهینه
1- تا جان و مال آنها )قبیلۀ  جهینه( در امنیت کامل باشد.

2- و در صورتي که به هر شکلي مورد تهاجم قرار گیرند از سوي مسلمین یاري خواهند شد، 
به جز در مواردي که به دشمني هاي درون قبیله اي یا بنیان دین خدا مربوط باشد.

3- و بر آنهاست که هرگاه پیامبر آنها را بخواند به یاري اش بشتابند؛ و به واسطۀ این پیمان آنها 
در حمایت خدا و رسولش خواهند بود.

4- و از هم پیمانان صحراگرد آنها هرکس اعتبار، درستي و نیت خیر این توافق را محترم بشمارد 
از همان مزایاي ساکنین مناطق شهري برخوردار خواهند شد. و سرمنشأ یاري و نصرت از آن 

خداوند است.23
از  خواستن  کمک  بودند،  نپذیرفته  را  اسالم  جهینه  قبیلۀ  اعضای  اکثر  آنجاکه  از 
آنها بر اساس برادری اسالمی، جواب نمی داد. قبیلۀ جهینه همچنین با قریش روابط 
دوستانه ای داشتند؛ بنابراین، اطمینان از بی طرفی آنها در قبال جنگ قریش با مسلمانان 
دستاوردی بزرگ بود، حال آن که مسلمانان برای اثبات غیرت و همت خود در جنگ 
و  ناگزیر شهر  آن جا که مسلمانان  از  داشتند. در حقیقت  در پیش  درازی  راه  هنوز 
دیار خود را ترک کرده بودند دیگران آنها را گروهی ضعیف می دانستند. پیامبر )ص( 
آن قدر باهوش بودند که حتی با دادن زمین به قبیلۀ مورد نظر آنها را با خود همراه 
نزدیکی ذوالَمروۀ داده  الجهینی ملک وسیعی در  اوسجۀ بن حرملۀ  به  مثاًل،  سازند. 
شد. مسلمانان بعد از انعقاد پیمان حدیبیه پس از فرار از مکه در همین مکال پناه 
مي گرفتند. به موجب مفاد پیمان حدیبیه کسانی که از مکه می گریختنداجازۀ ماندن 
در مدینه را نداشتند؛ آنها باید به قریش برگردانده می شدند حتی اگر مسلمان باشند. 
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پذیرش این مادۀ خاص از پیمان حدیبیه )که بعداً در جریان بررسی پیمان حدییبه در 
فصل پنجم به آن خواهیم پرداخت( در زمان امضای پیمان بسیار مشکل بود. فراریان 
از مکه که امکان ماندن در مدینه را نیز نداشتند کم کم در تپه های نزدیک ذوالمروه 
پناه گرفته به کاروان های مکه حمله می کردند. این مسئله قریش را مجبور کرد به 

پیامبر )ص( پیشنهاد حذف این ماده را از پیمان مزبور دهند.24 
طولی نکشید که تعامل مسلمانان با قبیلۀ جهینه موجب شد اکثر اعضای این قبیله 
که اصول برابری و عدالت اسالم انگیزه ای قوی  در آنها ایجاد کرده بود، مسلمان شوند. 
وقتی تعداد مسلمانان در این قبیله افزایش پیدا کرد پیامبر )ص( پیمان جدیدی با آنها 
بستند، که در آن رهنمودهایی در خصوص رفتار آنها به عنوان مسلمان مطرح شده بود. 
این پیمان نیز مطابق همان رویکرد معمول آن حضرت مکتوب شد. مفاد این پیمان 

سند شمارۀ 11 آورده شده است. 
باید در بخش پایانی زندگی پربار رسول اهلل )ص(  مفاد این سند نشان می دهد که 
منعقد شده باشد. در سال آخر رسالت آن حضرت )سورۀ بقره، آیات 275 تا 281( بود 
که ربا حرام شد. پیامبر )ص( همچنین در خطبۀ آخر خود در حجۀ الوداع در سال دهم 
هجری نیز به حرام بودن ربا اشاره فرمودند.25 همچنین آیات مربوط به برائت )دوري 

جستن( از مشرکین در سال نهم هجری نازل شدند )سورۀ 9، آیات 1 تا 18(.26 
الزم به ذکر است که با آن که تبلیغ و ترویج اسالم، هدف اصلی رسالت پیامبر )ص( 
بود. گاهي بنا به برخی مالحظات همچون صلح و امنیت دولت اسالمی، این هدف با 
شدت و حّدتي که انتظار می رفت پیگیری نمی شد. این موضوع را در قراردادهایی که 
با قبایل ساکن غرب مدینه منعقد شد می توان مشاهده کرد. در این قراردادها می بینیم 
که بدون پیش شرط قرار دادن پذیرش دین اسالم، به قبایل مزبور پیشنهاد اتحاد داده 
شده است. در بندهای قراردادهای مزبور به طور ضمنی آمده است که مردم در این کار 
آزاد هستند، و پیامبر )ص( به اندازۀ کافی آنها را به پذیرش اسالم ترغیب فرموده اند. 
و  منش  می کردند،  پیدا  مسلمین  با  تعامل  برای  فرصتی  قبایل  این  وقتی  همچنین 
شخصیت نیکو و شریف مسلمانان خودبه خود آنها به اسالم جذب می کرد. همین اصل 
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در پیمان مدینه نیز رعایت شده بود. در آن جا نیز از مردم خواسته نشده بود که برای 
بهره مند شدن از یاری و حمایت مسلمانان، مسلمان شوند.

سند 11: چارچوب کلی مسئولیت های اسالمی قبیلۀ جهینه
1- هرکس از ایشان )قبیلۀ  جهینه(  که اسالم را بپذیرد، نماز را به پا دارد، زکات خویش را بدهد، 
 از خدا و رسولش اطاعت کند، خمس غنایم جنگي را )به دولت اسالمي( دهد، سهم پیامبر را 
بپردازد، آشکارا اعتقادش به اسالم را اعالم کند و از مشرکین تبري جوید، در پناه حمایت خدا و 

رسولش امنیت خواهد داشت.
2- و هر مسلماني که بدهي دارد باید فقط اصل آن را بپردازد.  زیرا از این پس تمامي موارد، ربا 

در قراردادهاي وام باطل اعالم مي شود.
3- و عشر محصوالت کشاورزي باید براي کمک به فقرا ذخیره شود.

4- و هرکس که به این قبیله )جهینه( وارد و به آنها بپیوندد، مشمول تمامي مسائلي که سایرین 
هستند، خواهد بود.

تعهدات(  و  )حقوق  مضمون  بود،  شده  مشخص  به روشنی  مدینه  پیمان  در  آنچه 
به  وفاداری  با  تنها  که  کسانی  برای  نوین  ایده ای  بود،  اسالمی  دولت  در  شهروندی 
قبیله و طایفه آشنا بودند. این موضوع به محض توافق تأثیرگذاری خود را نشان داد؛ 
در پیمان مدینه تضمین شده بود هر کسی که در محدودۀ مرزهای مدینه سکونت 
داشته یا خارج از این محدوده بوده اما مفاد پیمان را پذیرفته باشد از تمامی حقوق 
بود. در عین حال  برخوردار خواهد  کامل  نیز حمایت  و  و مسئولیت های شهروندی 
همۀ افراد متعهد شده بودند به دولت اسالمی خیانت نکرده با دشمنان دولت مزبور 
به ویژه قریش و ستمگران و کسانی که عدالت را زیرپا می گذارند هم پیمان نشوند و به 
آنها یاری نرسانند. در مورد قبیلۀ جهینه، پیامبر )ص( به آنها امتیازات مالی نیز اعطا 

فرمودند تا موافقت ایشان را کسب کنند.
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قرارداد با بنی زرعه و بنی ربعه
بنی زرعه و بنی  ربعه دو طایفه از قبیلۀ جهینه بودند. پیامبر اکرم )ص( قرارداد هایی 
گیرند  قرار  حمله  مورد  که  صورتی  در  داد  قول  بسته  آنها  با  پیمان ها  سایر  مشابه 
یاری شان کنند. آن حضرت از جانبداری در درگیری های داخلی ایشان امتناع فرمودند؛ 
ایشان مایل بودند در صورت تمایل طرفین میان آنها میانجی گری نمایند اما جانبداری 
از هیچ یک را نپذیرفتند. ممکن است این پرسش پیش آید که با وجود این که از قبل 
تصریح شده بود که مفاد قرارداد با جهینه تمامی طوایف این قبیله را شامل می شود، 
امضای پیمان های مجزا با هریک از این طوایف چه ضرورتی داشت؟ علت این است که 
این طوایف با مجدی بن عمر بزرگ قبیلۀ جهینه مشکل داشته به او اعتماد نداشتند 
و نگران بودند که او به آنها حمله کند. به همین دلیل رسول خدا )ص( به آنها قول داد 
در مقابل هر تهاجمی نه تنها از سوی قریش بلکه حتی از سوی مجدی، از آنها حمایت 
کنند. امکان داشت که طوایف مزبور بدون دریافت پیشنهاد حمایت و محافظت مزبور 
امتیاز  امر  این  تردید می شدند.  پیامبر )ص(، دچار  از جانب شخص  به طور مستقیم 
دیگری هم داشت که مجدی با اطالع از قرارداد سایر طوایف با پیامبر )ص( از حمله 
به آنها خودداری می کرد. هدف آن بود که در جریان آمادگی برای رویارویی با نبرد 
اجتناب ناپذیر با قریش، تا حد امکان با قبایل و طوایف بیشتری پیمان اتحاد و همکاری 

منعقد شود. متن پیمان مزبور، در سند شمارۀ 12 آورده شده است.

سند 12: پیمان با بنی زرعه و بنی ربعه
1- آنها )طوایف بنی زرعه و بني ربعه( از امنیت جاني و مالي کامل برخوردار خواهند بود.

2- و در صورتي که به هر شکلي مورد تهاجم قرار گیرند از سوي مسلمین یاري خواهند شد، 
به جز در مواردي که به دشمني هاي درون قبیله اي یا بنیان دین خدا مربوط باشد.

3- و از هم پیمانان صحراگرد آنها هرکس اعتبار، درستي و نیت خیر این توافق را محترم بشمارد 
از همان مزایاي ساکنین مناطق شهري برخوردار خواهند شد. و سرمنشأ یاري و نصرت از آن 

خداوند است.27
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بودند در  داده  قول  آنها  به  پیامبر )ص(  با آن که  بار دیگر می بینیم که  این جا  در 
صورتی که مورد تهاجم قرار گیرند یاری شان کنند، همچنین به روشنی اعالم کرده 
بودند که مسلمانان در امور داخلی آنها دخالت نخواهند کرد و در درگیری های داخلی 
از طرفین جانبداری نخواهند کرد. تنها در صورت تهاجم خارجی قول  از هیچ یک 
مطمئن  باید  مزبور  طوایف  است.  مهمی  نکتۀ  این  بود.  شده  داده  یاری  و  حمایت 
می شدند در صورتی که اعالم بی طرفی کنند و قریش قوی ترین قبیلۀ جزیره العرب 
پیمان،  مادۀ 3  آنها خواهند شتافت. مطابق  به کمک  آنها حمله کند، مسلمانان  به 
مردمانی که در مجاورت این قبایل و طوایف زندگی می کردند و پیمان مزبور را محترم 
می شمردند از این حقوق برخوردار می شدند: »... و همۀ هم پیمانان صحراگرد آنها که 
اعتبار، درستی و نیت خیر این توافق نامه را محترم بشمارند از همان حقوق و مزایایی 
بهره مند خواهند شد که به ساکنین قبایل و طوایف مزبور ارزانی داشته شده است«، 
اما کسانی که از این حمایت برخوردا می شدند متعهد به ارائۀ هیچ کمک مستقیمی به 
مسلمانان نبوده فقط باید بی طرف می ماندند. تأکید روی کسانی که »... اعتبار، درستی 
و نیت خیر این توافق نامه را محترم بشمارند« اهمیت بسزایی دارد؛ کمک و حمایت 

اسالم شامل بیدادگران و کسانی که رفتار مجرمانه دارند نمی شود.

پیمان با قبیلۀ مزینه 28
قبیلۀ مزینه که همانند جهینه در غرب مدینه سکونت داشتند با این قبیله رقابت 
دو  از  یکی  با  هریک  داشتند  هم  با  که  رقابتی  به واسطۀ  قبیله  دو  داشتند.  دیرینه 
قبیلۀ اوس و خزرج که آن زمان با هم درگیر بودند هم پیمان شده بودند. از آنجا که 
جهینه هم پیمان خزرج بود مزینه از رقیب خزرج یعنی اوس طرفداری کرده با آنها 
هم پیمان شده بود. به واسطۀ همین پیمان های دوستی بود که آنها هریک به پشتیبانی 
هم پیمانان مدینه ای خود در جنگ بعاث شرکت کردند. پذیرش اسالم از سوی برخی 
از اعضای قبایل اوس و خزرج، مهاجرت تعداد کثیری از مسلمانان از مکه به مدینه و 
انعقاد پیمان مدینه به خلق فضای صلح و دوستی و برادری در مدینه کمک شایانی 
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کرد. رقابت دیرینۀ میان اوس و خزرج به پایان رسید و همین امر موجب شد تنش 
میان هم پیمانان آنها نیز کاهش یابد؛ البته از بین رفتن کامل دشمنی و خصومت های 
امضای  برای  لذا راضی کردن قبایل حومۀ مدینه  شخصی زمان بیشتری می طلبید. 
توافق نامه با مسلمانان مستلزم به کار گیری ابتکارات دیپلماتیکی بود که پیامبر )ص( از 
این ابزار بهره مند بودند و به همین منظور پس از سازمان دهی مجدد نهادهای قدرت 

در مدینه، توجه خود را معطوف به این امر نمودند.
برخی از مردم مزینه پیش از جنگ اُحد در سال سوم هجری اسالم آورده بودند و 
دوتن از آنها نیز در همین نبرد به شهادت رسیدند.29 در سال پنجم هجری هیأتی 
متشکل از چهارصد نفر از مسلمانان مزینه برای پیمان بستن با پیامبر اکرم )ص( و 
دولت اسالمی وارد مدینه شدند؛ آنها اولین قبیله ای بودند که چنین اقدامی می کرد.30 
به  ایشان خواست  از  رسول خدا )ص(  اما  شوند  ساکن  مدینه  در  داشتند  قصد  آنان 
میان مردم خود بازگردند تا مبادا مشرکین از غیبت آنها سوءاستفاده کرده و با اشغال 
زمین های شان موقعیتی راهبردی برای انجام اقدامات خصمانه علیه مسلمانان بدست 
بیاورند.31 با وجود این که این افراد به فرمودۀ پیامبر )ص( به قبیلۀ خود بازگشتند اما 
هرگز وفاداري و پایبندی شان به دولت اسالمی کم رنگ نشد. در سال هشتم هجری 
در سپاه 10هزار نفری مسلمانان هنگام لشگرکشی به مکه بیش از هزار و صد نفر از 
افراد قبیلۀ مزینه حضور داشتند. بالفاصله پس از فتح مکه، آنها در جنگ حنین )سال 

8 هجری( و همچنین جنگ تبوک )سال 9 هجری( نیز حضوری چشم گیر داشتند.
و  المزینی  حارث  بن  بالل  به نام  مزینه  از سران  یکی  نظر  برای جلب  پیامبر )ص( 
همراه کردن او با خود به وی تعدادی معدن و زمین بخشیدند. آن حضرت در سند 
بخشش معادن مزبور می فرماید اهدای این هدیه »موجب تضییع حق هیچ مسلمانی 
شده است« به عبارت دیگر، معادن مزبور بخشی از دارایی دولت اسالمی بود و سایر 
مسلمانان هیچ حقی برای تصاحب این دارایی ها نداشتند. در سال 1945 کتیبه ای 
نوشته ای  معدن کشف شد که حاوی  نزدیکی یک  در  قدیمی  در گورستانی  سنگی 
بود که این بخشش پیامبر )ص( به بالل را تأیید می کرد.32 عالوه بر این علمای سیره 
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می گویند هرگز زکاتی برای این معدن تعیین نشده است.

پیمان با بنی مدلج
بنی مدلج طایفه ای از قبیلۀ کنانه بودند که در ذوالعشیره در ناحیۀ ینبوع سکونت 
داشتند. پیامبر اسالم )ص( در جمادی االولی سال دوم هجری به همراه 150 تا 200 
نفر از یاران شان و حدود سی نفر شترکه به نوبت بر آنها سوار می شدند راهی قبیلۀ 
بنی مدلج شدند، اما آن حضرت برای رسیدن به ذوالعشیره به طور مستقیم به سمت 
غرب نرفتند بلکه ابتدا به طرف شمال شرق حرکت کرده و پیش از رسیدن به محل 
سکونت بنی مدلج در طول راه در چندین منزل اطراق فرمودند. هدف از حرکت به سمت 
شمال شرق به جای مستقیم رفتن به ذوالعشیره چه بود؟ در حالی که سیره نویسان در 
این خصوص سکوت اختیار کرده اند، می توان حدس زد که استراتژی آن حضرت باید 
برقرار کردن رابطه با قبایل و طوایف ساکن در مسیر راه بوده باشد. پیام اسالم باید تا 
دوردست پخش می شد و رسول خدا )ص( از هر فرصتی برای این کار استفاده می کردند.

با آن که برخی مورخین )ابن اسحاق و ابن سعد( هدف از عزیمت به ذوالعشیره را 
حمله به کاروانی از مکه که با رهبری ابوسفیان راهی سوریه بود، اعالم کرده اند، هیچ 
شاهد تجربی این فرضیه را تأیید نمی کند. اگر هدف کاروان بوده باشد برای رسیدن 
به راه تجاری ای که کاروان در طول آن سفر می کرد پیامبر )ص( باید به سمت غرب 
از  یا هرگز  از آن منطقه عبور کرده  نیست که کاروان مزبور  می رفتند. حتی معلوم 
مکه خارج شده باشد. پیامبر اکرم )ص( پس از رسیدن به ذوالعشیرۀ نزدیک به 45 
روز را در آنجا سپری کردند. علت این اقامت طوالنی چه بود؟ آن حضرت در دو سفر 
پیشین خود به ترتیب 15 و 30 روز در میان قبایل مقصد اقامت داشته، در هر دو مورد 

قراردادهایی با قبایل و طوایف مورد نظر امضا فرموده بودند.
دیدار پیامبر )ص( از ذوالعشیره به روشنی برای برقراری روابط و انعقاد قراردادهای 
صلح و دوستی با بنی مدلج و برخی طوایف بنی ضمره که در آن ناحیه سکونت داشتند 
و رساندن پیام اسالم به آنها بود. پیامبر اکرم )ص( و یاران شان با استقبال گرم بنی مدلج 
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روبرو شده و در مدت اقامت شان در آنجا از آنها مانند دوستان و هم پیمانانی محترم 
پذیرایی شد. این رفتار، حاکی از دوستی و پذیرش آن حضرت به عنوان یک هم پیمان 
بود. با توجه به این شرایط پیامبر خدا )ص( قراردادی با بنی مدلج بستند که موادش 
شبیه همان پیمان هایی بود که با قبایل دیگر منعقد شده بود. این پیمان نیز مشروط 
به پذیرش اسالم از سوی بنی مدلج نبود؛ همچنین از آنها خواسته نشده بود مسلمانان 
را در هنگام جنگ یاری کنند. تنها الزام آن حفظ بی طرفی آنها در صورت بروز جنگ 

میان مسلمانان و قریش بود که بنی مدلج نیز بی درنگ آن را پذیرفتند.
زیرطایفه های  برخی  با  نیز  قراردادهایی  مأموریت  این  جریان  در  خدا )ص(  رسول 
بنی ضمره که در آن نزدیکی می زیستند امضا کردند. اقامت بیش از شش هفته ای آن 
حضرت در نزدیکی ینبوع اهمیتی را که برای این قبایل قائل بودند، نشان می دهد. در 
اینجا می توان الگویی برای اقامت پیامبر )ص( در میان قبایل مزبور به دست آورد، ایشان 
در اولین مالقات با قبیلۀ بنی ضمره 15 روز را در َودان سپری کردند؛ هنگام مالقات 
از 45 روز  نیز بیش  َودات ماندند و در قبیلۀ بنی مدلج  با جهینه حدود یک ماه در 
اقامت فرمودند. این امر نشان می دهد که قبایل فوق پیام اسالم، به ویژه پیامی حاکی 
از دوستی و همکاری دوجانبه را پذیرفته بودند. تا آن زمان این طوالنی ترین مدتی 
بود که پیامبر )ص( از مدینه خارج می شدند. پذیرایی گرم این قبایل باید به شدت آن 
حضرت را خشنود ساخته و در آن روزگار سخت و پرتنش برای حضرتش مطلوب بوده 
باشد. با انعقاد پیمان های دوستی بین بنی مدلج و زیرطایفه های بنی ضمره و مسلمانان، 
دولت اسالمی تقریباً مرزهای غربی خود را به طور کامل امنیت بخشید. حتی در این 
مراحل ابتدایی نیز رسول خدا )ص( به مسلمانان می آموختند که تثبیت سیاسی ارادۀ 
جمعی اسالمی، که در این مرحله بیشتر شامل غیرمسلمانان می شد، برای پیروزی های 
نظامی در آینده گامی ضروری به حساب می آید. این قراردادها همچنین زندگی را برای 
قریش بسیار دشوار می ساخت چرا که اکنون حرکت کاروان های شان به طور فزاینده ای 

از سوی مسلمانان تهدید می شد.
که  می رسید  قبایلی  به  اسالم  پیام  که  بود  این  مذکور  قراردادهای  دیگر  تأثیر 
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و  همدیگر  قبال  در  همگانی شان  مسئولیت های  و  قراردادی  تعهدات  تجربی  به طور 
هم پیمانان شان با وجودشان عجین شده بود. از آنجا که آنها با مسائل واقعی زندگی 
مانند جنگ، اشغال، قراردادها، قتل، تعصب و غیره سروکار داشتند، کم کم دریافتند 
که پیام اسالم فرهنگ شان را به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سامان بخشیده 
معیار نوینی به نام تقوی الهی برای آن تعیین خواهد کرد. آنها پیام مزبور را نه تنها 
به خاطر آن که به گذشتۀ مملو از عداوت نسل اندر نسل شان خاتمه می بخشید بلکه 
از آن جهت که آینده ای را پیش روی شان قرار می داد که در آن روح عربي همانند 
زبانش کرامت پیدا می کرد، پذیرفتند. شخصیت فردی و اجتماعی پیامبر )ص( به عنوان 
یک رهبر پایبند اصول الگویي براي همگان است، الگویي که رفتارهاي اجتماعي را 
به همان اندازۀ ایمان و اخالص در رفتار فردي ارج مي نهادند و معتقد بودند ایمان به 

خداوند باید موجب سامان دهي رفتار و روابط اجتماعي فرد در جامعه شود.
در ابتدا تعداد افرادی که اسالم را می پذیرفتند کم بود اما با گسترش قدرت اسالم 
در سایۀ یک فرهنگ رهبری نوین که انصاف و عطوفت را سرلوحۀ تعامالتش با دیگران 
مسلمان  بیشتری  تعداد  روز  هر  گرفته  سرعت  اسالم  به  گرایش  روند  می داد،  قرار 
می شدند. در نخستین جنگ های مسلمانان- بدر، احد و احزاب- تعداد افرادی که از 
این قبایل به یاری مسلمین می شتافتند معدود بود. بر اساس اکثر روایات تنها تعداد 
رسول  که  زمانی  در  اما  داشتند  این جنگ ها حضور  در  قبیله  هر  از  انگشت شماری 
نمودند،  ترک  را  مدینه  مکه  فتح  هدف  با  هجری  هشتم  سال  رمضان  در  خدا )ص( 
این تعداد به صدها نفر افزایش پیدا کرده بود. به جز طایفۀ بنی بکر بن منات تمامی 
طوایف کنانه نه تنها اسالم را پذیرفته بودند بلکه مشتاقانه آماده دفاع از اسالم در برابر 

مخالفین پیامبر )ص( بودند.
در زمان جنگ بدر بیشتر نواحی غرب مدینه با تالش های پیامبر اکرم )ص( یا با آن 
انرژی  حضرت همراه شده یا بی طرفی خود را اعالم کرده بودند. در حالی که بیشتر 
دیپلماتیک صرف انعقاد پیمان های اتحاد و همکاری با قبایل غربی  که از موقعیت های 
یا  شرق  ساکن  قبایل  از  آن حضرت  بود  شده  بودند،  برخوردار  منطقه  در  راهبردیی 
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جنوب شرقی مدینه نیز غافل نبودند. مهم ترین این قبایل قبیلۀ بنی غفار بود که یکی 
از برجسته ترین چهره های آن یعنی ابوذر غفاری پیش تر در زمانی که پیامبر اکرم )ص( 
هنوز در مکه بود پیامش را لبیک گفته اسالم آورده بود. هنگامی که در رمضان سال 
دوم هجری جنگ بدر به وقوع پیوست در نتیجۀ تالش های ابوذر تمامی افراد قبیله اش 
در عمل به اسالم گرویده بودند. پیوستن بنی غفار به اسالم بدان معنی بود که اسالم 
به تدریج نه تنها در مسیر راه های تجاری بلکه در اطراف مکه نیز حامیانی پیدا می کرد. 
سران قریش در این زمان دریافته بودند که امواج حرکت اسالمی از مدینه فراتر رفته 
است اگرچه غرورشان اجازه نمی داد به نفوذ روبه رشد اسالم اعتراف کنند. تمامی حواس 
آنها روی مدینه متمرکز بود و نفرت از رسول اکرم )ص( چشمان شان را کور کرده بود و 

فکر می کردند با هجوم به مدینه به راحتی می توانند اسالم را از میان بردارند.

پیمان با بنی غفار33
مهم  قبیله ای  به نوبۀ خود  اما  بود  بنی ضمره  از شاخه های  یکی  که  آن  با  بنی غفار 
به حساب می آمد.34 همان طور که پیش از این اشاره شد، صحابی معروف پیامبر )ص( 
یعنی ابوذر غفاری چنان که از نامش پیداست از قبیلۀ بنی غفار بود. پیامبر اکرم )ص( 
پس از مسلمان شدن ابوذر او را به سوی قبیله اش فرستاد تا دیگر اعضای قبیله را به 
اسالم دعوت نماید. بیش از نیمی از افراد قبیله تا پیش از هجرت مسلمانان به مدینه 
اسالم را پذیرفته بودند و بقیه نیز بالفاصله پس از هجرت مسلمان شدند. ابن سعد تا 
آن جا پیش می رود که می گوید تمامی قبیله پیش از هجرت اسالم آورده بودند.35 با 
تالش های ابوذر تقریباً نیمی از مردم طایفۀ مجاور یعنی اسلم از قبیلۀ خزاعه نیز به 

اسالم گرویدند. قبیلۀ خزاعه در شمال غرب مکه سکونت داشتند.
فرستاده  خدا )ص(  رسول  نزد  هیأتی  خود  بنی غفار  دیگر،  قبایل  بیشتر  برخالف 
تقاضای عقد پیمان اتحاد کردند. آن حضرت پذیرفت و قراردادی که در سند شمارۀ 
13 آورده شده است را با آنها منعقد فرمود. همانند سایر قبایل دورافتاده در خصوص 
بنی غفار نیز اعالم شد که »... با مسلمانان یکی هستند و از همان حقوق و تعهدات 
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از  از آنها خواسته شد در صورتی که پیامبر )ص(  سایر مسلمین برخوردارند.« حتی 
ایشان بخواهد مسلمین را یاری نمایند؛ به هر حال مطابق این قرارداد آنها مجاز نبودند 
کسانی که با مسلمانان وارد جنگ می شوند را یاری کنند. گفته شده است که این 
یکی  مسلمانان  با  »...آنها  مادۀ  این،  بر  عالوه  امضا شد.36  بدر  از جنگ  قرارداد پس 
هستند« همان حقی است که مادۀ 25 پیمان مدینه برای یهودیان مدینه قایل شده 
بود. با وجود این که همۀ آنها مسلمان نبودند باز هم آنها با مسلمانان یکی به حساب 
اسالمی  دولت  از  دفاع  به  ملزم  لذا  بوده  قدرتمند  متحدانی  آنها  یعنی  آورده شدند، 
بودند. شرط عدم حمایت از دشمنان اسالم )بند چهارم در سند 13( همان شرطی بود 

که در مادۀ 46 پیمان مدینه برای یهودیان در نظر گرفته شده بود.37 
به قبیله اش  را مأمور کردند  ابوذر  پیامبر )ص(  بگیریم که  را در نظر  این نکته  اگر 
بازگشته مردم را به اسالم دعوت نماید، فرض معقول آنست که در دورۀ هشت سالۀ 
مردم  از  زیادی  تعداد  باید  بدر  جنگ  وقوع  زمان  تا  مکه  در  او  شدن  مسلمان  بین 
باشند در  باشند. حتی اگر تمام قبیله هم مسلمان نشده  بنی غفار به اسالم گرویده 
این دورۀ هشت ساله باید تعداد قابل توجهی از آنها به اسالم گرویده باشند. بنابراین، 
با احتساب این که پیمان اتحاد با آنها پس از جنگ بدر منعقد شده، انتظارات از آنها 
خیلی بیشتر بوده است. آنها به نوبۀ خود در قرارداد مزبور از شأن و منزلتی بس واالتر 
برخوردار بودند- جایگاهی همسان با مسلمانان- افتخار ویژه ای برای مردمی که همگی 
مسلمان نبوده حتی، مانند کسانی که در پیمان مدینه از آنها یاد شده، در محدودۀ 

مرزهای مدینه نیز ساکن نبودند. 

اشجع و عامر بن اکرمه38
اشجع شاخه ای از قبیلۀ غطفان بود که در شمال شرق مدینه ساکن بودند. به گفتۀ 
دکتر حمیداهلل هنگامی که مسلمانان تسلط خود بر راه های تجاری را تثبیت کردند و 
فشار اقتصادی بر مکه را آغاز کردند این امر قبایلی که در این نواحی ساکن بودند را 
نیز تحت تأثیر قرار داد. زندگی آنها عمیقاً وابسته به درآمدی بود که از خدمت رسانی 
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به کاروان های مکی به دست می آوردند. پس از آن که اوضاع اقتصادی آنها به وخامت 
گرایید هیأتی را راهی مدینه کردند تا با مسلمانان پیمان صلح و دوستی امضا کنند. 
پیامبر )ص( نیز این پیمان را با آنها بست تا قریش را درجزیره العرب بیش از پیش 

منزوی کند.
با نعیم بن االشجعی نیز در همین دوران امضا شد. وی پیش از جنگ  توافق نامه 
احزاب اسالم آورده بود و در افشای خیانت بنی قریظه نقشی حیاتی ایفا نمود. بنی قریظه 
اما به تحریک بنی نضیر، دیگر  قبیلۀ یهودی ای بود که قرار شد بود بی طرف بمانند 
قبیلۀ یهودی که پیش تر از مدینه اخراج شده در خیبر سکونت داشتند، توافق  خود 
بودند  کرده  محاصره  را  مدینه  که  قبایل مشرکی  از  به حمایت  و  گذاشتند  زیرپا  را 
توطئۀ  کرده  ایجاد  تفرقه  بنی قریظه  و  مهاجم  قبایل  بین  توانست  نعیم  برخاستند. 
او  با  بزند.40 هنگامی که نعیم مسلمان شد پیامبر )ص(  آنها علیه مسلمانان را برهم 
توافق نامه ای امضا کردند که در سند 14 آورده شده است. توافق نامه ای مشابه آنچه با 
اشجعی ها امضا شده بود با قبیلۀ عامر بن اکرمه منعقد شد. به گفتۀ دکتر حمیداهلل 

همچنین به یکی از سران آنها زمین نیز داده شد.

نامه به عمر بن مره الجهینی40
عمر بن مررۀ الجهینی هنگامی که رسول خدا )ص( را در مکه مالقات کرد، مسلمان 
شایانی  اهمیت  او  سوی  از  اسالم  پذیرش  یمن  در  قبیله اش  رهبر  به عنوان  شد.41 
داشت زیرا این امر زمانی رخ داد که مسلمانان هنوز به مدینه مهاجرت نکرده بودند. 
پیامبر )ص( در خصوص رفتار صحیح با مردم توصیه هایی به وی کردند و به او هشدار 
نیست.  ستمگری  و  طمع ورزی  غرور،  برای  مجوزی  داشتن  اختیار  و  قدرت  که  داد 
سپس به او اجازه داده شد به سوی قبیله اش بازگشته به تبلیغ اسالم بپردازد. بیشتر 
مردم قبیلۀ او اسالم را پذیرفتند. وی پس از آن همراه هیأتی از مردان قبیله اش به مکه 
نزد پیامبر )ص( رفته مفتخر به دیدار با آن حضرت شدند. آن حضرت نیز به درخواست 
ایشان در خصوص رفتار منصفانه و اصول بنیادین اسالم آنها را رهنمایی فرمود. پیامبر 
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اکرم )ص( دستوراتی را برای ایشان مرقوم فرمود و آنها پس از دریافت هدایایی به قبیلۀ 
خود بازگشتند. رهنمودهای مزبور در سند 15 نشان داده شده اند.

از  برخی  منعقد شد  آنها  طوایف  و  مختلف  قبایل  با  که  قراردادهایی  بازخوانی  در 
اهداف روشن می شوند: جلب حمایت و وفاداری آنها؛ جدا کردن آنها از قریش؛ و یا 
پایبند کردن آنها به قراردادی با مسلمانان و در صورتی که این امر میسر نشد، حصول 
برابر ظلم و ستمگري های  قبال مقاومت مسلمانان در  آنها در  از بی طرفی  اطمینان 
قریشیان. با آن که هدف کلی وارد کردن این قبایل به جرگۀ اسالم به قوت خود باقی 
بود، با این حال این امر در مراحل اولیه مورد تأکید قرار نمی گرفت. ما شاهد هستیم 
که با تعدادی از قبایل بدون این که ملزم به پذیرش اسالم شوند قرارداد اتحاد بسته 
می شد. در این موارد هدف ممانعت از حمایت آنها از قریش یعنی دشمن قسم خوردۀ 
مسلمانان بود. دشمنی که سرانجام تمامی نبردهای اصلی مسلمانان با آنها بود، چرا که 
نفوذ قریش مانع اصلی بر سر راه توسعۀ اسالم به سایر مناطق جزیره العرب به حساب 
می آمد. پس از برقراری امنیت و آرامش داخلی در مدینه، حصول اطمینان از بی طرفی 
قبایل مذکور به ویژه آنهایی که در مسیر شاه راه راهبردی بین مدینه و ساحل دریای 
سرخ قرار داشتند یکی از نخستین اهداف پیامبر خدا )ص( بود. گسترش نفوذ دولت 
اسالمی در آن زمان امر واجبی بود زیرا محدود ماندن در درون مرزهای شهر مدینه 
مسلمانان را آسیب پذیر می کرد. باید جنگ به سمت قریش، به ویژه با فشار آوردن به 
شاهرگ اقتصادی آنها یعنی تجارت، سوق داده می شد. در این راه بسته به نیازهای شان 
مشوق های گوناگونی به قبایل داده شد؛ به برخی قول حمایت در مقابل تجاوز خارجی 
داده شد و برخی دیگر قول حمایت های مالی دریافت کردند. از برخی از آنها حتی 
توقع یاری رساندن به مسلمانان نبود و تنها باید بی طرف می ماندند در حالی که از 

برخی مانند بنی غفار درخواست کمک و پشتیبانی از مسلمانان شد.

سند 15: تعهدات اسالمي مردمان قبیله عمر بن مره
به نام خداوند بخشنده و مهربان
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1- این سند از سوي خداوند متعال است که با درستي و صداقت از زبان رسولش بیان شده و 
شامل یک سند شفاهي مي شود که براي جهینۀ بن زید با نمایندگي عمر بن مرۀ مصوب شد .

 2- آنها )قبیلۀ  مزبور( حق دارند زمین را کشت کنند و از دشت ها )براي تولید محصول یا چراي 
احشام خود( و از تمامي پهنۀ دره ها )از باال تا پایین( استفاده کنند، به شرط آن که مراتع آن را 
براي تغذیه یا موارد درست دیگر مصرف کنند )یعني نباید استفاده نادرست از این مراتع صورت 
گیرد(،  و آب نیز باید به همین ترتیب مصرف شود؛  اجازه دارند در هرجایي که خواستند آب 

بنوشند.
3- آنها باید براي زمین خمس بپردازند.

4- اگر دارایي فردي به تعداد 40 رأس گوسفند و گله اي از شتران )بین 10 تا 40 نفر( رسید 
آنگاه دوتا از آنها را به ذکات دهد. اگر فرد تنها یکي از آن دو را داشته باشد پس یکي را به ذکات 

دهد. و اگر فرد تنها حیواناتي براي کشت زمین داشته باشد زکاتي بر آن نیست.
5- خدا و تمامي مسلمانان بر این پیمان شاهد هستند.

نتیجۀ این پیمان ها آن بود که مسلمانان نه تنها مانع استفادۀ قریش از این قبایل 
علیه دولت اسالمی شدند بلکه پیامبر )ص( توانستند، در صورت عدم تمایل آنها برای 
در  نمونه،  عنوان  به  کنند.  بی طرفی شان حساب  روی  مسلمانان،  به  مستقیم  کمک 
نداشتند.  نگرانی خاصی  از غرب  قبایل  این  بدر مسلمانان در خصوص حملۀ  جنگ 
اگر رسول خدا )ص( با این قبایل پیمان نبسته بود احتمال قوی وجود داشت که آنها 
بر اساس پیوندهای قبیله ای به مدینه حمله کنند. در ضمن، اکثر اعضای این قبایل 
سرانجام مسلمان شدند و در جنگ های متعددی شرکت کردند که باشکوه ترین حضور 
به  خدا )ص(  رسول  سوی  از  فعال  دیپلماسی  بنابراین،  بود.  مکه  فتح  زمان  در  آنها 
گسترش نفوذ دولت اسالمی از مدینه تا بندر ینبوع در فاصلۀ حدود 160 کیلومتری 
به سمت غرب کمک شایانی کرد. زیباتر آن که این مهم بدون آن که حتی یک نفر 
از اعضای این قبایل کشته شود به انجام رسید و آنها همگی اسالم آوردند و با دولت 
اسالمی هم پیمان شده و بعدها به صورت اعضای فعال این دولت درآمدند. این قبایل 
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روش زندگی خود را از پایبندی به مجموعه ای از چارچوب ها و رسوم محلی، سنتی و 
قبیله ای به یک دوستی مبتنی بر انصاف آزادمنشانه و عدالتی جهانی که با ایمان به 
خدا و رسولش تضمین می شد، تغییر داد. ظرف دو سال پس از ورود به مدینه گسترۀ 
قلمرو دولت اسالمی تا 160 کیلومتري در غرب توسعه یافته بود. این مسئله، با هر 
معیاری که سنجیده شود، دستاوردی عظیم بود و در آینده به خوبی به پیشبرد اهداف 

دولت اسالمی کمک می کرد.
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گناه  از  خداوند  تا  درخشانی-  پیروزی  ]چه[  بخشیدیم  پیروزی  را  تو  ما 
به  را  تو  و  گرداند  تمام  تو  بر  را  نعمت خود  و  درگذرد  تو  آینده  و  گذشته 
راهی راست هدایت کند- و تو را به نصرتی ارجمند یاری نماید- اوست 
آن کس که در دلهای مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانی بر ایمان خود 
بیفزایند و سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست و خدا همواره دانای 
سنجیده کار است- تا مردان و زنانی را که ایمان آورده اند در باغهایی که 
از زیر ]درختان[ آن جویبارها روان است درآورد و در آن جاویدان بدارد و 
بدیهایشان را از آنان بزداید و این ]فرجام نیک[ در پیشگاه خدا کامیابی 

بزرگی است. )سورۀ فتح،  آیات 1 تا 5(

خداوند با عبارات فوق حکم آسمانی خویش در بارۀ پیمان حدیبیه را اعالم و از آن با 
عنوان فتحي بزرگ برای مسلمانان یاد مي فرماید. این حکم تردید برخی اصحاب را که 
پیش تر و در جریان انعقاد پیمان مفاد آن را ناعادالنه می انگاشتند از میان برد. آن دسته 
از اصحاب که درک کاملی از راهبردهای عمیق تر پیامبر )ص( نداشتند، در ابتدا نتوانستند 
نارضایتی خود از برخی مفاد ظاهراً یک طرفۀ پیمان، به ویژه مواد مربوط به فراریان از هر 
دو طرف را پنهان نمایند. همگان مي دانستند که مسلمانانی که برخالف میل خود در مکه 
نگاه داشته شده بودند تحت آزار و شکنجه قرار داشتند و لذا این بند از پیمان حدیبیه 
برای بسیاری از مسلمانان مایۀ سر افکندگی تلقی می شد، چرا که احساس می کردند 
پیامبر )ص( موضعی آشتی جویانه در برابر قریش اتخاذ فرموده اند. پیش از پرداختن به مفاد 

این پیمان به بررسی شرایطی می پردازیم که به انعقاد این پیمان منجر شد.
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پیشینه تاریخی
پیمان حدیبیه را می توان به نتایج دو جنگ اُحد و احزاب نسبت داد. جنگ احزاب 
)خندق( در ماه شوال سال پنجم هجرت آغاز شد و بیش از یک ماه به طول انجامید. 
این جنگ زمانی آغاز شد که گروهی از قبایل یهودی و عرب دست به دست هم داده 
و براي حمله به مدینه توطئه کردند. هدف آن ها نابودی کامل مسلمانان برای همیشه 
بود.1 خود نبرد احزاب نتیجۀ شکستی بود که مسلمانان دقیقاً دو سال پیش در شوال 
سال سوم هجری در جنگ احد متحمل شده بودند. قبایل دسیسه گر یهودی و عرب 
با این تصور که مسلمانان پس از جنگ احد تضعیف شده اند جسارت یافته اندیشیدند 
که یک نیروی عظیم تر می تواند نهضت اسالمی در مدینه را یک بار و برای همیشه 
با  قبایل  این  عمدۀ  اکثریت  عرب،  قبایل  از  معدودی  شمار  استثنای  به  سازد.  نابود 
اسالم و مسلمین دشمنی داشتند. آنها اسالم را تهدیدی جدی برای سنت های جاهلی 
خود یعنی پرستش بت ها به جای خدای یکتا، غارت و دزدی، عدم پایبندی به اصول 
اخالقی، قتل، طبقه گرایی، بی ارزش پنداشتن زنان و دختران و شیوه های مالی مبتنی 
مهمان نوازی،  مثبتی همچون  اعراب خصایص  تلقی می کردند. هرچند  بهره کشی  بر 
شجاعت، پایبندی به عهد و پیمان و وفاداری به دوستان و هم پیمانان نیز داشتند و 
اسالم هم این خصایص را تایید می نمود، اما سران قبایل از تهدید منافع اقتصادی شان 
به واسطۀ رشد و تثبیت قدرت مسلمانان وحشت داشتند. خانۀ کعبه در مکه محل 
نگهداری بت های متعلق به تمامی قبایل عرب بود؛ و هر ساله بازارهای داد و ستد با 
حضور قبایلی از سراسر جزیره العرب و سایر مناطق در خود شهر و نیز اطراف مکه 
برپا می گردید. همچنین مسئلۀ زیارت ساالنۀ حج نیز مطرح بود. مجموعۀ این عوامل 
نه تنها قریش را ثروتمند ساخته، بلکه قدرت و نفوذ فراوانی نیز به آنها بخشیده بود. 
نیز  فراوانی  قدرت  از  عرب  قبایل  بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان  قریش  قبیلۀ  به عالوه، 
می شدند  تلقی  ضعیف  مسلمانان  که  زمانی  در  به ویژه  دیگر،  قبایل  و  بود  برخوردار 
چندان مایل به بر انگیختن دشمنی قریش با خود نبودند. قریش به منظور قرار دادن 
انزواي سیاسی و فرهنگی، آن ها را به غفلت و دوری از  پیامبر  )ص(  و پیروانش در 
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سنت های دیرین رایج در مکه متهم می نمود.
شکست مسلمانان در احد قبایل مختلف اعم از صحراگرد و یک جانشین را ترغیب 
کرد تا علیه آن چه سنگر ضعیف مدینه تلقی می کردند وارد عمل شوند. قبیلۀ نجدی 
بنی اسد که در شمال شرقی مدینه اسکان داشت نخستین قبیله ای بود که به ایجاد 
به  گروهی  آنان  نظامی  تدارکات  از  اطالع  از  پس  پیامبر )ص(  پرداخت.  مزاحمت 
فرماندهی ابوسلمه را به نبرد با آنان فرستاد. قبیلۀ بنی اسد به سرعت شکست خورد 
و تسلیم شد. تهدید دیگر از جانب قبیلۀ یهودیان بنی نضیر ایجاد شد که در جنوب 
شرقی مدینه سکونت داشتند. این گروه پیمان مدینه، که همۀ طرف ها را به حفظ 
روابط دوستانه و در صورت تجاوز خارجی به پشتیبانی از یکدیگر ملزم می ساخت، را 
با مسلمانان منعقد کرده بودند. اما این یهودیان به جای پایبندی به تعهدات شان، در 
ربیع االول سال چهارم هجری در یک ضیافت شام برای قتل پیامبر )ص( دسیسه چینی 
کردند. آنها با توجه به کارنامۀ سیاه شان در قتل سایر انبیای الهی )ع( چنین تصور 
می کردند که این بار هم می توانند با فراغ بال به این اقدام خیانت کارانه دست بزنند. 
آنان  از مدینه منجر شد.  نهایت اخراج آن ها  به محاصرۀ محل اسکان و در  امر  این 
کردند؛  کوچ  شمال  به سمت  خود  فراوان  دارایی های  از  قابل توجهی  بخش  به همراه 
برخی در وادی القري ساکن شدند و برخی دیگر نیز به همراه هم کیشان خود به خیبر 

و فلسطین مهاجرت نمودند.
بنی محارب  و  بنی ثعلبه  یعنی  بنی قطفان  نجدی  قبیلۀ  از  طایفه  دو  بعد،  ماه  چند 
دست به اقداماتی علیه مسلمانان زدند. پیامبر )ص( شخصاً در رأس گروهي چهارصد 
نفره از مجاهدین آنها را در ذات الرقاع غافلگیر نمودند. افراد این قبایل که بیشتر در 
غارت کاروان های بی دفاع مهارت داشته و آمادگی مقابله با هجوم ناگهانی یک نیروی 

سازمان یافته را نداشتند، دارایي هاي خود را وانهاده و به تپه های مجاور گریختند.2
اندکی پس از این واقعه، در ربیع االول سال پنجم هجری، پیامبر )ص( در رأس یک 
گروه هزار نفری از مسلمانان برای مقابله با قبایلی که کاروان ها را در دومت الجندل 

1- سرزمینی متشكل از سوریه، لبنان، فلسطین و اردن امروزی
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مورد ارعاب و حمله قرار می دادند وارد عمل شدند. منطقۀ دومه الجندل شاهراه مهمی 
در مرزهای جزیره العرب با شام1 به شمار می آمد که کاروان ها از طریق آن از سمت 
شمال به شام و از سمت شرق به عراق می رفتند. در این واقعه نیز قبایل مزاحم که تاب 
مقاومت در برابر سپاه مسلمانان را نداشتند چاره را در فرار یافتند. این لشکرکشی های 
مکرر قدرت و نفوذ مسلمانان را در ناحیه ای پرآشوب تثبیت نمودند. این نکته آشکار 
شد که هیچ قبیله ای به تنهایی یارای مقابله با قدرت روز افزون اسالم را ندارد و چنین 
مقابله ای مستلزم تالش جمعی قبایل متعدد است. در چنین شرایطی بود که سران 
قبیلۀ یهودی بنی نضیر برای تدارک هجومی جمعی به مدینه با همتایان مشرک خود 
در قبیلۀ قریش مکه و قبایل اطراف از جمله قبیلۀ بنی قطفان وارد مذاکره شدند. این 
دسیسۀ مشترک قبایل متحد به نبرد احزاب معروف است. تحریک کنندگان اصلی در 
این واقعه سران قبیلۀ یهودی بنی نضیر و هم پیمانان آن ها یعنی بنی واعل بودند.3 بیش 
از ده هزار سرباز از قبایل قریش، بنی نضیر، بني وائل و بنی قطفان )به ویژه طوایف فزاره، 
مّره و اشجعه( به فرماندهی ابوسفیان، یکی از پرنفوذترین سران مکه برای حمله به 
مدینه آماده شدند. شمار مسلمانان برای رویارویی با هجوم مهاجمان حتی با احتساب 

کودکان به زحمت به سه هزار تن می رسید.
بنا به پیشنهاد سلمان فارسی پیامبر )ص( دستور داد خندق عمیقی در اطراف مدینه 
حفر کنند تا مانعی دفاعی بر سر راه سپاه دشمن ایجاد شود.4 خود پیامبر )ص( نیز 
شخصاً در حفر خندق در شمال و غرب مدینه مشارکت فرمودند. قسمت های جنوبی 
و شرقی مدینه به علت وجود تپه ها و نخلستان های انبوه به لحاظ نظامی امن بودند و 
مهاجمان به دشواری می توانستند از آن قسمت ها به شهر حمله کنند. قبایل مهاجم 
با شیوۀ نظامی جدید یعنی حفر خندق عریضی که راه ورودشان به مدینه را مسدود 
ساخته بود ناآشنا بودند. آنها که به نبرد رو در رو و مستقیم با دشمن عادت داشتند و 
تصور می کردند به علت کثرت فراوان عدۀ نیروهای شان پیروز این نبرد خواهند بود، 

زمانی که با خندق مواجه شدند خود را ناکام یافتند.
مشرکان چند بار کوشیدند از خندق بگذرند، اما تیر اندازی دقیق تیر اندازان سپاه 
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اسالم تالش های آن ها را ناکام گذاشت. پس از آن، مهاجمان تصمیم گرفتند با هدف 
ممانعت از ورود آذوقه به شهر آن را به محاصره در آورند. آنها همچنین نمایندگانی را 
نزد قبیلۀ بنی قریظه، آخرین قبیلۀ یهودی ساکن مدینه فرستادند تا آنان را به نقض 
اُسید، رییس  ابتدا، کعب بن  با مسلمانان بسته بودند ترغیب نمایند. در  پیمانی که 
باز زد؛ خاصه در شرایطی که مسلمانان به این  قبیلۀ بنی قریظه از نقض پیمان سر 
انصاف داشتند.  و  با عدل  توأم  او رفتاری  قبیلۀ  افراد  با  و  بودند  مانده  پایبند  پیمان 
اما هم کیش نژادپرست او، ُحَیی بن اخطب، رییس قبیلۀ بنی نضیر که مبعوث شدن 
پیامبری از قومی جز بنی اسراییل را بر نمی تابید وی را متقاعد ساخت که مسلمانان به 
طور قطع در برابر یک سپاه ده هزار نفری متحمل شکست خواهند شد. وی کعب را 
ترغیب کرد تا فرصت را غنیمت شمرده پیمان خود با مسلمانان را نقض کند و به صف 
فاتحان بپیوندد، زیرا این کار به بهترین وجه منافع وی را تأمین خواهد نمود. سر انجام 
و  گرفتند  مسلمانان  با  خود  پیمان  نقض  به  تصمیم  بنی قریظه  و  شد  متقاعد  کعب 

بدین ترتیب در این برهۀ بسیار حساس به مسلمانان خیانت کردند.5
زمانی که پیامبر از ارتباط پنهانی بین مهاجمان و بنی قریظه آگاه شد، یک گروه 
فردی  پیامبر )ص(  که  آنجا  از  اما  فرمودند.  اعزام  شرایط  ارزیابی  قصد  به  را  تحقیق 
بسیار محتاط بودند، به اعضای گروه توصیه کرد حتی در صورت محرز شدن خیانت 
بنی قریظه از افشای اطالعات در مأل عام بپرهیزند. آن حضرت مایل نبودند مسلماناني 
که خود نگران خیل عظیم مهاجمانی بودند که آنها را در محاصره گرفته اند بیش از 
این دچار اضطراب شوند. منافقان ساکن مدینه نیز با هدف تضعیف روحیۀ مسلمانان 
به آنان می گفتند که در حالی که پیامبر به شما وعدۀ فتح بیزانس و سرزمین پارس 
را داده است، اکنون بدون امکان دریافت هر گونه کمکی تحت محاصرۀ سپاهي چند 
هزار نفری قرار گرفته اید. آنها به مسلمانان هشدار می دادند که در پی تحمل شکست 
حتمی از چنین سپاه عظیمی، خانواده های آنان به اسارت مهاجمان در خواهند آمد و 
آنها را به بردگی خواهند گرفت. منافقین به همین بهانه از حضور در میدان نبرد سر 

باز زدند، اما خداوند در این آیۀ شریفه نفاق ایشان را آشکار ساخت:
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درنگ  جای  را  دیگر شما  مدینه  مردم  ای  گفتند  آنان  از  گروهی  و چون 
نیست برگردید و گروهی از آنان از پیامبر اجازه می خواستند و می گفتند 
جز  ]آنان[  نبود  بی حفاظ  خانه هایشان[  و]لی  است  بی حفاظ  ما  خانه های 

گریز ]از جهاد[ چیزی نمی خواستند. )سورۀ احزاب: آیۀ 13(.
این برهه از زمان دوران خطیری برای مسلمانان بود. محاصره بیش از یک ماه به 
طول انجامید و چون از هیچ نقطه ای امکان ورود آذوقه به شهر فراهم نبود، بسیاری از 
مسلمانان دوره های طوالنی گرسنگی را تحمل کردند. سرمای زمستان آن سال مدینه 
نیز بر مشکالت می افزود. نبردهای پراکندۀ متعددی نیز با دشمن در گرفت که طی 
آن ها طرفین به سوی یکدیگر تیر اندازی می کردند. همچنین سپاه مشرکین گاه در 
صدد عبور از خندق حفر شده توسط مسلمانان برمی آمدند، اما تمامی این تالش ها 
ناکام ماند. در موارد معدودی نیز نبردهای تن به تن میان افراد سپاه احزاب و مسلمانان 
که  انجامید. خطری  قریش  معروف  از سران  تن  به کشته شدن چند  که  در گرفت 
مسلمانان را تهدید می کرد چنان جدی بود که آن ها مجبور بودند همواره هشیار باشند 
و در سرمای زمستان شب های متمادی را بدون خواب و استراحت به صبح برسانند. 
محاصره تنها زمانی پایان یافت که طوفانی شدید وزیدن گرفت و چادرهای مهاجمان 
را از جا کند و آذوقۀ آن ها را نیز از میان برد. مهاجمان که به درستی نمی دانستند 
تا چه زمان باید در این هوای سرد و نامناسب به محاصرۀ شهر ادامه دهند، به تدریج 
روحیۀ خود را از دست داد و پس از یک شب سخت که طی آن باد و باران شدید آن ها 

را در بر گرفت، از میدان نبرد گریختند.
نقل است چون مهاجمان از میدان نبرد گریختند، پیامبر )ص( پیش بینی فرمودند که 
از آن به بعد قریش قادر به حمله به مدینه نخواهد بود. در مقابل، اکنون ابتکار عمل در 
دست مسلمانان بود. آن حضرت بالفاصله پس از پایان نبرد احزاب به سراغ بنی قریظه 
رفت که با اتحاد با کسانی که قصد تخریب مدینه را داشتند پیمان مدینه را نقض 
کرده بودند. اگر اقدام به موقع نعیم بن مسعود )از تازه مسلمانان قبیلۀ بنی اشجعه، از 
طوایف بنی قطفان( و ایجاد اختالف توسط وی میان قریش و قطفان از یک سو و بنی  
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قریظه از سوی دیگر نبود، ضربۀ سختی به مسلمانان وارد می آمد. محققین در باب 
مجازات اعمال شده بر بنی قریظه با یکدیگر اختالف نظر دارند؛ برخی بر این باورند که 
تمامی افراد ذکور این قبیله به قتل رسیدند و زنان و کودکان آن ها به اسارت گرفته 
تمامی  که  کرده اند  مطرح  را  نظر  این  محققان  از  دیگر  برخی  که  حالی  در  شدند،6 
مردان قبیله اعدام نشدند.7 گروه دوم، آیات قرآن و نیز سوابق تاریخی را سند اثبات 
نظر خویش قرار داده اند. در هر حال، کمی پس از نبرد احزاب، قبیلۀ بنی قریظه نیز 
سرکوب شده و تهدید آن ها برای مسلمانان مدینه خنثی گردید. پیش از ابالغ فرمان 
و  ذوقرد  بنی لحیان،  علیه  نیز  دیگری  نبردهای  پیامبر )ص(،  به  عمره  مناسک  انجام 
بنی مصطلق )طایفه ای از بنی خزاعه( در گرفت. ایشان در عالم رؤیا مشاهده فرمودند 
که در لباس احرام وارد شهر مکه شده و به طواف و قربانی مشغول هستند. پس از آن 

بود که برای عزیمت به مکه آماده شدند.
پیامبر )ص( به همراه 1400 مرد و زن مسلمان که به جز شمشیری غالف کرده 
برای هر زائر به منظور انجام مناسک عمره و تزئین حیوانات قربانی سالحی به همراه 
تن  بر  احرامي  لباس  صلح جویی  نشانۀ  به  مردان  تمامی  شدند.  مکه  عازم  نداشتند 
داشتند که عبارت بود از دو تکه جامۀ نادوخته که حجاج پیش از انجام این مناسک 
اسالمی بر تن می کنند. سران قریش پس از اطالع از عزیمت مسلمانان به سمت مکه 
در دار الندوه که محل گردهمایی در مکه بود گرد هم آمدند. آنها یک گروه سه نفره 
متشکل از اکرمۀ بن ابوجهل از طایفۀ بنی مخزوم، صفوان بن امیه از طایفۀ جمعه و 
به  از ورود مسلمانان  مانع  تا  مأمور کردند  را  بنی عامر  قبیلۀ  بن عمر، رییس  سهیل 
مکه شوند.8 قریشیان همچنین از تمامی مردان قبیلۀ خود و سایر قبایل هم پیمان که 
توان جنگیدن داشتند خواستند تا برای رویارویی با مسلمانان مهیا شوند. زمانی که 
پیامبر )ص( از نقشه ها و برنامه های سران قریش برای حملۀ غافلگیرانه به مسلمانان 
پیش  در  مکه  سمت  به  را  دشوارتری  مسیر  حرکت،  مسیر  تغییر  با  یافتند،  آگاهی 
گرفتند تا با دسته های مسلح از سپاه قریش برخورد ننماید. آن حضرت سر انجام در 

مکانی به نام حدیبیه توقف فرمودند.9
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سران قریش چندین فرستاده را نزد پیامبر )ص( فرستادند، به این امید که حداقل 
یکی از آن ها بتواند این مدعا را که مسلمانان مراسم حج عمره را بهانه ای برای حمله 
شهر  به  مسلمانان  ورود  از  بودند  مصمم  قریشیان  نماید.  تأیید  داده اند  قرار  مکه  به 
جلوگیري کنند، زیرا چنین اقدامی از سوی مسلمانان را مایۀ سر افکندگی و تحقیر 
خود می دانستند، اما تحقق این منظور نیز با دشواری هایی همراه بود؛ سنت رایج در 
یا دشمن، به  از دوست  اعم  افراد،  ایجاد مانع بر سر راه ورود  از  را  آنها  اعراب  میان 
از ورود مسلمانان به مکه پیامدهای  بازمی داشت. ممانعت  شهر مکه به قصد زیارت 
سنگینی برای قریش به همراه داشت و به اعتبار و حیثیت آنان به عنوان امناء کعبه 
لطمه وارد می کرد. سران مکه که از دوری مسلمانان از مدینه و مسلح نبودن آن ها 
برای نبرد آگاه بودند، شاید می توانستند به اتفاق قبایل هم پیمان خود بر مسلمانان 
یورش برده، آن ها را شکست دهند و بدین وسیله انتقام شکست تحقیرآمیز احزاب در 
سال قبل از آن را بگیرند. در میان کسانی که برای مالقات با پیامبر )ص( اعزام شدند 
می توان به بُدیل بن ورقاء از بنی خزاعه، مکرز بن حفص از طایفۀ بنی عامر، ُحلیس بن 
علقمه از قبیلۀ احابیش و عروۀ بن مسعود ثقفی اشاره کرد. تمامی این افراد در هنگام 
بازگشت اطمینان یافتند که برخالف ادعاهای سران قریش، پیامبر و همراهانش نه 
برای جنگ، بلکه فقط برای انجام مناسک حج عمره به مکه آمده اند. اما سران قریش 
سرسختانه سخنان نمایندگان خود را نیز باور نکردند، با این حال چون دلیلی منطقی 

برای ممانعت از ورود مسلمانان به مکه نداشتند خود را در موقعیتی دشوار یافتند.10
در پی این مالقات ها، پیامبر )ص( تصمیم گرفتند داماد خود، عثمان بن عفان را که از 
طایفۀ صاحب نفوذ عبد الشمس از قبیلۀ بنی امیه بود برای متقاعد کردن سران قریش 
از نیات صلح جویانۀ مسلمانان به مکه اعزام نمایند. انتظار می رفت عثمان با توجه به 
روابط خانوادگی عمیقی که در مکه دارد از سوی قریش به گرمی مورد استقبال قرار 
مانع ورود  اگر  زیرا  بودند،  قرار گرفته  اکنون سران مکه در موقعیت دشواری  گیرد. 
مسلمانان به مکه برای گزاردن حج عمره می شدند، این کار در واقع به معنای نقض 
سنت دیرینۀ عدم محدودیت برای ورود زوار در ماه های حرام ذی القعده و ذی الحجه 
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گرمی  به  عثمان  از  عبد الشمس،  نیرومند  طایفۀ  ویژه  به  و  قریشیان  می شد.  تلقی 
استقبال کردند و از وی خواستند مناسک حج عمره را انجام دهد. اما وی به این دلیل 
که پیامبر )ص( و سایر همراهان شان از انجام همین مراسم منع شده بودند از قبول این 
پیشنهاد سر باز زد. اما تأخیر وی در بازگشت به اردوی مسلمانان به سرعت به طرح 
شایعۀ شهادت وی منجر گردید.11 در پی انتشار این شایعه، پیامبر )ص( همراهان خود 
را گرد آوردند و از ایشان پیمان گرفتند که انتقام قتل عثمان را بگیرند. این پیمان در 
زیر درختی منعقد شد و از آن با عنوان بیعت الرضوان یاد می شود. قرآن کریم نیز در 
عباراتی ستایش آمیز به این واقعه اشاره کرده آن دسته از اصحاب را که سوگند یاد 
کرده بودند تا در دفاع از این اصل که فرستادگان پیامبر )ص( را نباید به قتل رساند تا 
پای جان بجنگند مورد تمجید قرار داده است )سورۀ  فتح، آیات 12 تا 18(. اما اندکی 

بعد خبر زنده بودن عثمان به مسلمانان رسید و وی به اردوی مسلمانان پیوست.
مسلمانان  نزد  را  بنی عامر  طایفۀ  رییس  عمر،  بن  سهیل  قریش،  سران  سر انجام 
فرستادند و مشخصاً از وی خواستند به مسلمانان این پیام را برساند که امسال آن ها 
باید بدون انجام مناسک عمره به مدینه باز گردند. آنان از این بیم داشتند که اگر به 
مسلمانان اجازۀ ورود به مکه داده شود، سایر قبایل ممکن است چنین تصور کنند 
که قریش در برابر فشار تسلیم شده است و غرور جاهلیت آن ها چنین تصوری را بر 
نمی تابید. اما سهیل بن عمر با مأموریت انعقاد یک پیمان با پیامبر )ص( نزد ایشان 
فرستاده شد و پیامبر )ص( نیز برای حصول یک توافق آمادگی داشتند. اما رسول مکرم 
اسالم )ص( افق گسترده تری را مد نظر داشتند و می خواست قریش را با ابزار عفو و 
بزرگواری رام کنند تا بتوانند در نبرد علیه یهودیان خیبر که در به راه انداختن جنگ 
احزاب نقشی محوری داشتند آزادی عمل بیشتری داشته باشند. با توجه به عدۀ نسبتاً 
قلیل مسلمانان، امکان نبرد هم زمان با قریش و یهودیان خیبر وجود نداشت و الزم 
بود پیش از مواجهه با یکی از آن دو با دیگری از در صلح و سازش درآمد. پیامبر )ص( 
نیز سازش با قریش را در اولویت قرار داد و تصمیم برای گزاردن حج عمره و مذاکره 

با آنان به منظور انعقاد یک پیمان صلح نیز در راستای همین هدف بود.
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پیش از نهایی شدن مفاد پیمان، مذاکرات فراوانی میان پیامبر )ص( و سهیل بن عمر 
صورت گرفت. سپس پیامبر )ص( از حضرت علی)ع( خواستند تا پیمان نامه را با »بسم 
اهلل الرحمن الرحیم« آغاز کرده کتابت نمایند. سهیل بالفاصله اعتراض کرد و چنین 
استدالل نمود که وی این نوع آغاز را به رسمیت نمی شناسد و در مقابل درخواست 
کرد تا متن پیمان نامه با عبارت مرسوم اعراب آن زمان یعنی »بسمک اللهم« )به نام 
تا چنین کنند. سپس  از علی)ع( خواستند  پیامبر )ص(  آغاز شود.  پروردگار(  ای  تو 
از علی)ع( خواسته شد تا چنین بنویسند: »این پیمانی است میان محمد، فرستادۀ 
خداوند، و سهیل بن عمر« سهیل بن عمر این بار نیز اعتراض کرده چنین استدالل 
نمود که اگر محمد )ص( را به عنوان فرستادۀ خداوند می پذیرفت دیگر خصومتی میان 
ایشان وجود نداشت. سهیل اصرار کرد که سند پیمان نامه باید بدین صورت نوشته 
شود که »این پیمانی است میان محمد بن عبد اهلل و سهیل بن عمر«. پیامبر )ص( این 
شرط را نیز پذیرفتند، هرچند مسلمانان از تقاضاهای جسورانۀ فرستادۀ سران مکه و 

پذیرش فوری آن ها از جانب پیامبر )ص( بسیار ناراحت بودند.

مفاد پیمان حدیبیه
مفاد این پیمان سر انجام مورد توافق طرفین قرار گرفت و به صورت مکتوب درآمد 
)سند 16(. متن پیمان نامه توسط علی بن ابیطالب )ع( نوشته شد و این شهود آن را 
به امضا رساندند: ابوبکر، عمر، عبد الرحمان بن عوف، عبد اهلل بن سهیل بن عمر، سعد 
بن ابی وقاص و محمود بن مسلمه از جانب مسلمانان و مکرز بن حفص و ُحیطب بن 
عبد العزی از جانب مشرکان. اما پس از امضای پیمان مسئلۀ دیگری مطرح شد: سند 
امضا شده می بایست در اختیار چه کسی قرار گیرد؟ هر دو طرف خواستار در اختیار 
داشتن سند بودند، اما سر انجام این مسئله نیز با این پیشنهاد پیامبر )ص( که نسخۀ 
مشابهی از سند تهیه و توسط طرفین و نیز تمامی شهود امضا شود مرتفع گردید. 
پیامبر )ص( اصل سند را نزد خود نگاه داشتند و نسخۀ رونوشت را به سهیل بن عمر داد.11

البته مشکالت دیگری نیز بر سر راه عقد این پیمان وجود داشت. پیش از امضای نهایی 
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پیمان، ابو جندل بن سهیل بن عمر، یکی از مسلمانانی که در مکه در اسارت به سر 
می برد توانست از مکه گریخته خود را به حدیبیه برساند. پاهای وی در غل و زنجیر بود 
و آثار شکنجه بر روی آن ها مشهود بود. با وجود این که پیمان نامه هنوز به طور رسمی به 
امضای طرفین نرسیده بود، پدر وی )سهیل بن عمر( تقاضا کرد که پسرش بر طبق مفاد 
پیمان حدیبیه به وی تسلیم شود. این امر مسلمانان را در شرایط بسیار دشواری قرار داد 
و گرفتاری ابو جندل باعث تأثر عمیق آنان شده بود. هرچند پیامبر )ص( نیز عمیقاً به 
ضرورت نجات ابو جندل واقف بودند، اما به وی توصیه فرمودند که صبر در پیش گیرد تا 
خداوند به زودی گشایشی در کار او پدید آورد. پیامبر )ص( همچنین به ابوجندل اطالع 

داد که بر طبق مفاد پیمان تازه، ابوجندل باید به مکیان تسلیم شود.
اکثریت بزرگی از مسلمانانی که همراه پیامبر )ص( بودند پیش تر به خاطر شرایط به 
ظاهر تحقیر کنندۀ مطرح شده در پیمان حدیبیه مانند عدم صدور اجازه برای گزاردن 
نام  نشدن  ذکر  بودند،  رسانده  مکه  نزدیکی  به  را  که خود  زماني  هم  آن  عمره  حج 
پیامبر )ص( در پیمان نامه به عنوان فرستادۀ خدا و اکتفا به عنوان »پسر عبد اهلل« برای 
ایشان و نیز تسلیم کردن فراریان مسلمان به شکنجه گران آنها رنجیده خاطر بودند. 
مسئلۀ ابوجندل نیز بر شدت دلتنگی آنان می افزود. عمر بن خطاب چنان در باب مفاد 
پیمان نامه دچار تردید و تحّیر شده بود که نزد ابوبکر رفت و از وی در بارۀ مبعوث 
شدن پیامبر )ص( از جانب خداوند سوال کرد. زمانی که ابوبکر بعثت آن حضرت از 
و  حقیقی  دین  پیروان  مسلمانان  »آیا  پرسید  عمر  نمود،  تصدیق  را  خداوند  جانب 
راستین نیستند؟« پاسخ ابوبکر به این سوال نیز مثبت بود. عمر در ادامه پرسید: »پس 
چرا ما این شرایط ذلت بار را از مشرکان مکه می پذیریم؟« ابوبکر پاسخ داد، »ما باید 

به نظر و حکم رسول خدا اعتماد کنیم و آنچه را ایشان انجام داده است بپذیریم.«
عمر که از پاسخ های ابوبکر قانع نشده بود به طور مستقیم به سراغ خود پیامبر )ص( 
رفت و همان پرسش هایی را که با ابوبکر مطرح کرده بود با ایشان در میان گذاشت 
و پاسخ های مشابهی دریافت نمود. مسلمانان از مسائل پیش آمده چنان در تحیر و 
اندوه بودند که زمانی که پیامبر )ص( به آنان فرمان داد حیوانات خود را قربانی کنند 
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و سرهای شان را بتراشند هیچ کس از جای خود حرکت نکرد. شاید در تمامی طول 
از فرمان ایشان تبعیت  رسالت پیامبر )ص( این تنها زمانی بود که اصحاب بالفاصله 
نکردند. پیامبر )ص( به چادر خود باز گشتند. در آنجا همسر ایشان ام سلمه که آن زمان 
همراه ایشان بود پیشنهاد کرد که خود آن حضرت ابتدا دست به کار قربانی شوند 
و زمانی که مسلمانان این وضع را مشاهده کنند آنها نیز چنین خواهند کرد. همین 
اتفاق هم افتاد. پس از اتمام مراسم قربانی، مسلمانان با وجود عدم اجرای مناسک حج 

عمره با دل هایی ماالمال از اندوه عازم بازگشت به مدینه شدند.

سند شمار 16: مفاد پیمان حدیبیه
به نام تو آغاز مي کنیم اي پروردگار

این قراردادي میان محمد بن عبداهلل و سهیل بن عمر است.
1- مسلمانان بدون به جا آوردن حج عمره در این سال )ششم هجري( به مدینه برخواهند گشت.
2- به آنها اجازه داده خواهد شد سال آینده )سال هفتم هجري( براي سه روز وارد مکه شوند. 
هریک از آنها مجاز است یک شمشیر غالف شده با خود داشته باشد. مردم مکه براي یک دوره 

سه روزه مکه را ترک خواهند کرد تا از بروز هرگونه درگیري میان طرفین جلوگیري شود؛
3- میان طرفین براي یک دورۀ 10 ساله صلح برقرار خواهد بود. همۀ قبایل آزاد هستند با هریک 

از طرفین که بخواهند هم پیمان شوند.
4- هرکسي بدون اجازۀ ارباب یا خانواده اش از مکه بگریزد بازگردانده خواهد شد. قریش کسي را 

که از مدینه گریخته به مکه پناهنده شود باز نخواهد گرداند.

فتح المبین
در راه بازگشت به مدینه بود که آیات سورۀ فتح که در آن ها به رسول خدا مژدۀ 
این موضوع می پردازیم  پیرامون  به بحث  اکنون  نازل گشت.  بود  پیروزی داده شده 
که پیمان حدیبیه چگونه به پیروزی بزرگی تبدیل شد که خداوند در قرآن مجید از 
آن یاد کرده است. از زمان ابالغ پیام اسالم توسط پیامبر )ص(، قریش برای نخستین 
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به  شمشیر  ضرب  به  می بایست  که  شورشی  گروه  یک  به عنوان  نه  را  مسلمانان  بار 
نظامی  و  سیاسی  هویت  یک  به عنوان  بلکه  شوند،  بازگردانده  قریش  جاهلیت  آیین 
مستقل به رسمیت شناخت. صلح ده ساله با قریش به مسلمانان فرصت داد تا از شر 
اصلی ترین دشمن خود در امان باشند. قبایلی که تا آن زمان از ترس بر انگیخته شدن 
دشمنی قریش تمایل چندانی به اتحاد با مسلمانان نداشتند اکنون می توانستند آزادانه 
مبادرت به چنین اقدامی نمایند. در واقع به محض امضای پیمان حدیبیه، بنی خزاعه 
اتحاد خود را با مسلمانان اعالم داشتند و بنی بکر، یکی از طوایف بنی کنانه به قریش 
پیوستند. بعدها بنی بکر، با حمله به بنی خزاعه و بدین ترتیب نقض پیمان حدیبیه، 
بهانۀ الزم را برای حرکت به سمت مکه و آزادسازی آن در رمضان سال هشتم هجری 

به مسلمانان داد.
پس از دفع خطر قریش، پیامبر )ص( توانستند توجه خود را یکسره به یهودیان خیبر 
یهودیان  با شکست  پیامبر )ص(  نمایند.  معطوف  مدینه  مزاحم شمال  قبایل  سایر  و 
میان  از  را  در سراسر جزیره العرب  یهودیان  تفرقه افکنی  با  توأم  نفوذ  واقع  در  خیبر 
با  آزادانه  تا  امکان داد  به مسلمانان  بود که  برد. مهمترین جنبۀ پیمان حدیبیه آن 
غیرمسلمانان و از جمله خویشاوندان خود از میان قریش ارتباط برقرار کنند، آنان را 
تحت تأثیر شرافت و راستی خود قرار دهند و سر انجام به آیین اسالم رهنمون شوند. 
کمی بعد از انعقاد پیمان حدیبیه، شماری از سران قریش از جمله افراد سرشناسی 
همچون خالد بن ولید )یک طراح نظامی بسیار ماهر از طایفۀ بنی مخزوم( و عمر بن 
عاص )که فردی زیرک از قبیلۀ بنی سهم بود( اسالم آوردند. تأثیر این مسئله بر سایر 
پیمان حدیبیه  انعقاد  بود. در زمان  قابل توجه  به همین میزان  نیز  قبایل و طوایف 
1400 نفر پیامبر )ص( را همراهی کرده بودند، در حالی که دو سال بعد، زمانی که 
پیامبر )ص( به سمت مکه حرکت کردند 10 هزار مرد مسلح در معیت ایشان بودند. 

این افزایش خارق العاده در زمانی کمتر از دو سال رخ داده بود.
آن بند از مفاد پیمان که مسلمانان را بیش از هر عامل دیگری سرخورده کرده بود و 
بر طبق آن تمامی فراریانی که از مکه گریخته اند می بایست به قریش تسلیم می شدند 



238            /                     دیپلماسی صلح عادالنه در  سیره  پیامبر اعظم)ص(

در حالی که قریش چنین تعهدی در مورد تسلیم کردن فراریان از مدینه به مسلمانان 
نداشت نیز به نفع مسلمانان تمام شد. اندکی پس از بازگشت به مدینه، پیامبر )ص( 
بنی ثقیف  از  )که  شاریق  بن  اخناس  و  عبدمناف  طایفۀ  از  عوف  بن  اظهر  از  نامه ای 
اما هم پیمان زهره بود( در ارتباط با فرار عتبه بن اُسید )ابوبصیر( دریافت نمود که 
پیمان  مفاد  بر طبق  ابوبصیر  بازگرداندن  خواستار  آنان  بود.  مکه  در  اسیر  مسلمانی 
حدیبیه بودند و بدین منظور فردی از قبیلۀ بنی عامر به نام ابن لویی را به همراه یکی 
از غالمان خود نزد مسلمانان فرستادند. پیامبر )ص( نیز طبق مفاد پیمان نامه متعهد 
بود ابوبصیر را به فرستادگان مکه تسلیم کنند. در راه بازگشت به مکه، ابوبصیر فرد 
اعزامی از قبیلۀ بنی عامر را کشت و غالم وی نیز از ترس متواری شد. در پی این واقعه 
ابوبصیر در تپه های ذا المروه در نزدیکی العیص سنگر گرفت: ناحیه ای که پیامبر )ص( 
آن را به رییس قبیلۀ بنی جهینه بخشیده بودند. وی از آن ناحیه شروع به حمله به 
سایر  رسید،  مکه  به  ابوبصیر  دالوری های  خبر  که  زمانی  نمود.  قریش  کاروان های 
مسلمانان اسیر در مکه نیز از شهر گریختند و در ذا المروه به وی پیوستند. به زودی 
حدود 70 نفر از مسلمانان در آنجا گرد هم آمدند و نه تنها با حمله به کاروان های 
مکیان غنایم بسیاری را صاحب شدند، بلکه از طریق ایجاد اخالل در تجارت مکیان 
نگران  امر  این  از  فراهم آوردند. سران قریش چنان  را  آنان  بر  اعمال فشار  موجبات 

شدند که خود از پیامبر )ص( خواستند این بند از پیمان نامه را لغو نمایند.13
پیمان حدیبیه نه تنها راه را برای غلبۀ مسلمانان بر یهودیان خیبر هموار ساخت، 
بلکه همچنین به پیامبر )ص( فرصت داد تا نامه هایی را برای حکام مختلف سرزمین های 
همجوار جزیره العرب ارسال و آنان را به اسالم دعوت کنند. در زیر به تفکیک به بررسی 
هر دوی این جنبه ها می پردازیم. ابتدا موقعیت قبایل یهودی ساکن خیبر، در حدود 

160 کیلومتري شمال مدینه را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
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حمله به خیبر
سیره نویسان در بارۀ مدت زمان اقامت پیامبر )ص( در مدینه پس از بازگشت از حدیبیه 
و پیش از عزیمت به سمت خیبر با یکدیگر اختالف نظر دارند. بنا به قول ابن اسحاق، 
پیامبر )ص( دو ماه در مدینه اقامت گزیدند و سپس در واپسین روزهای محرم سال 
پیامبر )ص( در  اقامت  یعنی سال هفتم هجری عازم خیبر شدند.14 هیکل مدت  بعد 
مدینه را پانزده روز ذکر کرده است و دیگری این مدت را یک ماه دانسته، اما هیچ یک 
برای مدعای خود سند و مأخذی ارائه نکرده اند.15 اما این جزئیات چندان حایز اهمیت 
نیستند و در اینجا ذکر این نکته کافی است که عزیمت به سمت خیبر کوتاه زمانی پس 
از بازگشت از حدیبیه رخ داده است. با توجه به قدرت نظامی قبایل یهود، پیامبر )ص( 
به دنبال همراهی آن دسته از اصحاب برای شرکت در این نبرد بودند که پیش تر ایمان 
خلل ناپذیر خود به خداوند و دین جدید را از خود نشان داده بودند، و لذا تنها آن دسته 
از اصحاب را با خود همراه کردند که در حدیبیه نیز در رکاب ایشان بودند.16 خداوند نیز 

در آیه ای از قرآن به همراهی همین تعداد از اصحاب فرمان می دهد:
»هنگامي که شما در آینده براي به دست آوردن غنائمي حرکت کنید متخلفان 
مي گویند: بگذارید ما هم از شما پیروي کنیم )و در این جهاد شرکت نمائیم!( 
آنها مي خواهند کالم خدا را تغییر دهند، بگو: هرگز نباید به دنبال ما بیایید، 
اینگونه خداوند از قبل گفته است، اما به زودي مي گویند: شما نسبت به ما 

حسد مي ورزید ولي آنها جز اندکي نمي فهمند« )سورۀ فتح: آیه 15(.
بسیاری از اعراب بادیه نشین که ایمان چندان محکمی به پروردگار نداشتند زمانی که 
پیامبر )ص( در ذیقعدۀ سال ششم هجری به قصد انجام مراسم عمره از مدینه به طرف 
مکه عزیمت کردند از همراهی با وی سر باز زده بودند. روشن بود که در چنین سفری 
از غنایم جنگی خبری نخواهد بود و اعراب بادیه نشین هم اگر امیدی به کسب منفعت 
مادی نداشته باشند چندان رغبتی نیز برای همراهی پیامبر )ص( از خود نشان نخواهند 
داد. در آن هنگام )ذیقعدۀ سال ششم هجری( منافقین نیز از همراهی آن حضرت سر باز 
زدند، زیرا بیم داشتند عزیمت ایشان و اصحاب به سمت مکه به معنای هالکت قطعی 
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ایشان به دست قریش خواهد بود. اما بالعکس خیبر به لحاظ مادی سرزمینی غنی بود 
اما به علت وجود دژ های مستحکم فتح آن نیز دشوار مي نمود. اخراج یهودیان از مواضع 
مستحکم شان در پس دیوارهایي عظیم کار سهل و ساده ای نبود. بنابراین، پیامبر )ص( 
مایل نبودند کسانی که به امید کسب غنیمت هستند و یا کسانی که التزام چندانی به 
آیین جدید ندارند ایشان را همراهي کنند، بلکه تنها به دنبال همراهی کسانی بودند که 
به راستی سرسپردۀ راه حق بودند و در صورت لزوم از بذل جان دریغ نداشتند. خداوند 

نیز این موضع پیامبر را در آیۀ فوق مورد تأیید قرار داد.
قلعۀ خیبر شامل چند دژ بود که از آن جمله می توان به ناعم، زبیر و قموص اشاره 
کرد. پیامبر )ص( در حین تدارک نظامی برای عزیمت به سمت خیبر اخباری مبنی 
بر قصد قبیلۀ قطفان برای اعزام 4000 سرباز در حمایت از هم پیمانان یهودی شان به 
خیبر دریافت فرمودند. در پی این امر، رسول خدا )ص( به سرعت و با همراهی جمعی 
از سربازان خود بنی قطفان را غافلگیر نموده و آنان را مجبور کردند تا به جای کمک 
به هم پیمان شان در خیبر از سربازان خود برای محافظت از خانواده های شان استفاده 
کنند.17 به گفتۀ هیکل، پیامبر به آنان وعده داد که در صورت حفظ بی طرفی سهمی 
از غنایم خیبر متعلق به آنان خواهد بود.18 بنی قطفان که قبیله ای کوچ رو و مشتاق 

دریافت غنیمت بودند موافقت کردند که به هم پیمانان یهودی خود یاری نرسانند.
نیز  آنان  دژ های  بلکه  داشتند،  اختیار  در  تجهیزات جنگی  تنها  نه  یهودیان خیبر 
بسیار مستحکم بود. اما شور و عزم راسخ مسلمانان این موانع را از پیش روی آنان 
برداشت و در پی چند روز محاصره و نبرد شدید، دژ های خیبر یکی پس از دیگری 
غنایم  همچنین  شدند.  کشته  نبرد  این  در  نیز  یهود  سران  از  شماری  کرد.  سقوط 
بسیاری از جمله خزاینی که بنی نضیر در سال چهارم هجرت با خود از مدینه آورده 

بودند به دست مسلمانان افتاد.
پس از فتح تمامی دژ ها و تسلیم شدن یهودیان در برابر پیامبر )ص(، آن حضرت 
تصمیم گرفتند تا همچون یهودیان مدینه آنان را از محل زندگی خود اخراج نکنند. 
قبایل یهودی ساکن مدینه به کرات پیمان خود را با پیامبر نقض کرده بودند و در 
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هر فرصتی سعی کرده بودند به مسلمانان خیانت کنند. اخراج اینان از مدینه برای 
رفع این تهدید داخلی امری ضروری بود. اما در مورد یهودیان خیبر، پیامبر پیشنهاد 
آنان را مبنی بر اعطای اجازۀ کار بر روی اراضی کشاورزی و دادن نیمی از محصول 
به مسلمانان پذیرفتند. پیامبر )ص( عبد اهلل بن ابی رواحه را پیش از بازگشت به مدینه 
به حکومت آن ناحیه منصوب کردند. وی نیز به فرمودۀ پیامبر )ص( با ساکنان آنجا 
رفتاری توأم با عدل و انصاف در پیش گرفت. مثاًل در آنجا خبری از سوزاندن نمادین 
تقریباً  توسط صلیبیون  المقدس  بیت  تسخیر شهر  زمان  در  که  اتفاقی  نبود:  تورات 
در چهارصد سال بعد و در سال 1099 میالدی رخ داد. رفتار مسلمانان با یهودیان 
در مقایسه با رفتار سایر گروه ها نسبت به یهودیان شرافتمندانه تر و منصفانه تر بوده 
است. اما در مقابل، رفتار یهودیان در قبال مسلمانان به مانند رفتار آنان با مسلمانان 
فلسطین در روزگار کنونی رفتاری ظالمانه، بی رحمانه و جنایت کارانه بوده است. پس 
از در هم شکسته شدن مقاومت یهودیان در خیبر، پیامبر )ص( برای یهودیان فدک 
پذیرش  برای  یا  و  نمایند  تسلیم  را  دارایی های خود  و  اموال  یا  که  فرستادند  پیغام 
حکم خدا )جنگ( آماده باشند. خبر شکست ساکنان خیبر پیش تر به ساکنان فدک 
رسیده بود و آنان بالفاصله پذیرفتند که به جای جنگ نیمی از اموال خود را تسلیم 
نمایند.19 پیامبر )ص( از راه وادی القری که بین خیبر و مدینه واقع شده است به مدینه 
باز گشتند. هرچند یهودیان در آن ناحیه مقاومت هایی از خود نشان داد، اما دامنۀ 
این مقاومت ها محدود بود و آنان پذیرفتند در ازای قرار گرفتن در زیر لوای حمایت 
قدرت سیاسی  در هم شکسته شدن  به  توجه  با  بپردازند.20  اسالمی جزیه  حکومت 
یهودیان در جزیره العرب ، پیامبر )ص( به آنان اجازه داد برای کسب و تجارت به مدینه 
باز گردند. با این حال، کینه و عداوت آنها نسبت به مسلمانان و شیطنت های شان پایان 
نیافت. زینب زنی یهودی بود که پدرش حارث و شوهرش سالم بن مشکم را که هر 
دو از سران قبایل یهود بودند در نبرد خیبر از دست داده بود. وی تصمیم گرفت با 
خوراندن کباب گوسفند مسموم به زهر به پیامبر )ص( و اصحاب ایشان انتقام مرگ 
آنها را بگیرد. او بر این باور بود که اگر محمد )ص( پیامبر باشد از مسموم بودن گوشت 
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مطلع خواهد شد. یکی از همراهان پیامبر )ص( پس از خوردن یک لقمه در دم جان 
سپرد و آن حضرت نیز بالفاصله پس از گذاشتن تکه ای گوشت در دهان از مسموم 
بودن آن آگاه شد و فوراً آن را از دهان خارج فرمودند.21 با این حال، زهر بر جسم 
ایشان کارگر افتاد و به بروز بیماری پیش رونده ای منجر گردید که سر انجام موجب 

وفات آن حضرت شد.

نتایج و پیامدهای پیمان حدیبیه
پیمان حدیبیه نه تنها تهدید موجود از جانب قریش را از میان برد، بلکه راه را برای 
تعامل با سایر قبایل عرب هموار نمود و به آنان فرصت داد تا به درک اصول متعالی 
اسالم بپردازند. به عالوه، انعقاد این پیمان، حذف اقدامات خرابکارانۀ یهودیان را که 
موجبات نگرانی مسلمانان در مدینه و بیرون از آن را فراهم ساخته بود تسهیل نمود. 
این پیمان در واقع نمایش استادی و مهارت در سیاست بود که طی آن پیامبر )ص( از 
طریق عقد پیمان عدم تجاوز با یکی از دشمانان تهدید آن را از میان برده و در عین حال 
دشمنان ضعیف تر را بدون هم پیمان در برابر قدرت نظامی مسلمانان قرار داد. پیمان 
حدیبیه به مسلمانان این امکان را داد تا بر قسمت شمالی مدینه مسلط شوند: جایی 
که امپراتوری بیزانس به عنوان یکی از قدرت های بزرگ آن روزگار می توانست از آنجا 
به مدینه حمله کند. فتح خیبر و نیز حملۀ برق آسا و غافلگیرکننده علیه قبیلۀ نجدی 
بنی قطفان سایر قبایل کوچک تر را به این باور رساند که مدینه اکنون قدرت مسلط در 
منطقۀ شبه جزیره است و به نفع آنها است که با حکومت اسالمی از در صلح و آشتی در 
آیند. تحقق این امر در زمان کوتاهی میسر شد. تا روزگاری نه چندان دور پیامبر )ص( 
هیأت هایی را برای ابالغ پیام اسالم به قبایل دوردست می فرستادند، اما اینک این قبایل 
بودند که فرستادگانی را به منظور کسب ارشاد و اتحاد با مسلمانان گسیل می داشتند. با 
توجه به تمامی این مزایایی که نصیب مسلمانان شد، پیمان حدیبیه چنان که خداوند 

نیز اندکی پس از امضای آن فرموده بود، به راستی فتحی مبین بود.
همچنین پس از انعقاد این پیمان بود که رسول اکرم )ص( فرستادگانی را نزد حکام 
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مختلف حکومت های همجوار گسیل داشتند و آنان را به اسالم دعوت فرمودند. این 
بخشی از رسالت خاتم انبیاء به عنوان پیامبری برای تمامی بشریت بود )اعراف: 158(. 
مختلف  حکام  برای  پیامبر )ص(  جانب  از  ارسالی  نامه های  بررسی  به  بعد  فصل  در 
سرزمین های مجاور با جزیره العرب و نحوۀ برخورد حکام این سرزمین ها با پیام و نیز 
فرستادگان آن حضرت خواهیم پرداخت. اما روشن است که پیمان حدیبیه نقطۀ عطف 
مهمی در تقویت و تثبیت قدرت اسالم بود. این پیمان به موازات رفع تهدید یک دشمن 
)قریش( از طریق مذاکره، به حذف قدرت سایر دشمنان )یعنی قبیلۀ نجدی بنی قطفان 
و قبایل یهودی ساکن خیبر( با استفاده از نیروی نظامی منجر گردید. مذاکره، استفاده 
از نیروی نظامی و زمان بندی استفاده از هر یک از این ابزارها از سوی پیامبر )ص( حاوی 
درس های ارزشمندی در زمینۀ آیین حکومت داري است. استفادۀ بی هدف از نیروی 
نظامی و دیپلماسی منفعالنه، هیچ یک نتیجۀ مطلوب را در پی نخواهند داشت، بلکه 
زمان  به کارگیری این دو نیز حایز اهمیت فراوان است. در حدیبیه، بیشتر همراهان 
پیامبر )ص( توان اندیشیدن به افق هاي دورتر را نداشتند. آن حضرت تنها یک سال پس 
از وارد کردن شکستی سخت بر قریش در جریان نبرد احزاب تصمیم گرفته بودند با 
آنان از در آشتی وارد شوند. این واقعیت که پیامبر )ص( پیش از رفتن به مقابلۀ یهودیان 

خیبر تصمیم به آشتی با قریش گرفتند نیز آموزنده است.
یک سال قبل از آن حضور یهودیان در مدینه و به تبع آن دسیسه ها و توطئه های آنان 
در مدینه پایان یافته بود. یهودیان به تنهایی توان مقابله با نیروی اسالم را نداشتند. 
آنان علیرغم بسیج تمامی قبایل ساکن جزیره العرب برای حمله و شکست مسلمانان در 
مدینه در سال پنجم هجری از رسیدن به این هدف باز مانده بودند. پیمان حدیبیه به 
مسلمانان امکان داد تا اتحاد میان یهودیان و مشرکان را متزلزل سازند. پس از ایجاد 
شکاف در این اتحاد و بی طرفی قریش، یهودیان از حمایت حامیان نیرومند خود در 
جزیره العرب محروم شدند. پس از انعقاد پیمان حدیبیه، یهودیان خیبر پیش از هر 
کسی متوجه شدند که روزهای اعمال نفوذشان بر قریش به سر آمده است. در جهان 
امروز نیز این امر بدان معناست که در صورت جدا شدن رژیم صهیونیستی از حامیان 
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امپریالیست آمریکایی و نیز استعمارگران اروپایی اش، مقابلۀ نظامی با آن بسی ساده تر 
خواهد بود.

غرور قریشیان در اندک زمانی آنان را به نقض پیمان وادار نمود. حتی اگر آنان نیز 
نهضت  پیشبرد  جهت  در  پیامبر )ص(  هدف  همچنان  پیمان  این  نمی کردند،  چنین 
اسالمی و تثبیت قدرت آن را تحقق می بخشید. اگر تهدید موجود از ناحیۀ یهودیان و 
قطفانیان از سمت شمال و شمال شرقی مدینه از میان می رفت، برخورد با مشرکان 
مکه در صورت ضرورت آسان تر بود. این دقیقاً همان نقشه اي بود که پیامبر )ص( در 

ذهن مبارک داشتند. 
ایشان با عزیمت به سمت مکه با هدف مشخص انجام مراسم عمره و نیز نشان دادن 
شجاعتی بی مانند در عزیمت بدون سالح جنگی به این شهر، سران قریش را در برابر 
چالشی جدی قرار داد. عزیمت به مکه در یکی از ماه های حرام صورت گرفت و طی آن 
مسلمانان بی سالح و تنها به همراه حیواناتی که برای قربانی آورده بودند به سمت مکه 
به راه افتادند. قریشیان می دانستند که حمله به مسلمانان در چنین شرایطی موجب 
ناخرسندی شدید سایر ساکنان شبه جزیره خواهد شد و قادر به انجام چنین کاری 
نبودند. پیامبر )ص( آنان را مجبور کردند پیمانی را منعقد سازند که مفاد آن نیز چنان 
به نفع آنان بود که نمی توانستند از امضای آن چشم بپوشند. تا جایی که به مسلمانان 
مربوط می شد، مهمترین دستاورد این پیمان، ایجاد نوعی پیمان عدم تجاوز به مدت 
ده سال بود. از آنجا که قریش نیرومندترین قبیله در جزیره العرب بود و دشمن اصلی 
مسلمانان نیز به شمار می آمد، بی طرفی آنان به پیامبر )ص( امکان داد تا ضمن انتشار 
پیام اسالم به مقابلۀ نظامی با سایر قبایل مزاحمی بپردازند که در مقایسه با قریش 
از قدرت کمتر و نیز سازمان دهی ضعیف تری برخوردار بودند. آزادسازی مکه از چنگ 
این همان  از سایر جهات بود و  امنیتی علیه مدینه  قریش مستلزم حذف تهدیدات 
هدفی بود که پیمان حدیبیه آن را به نحو احسن تحقق بخشید. پیامبر )ص( از طریق 
به کارگیری خردمندانۀ اهرم مذاکره در کنار نیروی نظامی به طور سازمان یافته تمامی 
دشمنان منطقه ای را از میدان به در نمود. تمامی این دستاوردها به واسطۀ خلوص و 
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ایمان راسخ اصحاب پیامبر )ص( میسر گردید که حاضر بودند برای پیشبرد مقاصد 
اسالم و پیامبر مکرم اسالم )ص( از همه چیز حتی جان خویش نیز بگذرند.

اما پیش از خاتمۀ این فصل، طرح یک پرسش ضروری است: چرا پیامبر )ص( به 
محض ورود به مدینه سعی نکردند با قریش نیز پیمانی مانند آنچه با یهودیان مدینه 
بزرگی همچون  از جنگ های  بعد  تا  و  امضا کنند؟ چرا شش سال  بود  منعقد کرده 
صبر  پیمانی  چنین  انعقاد  برای  متعدد  پراکندۀ  نبردهای  نیز  و  خندق  و  احد  بدر، 
فرمودند؟ در پاسخ باید گفت کسانی که قدرت را قبضه نموده آن را در جهت انحصار 
ثروت و ظلم و ستم به دیگران به کار می گیرند )مشرکان مکه( قاعدتاً تنها بر مبنای 
درستی استدالل های طرف مقابل و موجه بودن آنها با وی مذاکره نمی کنند. این قبیل 
نبوده و  قائل  برای درستی، اخالق مداری و راستی  فرهنگ های قدرت محور اهمیتی 
تنها زبان زور را می فهمند؛ به ویژه زمانی که احتمال از دست دادن قدرت خودشان 

نیز وجود داشته باشد.
این همان شرایط مکه در زمان عقد پیمان حدیبیه بود. در طی کوتاه زمانی که پیامبر )ص( 
در مدینه به سر می بردند، اهرم قدرت و سلطۀ نا به جای قریش بر جزیره العرب به تدریج 
از میان رفت. آنان نتوانستند هدف اعالم شدۀ خود یعنی از نابودي همیشگي مسلمانان 
را در نبردهای احد و خندق محقق سازند. در واقع مسلمانان پس از هر نبرد پی  در 
بود  نتوانسته  آنجا که قریش  از  پی قوی تر و قریشیان ضعیف تر می شدند. همچنین 
مسلمانان نوآیین مدینه را که عموماً از تجهیزات جنگی کمتری نیز برخوردار بودند 
تحت سلطۀ خود در آورد، قادر نبود در سایر قبایل عرب ساکن شبه جزیره که ناظر بر 
اوضاع بودند نیز تبعیتی مبتنی بر ترس از خود ایجاد نماید. پیروزی در غزوۀ خندق 
برابر عزم مسلمانان سر تسلیم فرود  از قبایل متحد در  که طی آن سپاه گرد آمده 
آوردند و ستون پنجم قریش در مدینه یعنی یهودیان نیز از بین رفتند، نقطۀ عطفی در 
تغییر معادالت قدرت در سرزمین حجاز و بیرون از آن بود. در اینجا بود که سر انجام 

قریشیان ساکن مکه به قدرت مسلمانان مدینه پی برده آن را به رسمیت شناختند.
پیامبر )ص( که هیچگاه روی اصول خود مصالحه نمی کرد، زمانی صلح پیشنهادی را 
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پذیرفت که قدرتشان برتر از قدرت سرسخت ترین دشمنانش بود و به مدت تقریباً دو 
دهه ایشان را آزار و اذیت کرده بودند خداوند در قرآن در این باره چنین می فرماید: 

»و اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآ، و بر خدا تکیه کن 
که او شنوا و داناست« )انفال: 61(

همچنین در بند 45 از پیمان مدینه چنین آمده است: 
»و اگر آنان ]ساکنان مدینه[ به ترک مخاصمه دعوت شدند، باید با مفاد یک پیمان 
ترک  به  را  مخلص  مسلمانان  ]کافران[  آنان  اگر  اما  نمایند.  موافقت  متناسب  صلح 
مخاصمه دعوت کردند، مسلمانان ملزم به رعایت آن هستند، مشروط بر آن که صلح 

شامل کسانی که با اسالم به عنوان یک دین سر جنگ دارند نباشد.«
پیامبر )ص( به عنوان فردی معتقد به اصول و پایبند به وجدان انسانی، کسی نبودند 
که بخواهد برای کسب قدرت موقت به بحران آفرینی بپردازد؛ همچنین با وجود آنکه 
و  ایشان  نداشتند.  انتقام جویی  به  تمایلی  داشتند  دست  در  را  قدرت  هنگام  آن  در 
اطرافیان مخلص و با ایمان شان به تعهداتی که بر طبق پیمان حدیبیه ملزم به رعایت 
آنها بودند پایبند ماندند و تنها زمانی از رعایت مفاد پیمان دست کشیدند که مشرکین 
آن را نقض کرده بودند. اما به راستی اگر پیامبر )ص( قدرت نظامی خود در میدان نبرد 
را برای قریش اثبات نکرده بودند آیا باز هم آنان به آن حضرت پیشنهاد ترک مخاصمه 
می دادند؟ و اگر چنین بود، ضرورتی نداشت که پیامبر )ص( پس از سیزده سال زندگی 

در مکه که بیشتر آن نیز تحت آزار و تهدید سپری شد از این شهر هجرت نمایند.
این می تواند درس بزرگی برای تمام کسانی باشد که در نهضت اسالم شرکت دارند. 
آنان )دشمنان( تنها زمانی صادقانه با ما مذاکره می کنند که به آنان اثبات نماییم که 
از قدرت کافی برخوردار هستیم. این امر نیز تنها زمانی تحقق می یابد که ما مسلمانان 
نیز آمادگی شهادت در راه هدف و نبرد تا آخرین نفر را داشته باشیم. در غیر این 
امتیازدهی طرف ضعیف تر تبدیل می شود که خود  برای  به اهرمی  صورت مذاکرات 
تأثیر این  از  موجب تحقیر هرچه بیشتر طرف ضعیف تر است. پیامبر )ص( به خوبی 
عامل آگاهی داشتند و به همین دلیل قبل از رفتن پای میز مذاکره، ابتدا به تحکیم 
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بنیان قدرت اسالم به قیمت نبردهای سخت و طاقت فرسا می پرداختند. آنان تنها به 
این دلیل با یک طرح صلح عملی موافقت کردند که مسلمانان قدرت مقابلۀ نظامی با 

آنان را داشتند.
به عنوان نمونه، فرایند به اصطالح صلح بین فلسطینیان و مقامات رژیم صهیونیستی 
را در نظر بگیرید؛ تا زمانی که فلسطینیان با نمایندگی تشکیالت خودگردان فلسطین و 
سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( به لحاظ نظامی چندان نیرومند تلقی نمی شدند، 
به طور فزاینده ای سرزمین و نیز منزلت خود را در برابر اشغال گرانصهیونیست و نیروهای 
حماس  و  حزب اهلل  رشد  به  رو  قدرت  با  و  اخیراً  اما  می دادند.  دست  از  استعمارگر 
مراکش،  الجزایر،  لیبی،  یمن،  بحرین،  مصر،  تونس،  در  مدنی  قیام های  ایجاد  به  که 
عمان و اردن نیز منجر شده است، صهیونیست ها و شرکای دسیسه گر آمریکایی شان، 
بوده و  تا وقتی مسلمانان ضعیف  توافقات گذشته می زنند، هرچند  از رعایت  سخن 
در قفس های سیستم دولت - ملت دچار دوددستگی بودند، عالقه ای به رعایت آن ها 
نداشتند. به عنوان نمونه ای دیگر، چرا آمریکا در حال مذاکره با جمهوری اسالمی ایران 
از طریق اقمار اروپایی خود بر سر پیمان منع گسترش سالح های هسته ای )ان.پی.تی( 
است؟ در اینجا نیز علت آن است که نهضت اسالمی در ایران به لحاظ پشتوانۀ معنوی 
و نیز نیروی نظامی آن اندازه نیرومند است که در صورت وقوع جنگ قادر به رویارویی 
با تمامی دشمنانش می باشد. جمهوری اسالمی ایران همچنین با تحمل هشت سال 
جنگ »جهانی« علیه آن و غلبه بر بیش از سی سال تحریم اقتصادی نشان داده است 
المللی  که مشرکان و نهادهای کافر وابسته به آنان )سازمان ملل متحد،آژانس بین 
انرژی اتمی ناتو و ...( به میل و ارادۀ خود به پای میز مذاکره نمی آیند، بلکه باید آنان 
را از موضع قدرت و با تکیه بر کاربرد اصولی قدرت برخاسته از اسالم که در آن نشانی 

از عقب نشینی در مبارزه نیست به پای میز مذاکره کشاند.
خیبر  دژ های  که  روزی  نیست.  فایده  از  خالی  دیگر  نکتۀ  یک  به  اشاره  اینجا  در 
فتح شد، مسلمانانی که پیش تر به حبشه پناهنده شده بودند برای ملحق شدن به 
پیامبر )ص( در خیبر باز گشتند. آنان احتماالً ابتدا به مدینه رسیدند و در یافتند که 
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پیامبر )ص( برای انجام مأموریتی نظامی به خیبر عزیمت کرده است. قاعدتاً در پی 
از  امر، آنان تصمیم گرفته اند برای دیدار رسول مکرم اسالم )ص( پس  این  از  اطالع 
تحمل حدود پانزده سال رنج دوری به سمت خیبر حرکت کنند. از پیامبر )ص( نقل 
شده است که با دیدن پسرعموی خود، جعفر بن ابی طالب، فرمودند »نمی دانم کدام 
خبر مایۀ مسرت بیشتر است: فتح خیبر یا دیدار جعفر و همراهانش؟«22 بازگشت این 
عده از مسلمانان به مدینه پیامد مستقیم امضای پیمان حدیبیه بود، زیرا این پیمان 
باعث فروکش کردن خصومت دیرین با قریش شده بود. به عالوه، پیامبر )ص( اندکی 
پس از بازگشت از حدیبیه فرستادگانی را به همراه نامه هایی روانۀ دربار حکام مختلف 
کرده بودند که یکی از آنان نجاشی حاکم حبشه بود. ایشان در این نامه ها از نجاشی 

خواسته بودند تا تمهیدات الزم برای بازگشت مسلمانان به مدینه را اتخاذ نماید.
سال بعد، دوهزار نفر از مسلمانان به اتفاق پیامبر )ص( برای انجام مراسم عمره که 
سال قبل یعنی سال امضای پیمان تاریخی حدیبیه از انجام آن منع شده بودند به 
سمت مکه به راه افتادند. بدین ترتیب، رویای آن حضرت و قربانی کردن حیوانات آن 

گونه که ایشان پیش تر از آن خبر داده بود جامۀ عمل پوشید.
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که ورود غیر مسلمانان به آن ممنوع است. اما باید توجه داشت که بسیاری از این تفاسیر با منطق سازگار 
نیستند، زیرا این تفاسیر نه تنها برخالف آیات قرآن هستند، بلکه در آنها اشتباه بزرگی در مورد کاربرد مفهوم 
قرآنی و اسالمی »مشرک« مشاهده می شود. تا جایی که نگارنده اطالع دارد تا کنون هیچ محقق اسالمی 
این نظر را مطرح نکرده است که فردی که ساکن شبه جزیرۀ عربستان است نمی تواند با یک زن مسیحی یا 
یهودی ازدواج و زندگی کند و کسی نیز منکر این حقیقت نیست که زنان یهودی و مسیحی غیر مسلمان 
تلقی می شوند. بنابراین بر طبق تفسیر این حدیث، اگر مردی که ساکن شبه جزیره است با زنی غیر مسلمان 
ازدواج کند، باید یا خود یا همسرش را از شبه جزیره تبعید کند و به اتفاق خانواده اش از جزیره العرب برود. 

اما چنین چیزی به لحاظ منطقی پذیرفتنی نیست.
بنابراین، روشن است که برداشت ما از معنای کلمۀ »مشرک« برداشتی ناقص، تنگ نظرانه و محدود است. 
خداوند در قرآن کریم می فرماید، » و بگو ستایش براي خداوندي است که نه فرزندي براي خود انتخاب کرده، و نه 
شریکي در حکومت دارد و نه ولي )و حامي( به خاطر ضعف و ذلت، و او را بسیار بزرگ بشمار. « )اسراء: آیه 111(، 

و نیز می فرماید: »... و هیچکس در حکم او شریک نیست.« )کهف: آیه 26(. این بدان معنا است که بر روی 
زمین مردمانی زندگی می کنند که نه تنها انسان را در جایگاه الوهیت پروردگار قرار می دهند، بلکه چنین 
تالشی را نیز در عمل از طریق معارضه با قدرت پروردگار در عرصۀ حکومت و قانون گذاری صورتی منطقی 
می بخشند. اینان کسانی هستند که از قدرت خود در جهت حرام کردن حالل خداوند و حالل کردن حرام وی 
استفاده می کنند. بر طبق این تفسیر، خاندان آل صعود و حامیان امپریالیست و صهیونیست آنان که بیش از 
16 میلیون پایگاه نظامی در سرزمین مقدس عربستان ایجاد کرده اند بیش از آن که در حیطۀ غیر مسلمانان 

یهودی یا مسیحی جای گیرند، در حیطۀ مشرکین قرار می گیرند.
شوند  رانده  بیرون  عربستان  جزیرۀ  شبه  از  فوراً  باید  که  کسانی  حدیث،  این  موازین  طبق  بر  بنابراین 
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خاندان سلطنتی ده ها هزار نفری آل صعود، اربابان امپریالیست به اصطالح مسیحی آنان به همراه سالح های 
کشتار جمعی شان در منطقه و نیز آمران صهیونیست هر دوی این ها )یهودیانی که ظاهراً مذهبی دیگر را 
برگزیده اند( هستند. پایگاه های اینان باید تعطیل، فعالیت سازمان های صوری و عملیات اطالعاتی شان متوقف 
و کاخ های شان نیز ویران شود. تظاهر به حفظ و تقویت شریعت در انظار عمومی از طریق صدور مجوز برای 
ساختن کلیسا و کنیسه و در عین حال نظارت الکترونیکی و نیز انسانی بر مساجد، اجازۀ استفاده از پایگاه های 
نظامی برای کشتن سایر مسلمانان، دادن اجازه به کافران برای جاسوسی و رصد کردن مسلمانان حتی در 
خالل مراسم حج، مشاوره گرفتن از مشاوران نظامی و اطالعاتی صهیونیست به صورت سری، دادن اجازه به 
اروپای شرقی )سفیدپوست( برای رفت و آمد در قصرهای مجلل و  از زنان فاحشۀ روسی و  تعداد فراوانی 
آوردن خیل عظیم کارگران مهاجر غیر مسلمان )به صورت بیگاری( برای انجام کارهای سخت و سنگین همانا 
شرک را به زیور نفاق آراستن است. در کالم خداوند و نیز سیرۀ پیامبرش نشانه ای از تأیید ممنوعیت حضور 
غیر مسلمانانی که با قدرت حکومت اسالمی به معارضه بر نخاسته اند در جزیره العرب از یک سو و صدور مجوز 
برای به اصطالح مسلمانان برای انجام چنین کاری و تحمیل جابرانۀ سلطۀ خود بر سرزمین های مقدس در 

عین طرح ادعای خدمت به حرمین شریفین به چشم نمی خورد.
به عالوه خداوند در سورۀ آل عمران می فرماید: » نخستین خانه اي که براي مردم )و نیایش خداوند( قرار داده شد 
در سرزمین مکه است که پر برکت و مایه هدایت جهانیان است. در آن نشانه هاي روشن، )از جمله( مقام ابراهیم است، 

و هر کس داخل آن )خانه خدا( شود در امان خواهد بود؛ و براي خدا بر مردم است که آهنگ خانه )او( کنند، آنها که 

توانائي رفتن به سوي آن دارند، و هر کس کفر بورزد )و حج را ترک کند به خود زیان رسانده(، خداوند از همه جهانیان، 

بي نیاز است. « )آل عمران: آیات 96و 97(. بنابراین با توجه به کاربرد کلماتی نظیر »بشریت«، »عالمین« و 

»همگان« در این آیات و نیز این حقیقت که پیامبر اسالم )ص( به عنوان رحمت للعالمین )هم برای مسلمانان 
و هم برای غیر مسلمانان( به رسالت مبعوث گشته اند. آیا اینک کار مسلمانان به جایی رسیده است که از ورود 
کسانی که از ظلم، تحقیر و حرمان برای برخورداری از امنیت و آسایشی ولو موقت به مکه پناه آورده اند، ولو 
مسلمان هم نباشند جلوگیری کنند؟ آیا هیچ انسان تحت ظلم و ستمی می تواند به آمریکا، رژیم صهیونیستی، 
بریتانیا، فرانسه یا ... برود؟ البته که چنین نیست. دولت های حاکم بر این رژیم ها تنها اگر بتوانند از افراد برای 
دست یابی به اهداف مغرضانۀ خود بهره برداری نمایند و یا پناه دادن به افراد به آن ها کمک کند منافع ملی 
خود را تأمین نمایند اقدام به پذیرش افراد می کنند. در واقع اینان مسبب بیشتر ظلم و ستم هایی هستند که 
باعث می شوند افراد خانه و کاشانۀ خود را رها کرده رهسپار دیار غربت شوند. آیا نباید حداقل یک مکان بر 
روی کرۀ خاکی وجود داشته باشد تا افرادی که به واسطۀ پایبندی به اصولشان تحت آزار و تعقیب و حبس 



252            /                     دیپلماسی صلح عادالنه در  سیره  پیامبر اعظم)ص(

نمایند؟ مکه  امنیت  به راستی احساس  آنجا  بروند و در  آنجا  به  بتوانند  قرار گرفته اند  و شاید هم شکنجه 
دقیقاً به عنوان چنین مکانی در نظر گرفته شده بود و به همین دلیل پیامبر )ص( بخش اعظم رسالت خود را 
صرف آزاد کردن این شهر از یوغ تمامی اشکال تعصبات )قبیله گرایی، ملی گرایی، نژادپرستی، فرقه گرایی و 
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پیمان حدیبیه سر انجام مجال و فرصتی را که پیامبر )ص( با مهاجرت از مدینه به 
دنبال آن بودند تا پایگاه عملیاتی مستحکمی را برای نشر اصول و تعالیم اسالمی از 
طریق تأثیر و قدرت دستگاه های حکومتی ایجاد نمایند فراهم نمود. تا پیش از این، 
رغبت  خود،  با  قریش  نیرومند  قبیلۀ  دشمنی  بر انگیختن  ترس  از  قبایل  از  بسیاری 
چندانی به پذیرش اسالم نداشتند. بر اساس یکی از بندهای پیمان حدیبیه، قبایل 
از سوي طرف  اقدامات تالفی جویانه  از  غیروابسته می توانستند آزادانه و بدون ترس 
مقابل یا با مسلمانان و یا با کفار قریش متحد شوند. در واقع با توجه به پیمان صلح 
قبایل بسیاری در حجاز و خارج  تعامل مسلمانان و  برای  را  امر زمینه  این  ده ساله، 
با حکام،  از مرزهای آن فراهم نمود. همچنین توافق مزبور سبب تسهیل در تعامل 
سالطین و فرمانداران در سرزمین های هم جوار جزیره العرب گردید. رسول خدا )ص( از 

این فرصت برای ارسال پیام و دعوت این حکام به اسالم استفاده نمودند.
وهلۀ  در  بودند:  مهم  بسیار  پیمان حدیبیه سال هایی  انعقاد  به  منتهی  شش سال 
نخست تثبیت موقعیت داخلی در مدینه و سپس ایجاد اتحاد با قبایل متعدد ساکن 
انعقاد پیمان مدینه، دو  تا سواحل دریای سرخ. علیرغم  غرب و شمال غربی مدینه 
چالش عمده همچنان در مدینه وجود داشت: یکی قبایل یهود و دیگری منافقینی 
که در عین تظاهر به مسلمانی از هیچ تالشی برای تضعیف حکومت نوپای اسالمی 
نیز  و  خندق  و  احد  بدر،  همچون  بزرگی  نبردهای  آن  از  پس  نمی کردند.  فروگذار 
نه  را  مسلمانان  کوچک  جامعۀ  که  پیوست  به وقوع  دیگر  پراکندۀ  نبردهای  بسیاري 
تنها به خود مشغول می داشت، بلکه آنان را همواره از حملۀ دشمن به ویژه دشمنی 
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ناشي از تعصب قبیله ای قریش نگران می ساخت: تعصبی که قدرت در جزیره العرب 
را حق طبیعی و موروثی قریش پنداشته و به همین دلیل نیز فرهنگ قدرت مبتنی 
بر اصول نوظهور در مدینه را بارها مورد هجمه قرار داده بود. مسلمانان شجاعانه در 
دشوارترین شرایط به دفاع از خود پرداختند و علیرغم برتری فاحش دشمن به لحاظ 
نفرات جنگی در همان نبرد اول )بدر( در رمضان سال چهارم هجری آنان را شکست 
داد. اما این تهدید تا پس از جنگ احزاب )در سال پنجم هجری( نیز همچنان به قوت 

خود باقی بود.
نخواهند  دیگر  قریشیان  که  فرمودند  پیش بینی  پیامبر )ص(  احزاب،  از جنگ  پس 
هرچند  بود.  مسلمانان  دست  در  عمل  ابتکار  اکنون  کنند.  حمله  مدینه  به  توانست 
تمامی تهدیدات داخلی عماًل خنثی شده بود، اما این بدان معنا نبود که قریشیان مکه 
از دشمنی با مسلمانان دست برداشته بودند. تهدید خارجی عمدۀ دیگر از جانب قبایل 
اخراج شده  از مدینه  آنان  از  بود که شماری  یهودی ساکن خیبر متوجه مسلمانان 
بودند و اینک عزم خود را برای انتقام جزم کرده بودند. مسلمانان از نفرات کافی برای 
مقابلۀ همزمان با هر دوی این تهدیدات خارجی برخوردار نبودند و برای مقابله با یکی 
از این دو الزم بود با دیگری از در آشتی درآیند: اما با کدام یک از دشمنان می بایست 
از در آشتی وارد شد؟ این همان مسئله ای بود که به انعقاد پیمان حدیبیه و توافق 
با قریش منجر شد و بر مبنای آن طرفین متعهد شدند به مدت ده سال از حمله به 
یکدیگر اجتناب نمایند. در زمان پیامبر اسالم )ص( دو امپراتوری بزرگ ایران و روم در 
همسایگی جزیره العرب قرار داشتند و حکام وابسته به آنان نیز در جزیره العرب مستقر 

بودند که تعامل با آن ها نیز ضروری می نمود.
تمامی انبیای الهی )ع( دو مسئولیت خطیر را به عنوان بخشی از رسالت نبوت بر 
عهده دارند: نشر پیام دین )تقوا در پیشگاه الهي و مرجعیت خداوند( و تالش برای 
اجرای این تعالیم در اجتماع. البته همۀ انبیاء در دست یابی به هدف دوم موفق نشدند، 
زیرا مردمی که در میان آنان مبعوث شده بودند از پذیرش پیام ایشان سر بازمی زدند. 
برخی از این امت های عنادورز مانند کفار بنی اسراییل انبیای خود را به قتل رساندند؛ 
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به قتل رسیدند. برخی دیگر  به دست یهودیان  نبی )ع( هر دو  مثاًل زکریا و یحیای 
از انبیاء نیز از سرزمینی که در آن مشغول تبلیغ بودند بیرون رانده شدند. پیامبران 
دیگری نیز بودند که عمر خود را صرف ابالغ پیام الهی نمودند، اما اکثریت بزرگی از 
افراد اجتماع از پذیرش پیام شان سر باززدند و از اینرو به عنوان تأییدی بر سنن )قوانین 
اجتماعی( الهي مستوجب مجازات قهری و قطعی پروردگار متعال شدند. خداوند در 

قرآن کریم در این باره می فرماید:
پیش از شما، سنتهایي وجود داشت )و هر قوم، طبق اعمال و صفات خود 
زمین،  روي  در  دارید( پس  آنرا  نیز؛ همانند  که شما  داشتند؛  سرنوشتهایي 
بود؟!  )آیات خدا( چگونه  کنندگان  تکذیب  ببینید سرانجام  و  کنید  گردش 
این بیاني است براي عموم مردم؛ و هدایت و اندرزي است براي پرهیزکاران. 

)سورۀ  آل عمران: آیات 137 و 138(

و نیز می فرماید:
این معبودهائي را که غیر از خدا مي پرستید چیزي جز اسمهاي )بي مسمی( 
که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیده اید نیست، خداوند هیچ دلیلي براي آن 
نازل نکرده، حکم تنها از آن خداست، فرمان داده که غیر از او را نپرستید 

اینست آئین پا بر جا ولي اکثر مردم نمي دانند. 
)سورۀ یوسف: آیه 40(

کسانی که قدرت خداوند را در زندگی خود منکر شدند عاقبت گرفتار بال شده و 
از میان رفتند. پیامبر گرامی اسالم )ص( در میان تمامی انبیای الهی )ع( در اجرای 
رسالت خود بیشترین موفقیت را کسب فرمودند. ایشان نه تنها توانستند پیام اسالم را 
ابالغ نمایند، بلکه جامعه و حکومتی نمونه و الگو در مدینه تأسیس فرمودند که قلمرو 
آن در زمان حیات پربارشان تمامی جزیره العرب را در برگرفت. جانشینان پیامبر )ص( 
دنیای  تمامی  در  تقریباً  را  اسالم  پیام  نیز  راشدین  خلفای  یعنی  حکومت،  امر  در 
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شناخته شدۀ آن روزگار نشر و گسترش داد. منشأ این تحول عظیم، پیام متقن اسالم 
و اسوۀ حسنۀ رسول خدا )ص( بود. مجموعۀ این دو عوامل مردم را چنان تحت تأثیر 

قرار داد که خود به نمونه هایی از استقامت، شجاعت و ایثار تبدیل شدند.
رسول مکرم اسالم )ص(، پیامبری برای تمام بشریت )سورۀ اعراف: آیه 158( رسالت 
خود را صرفاً محدود به ساکنان جزیره العرب نکردند. ایشان همچنین فرستادگانی را 
نزد حکام مختلف اعزام کرده آنان را به اسالم دعوت فرمودند. این اقدام اندک زمانی 
پس از بازگشت آن حضرت از حدیبیه صورت گرفت. تا آن زمان تنها تماس مسلمانان 
با دنیای خارج در سطوح باال ارتباط با پادشاه حبشه بود: سرزمینی که شماری از مردان 
و زنان مسلمان پس از فرار از مکه در سال پنجم بعثت به آنجا پناهنده شده بودند. اکثر 
سیره نویسان بر این باورند که این نامه ها و فرستادگان در ماه ذی الحجۀ سال ششم 
هجری یا محرم سال هفتم هجری گسیل داشته شده اند.1 برخی خاورشناسان اختالف 
نظر برخی مورخان مسلمان در مورد تاریخ دقیق ارسال این نامه ها را دست آویزی برای 
را  ایرادات  این  به تفصیل  زیر سوال بردن اصل موضوع قرار داده اند.2 دکتر حمید اهلل 
بررسي، تمامی شبهات موجود را رفع نموده و چنین استدالل مي کند که علت وجود 
برخی ابهامات در این زمینه آن بوده است که برخی از نخستین کسانی که به نوشتن 
شرح حال پیامبر )ص( پرداخته اند تواریخ مختلفی را به عنوان مبدأ آغاز تقویم هجری 
در نظر گرفته اند. به عنوان مثال، الواقدی هجرت پیامبر )ص( از مکه به مدینه در ماه 
ربیع االول را مبدأ تاریخ مسلمانان در نظر گرفته است. اما از نظر بیشتر مورخان تاریخ 
اسالم ماه محرم به عنوان نخستین ماه سال در تقویم هجری تلقی می شود. با توجه 

به این مسئله، شبهۀ مربوط به اختالف در ذکر تواریخ مختلف نیز از میان می رود.3
کشف نسخ اصلی برخی از این نامه ها در طی پنجاه یا شصت سال اخیر نه تنها مؤید 
ارسال این نامه ها است، بلکه همچنین نشان می دهد که مضمون و محتوای این نامه ها 
نیز علیرغم عدم دسترسی مورخان مسلمان به نسخ اصلی به دقت از سوی آنان ثبت 
و ضبط شده است. این مورخان در نقل این نامه ها به روایت اصحاب پیامبر )ص( و نیز 
تابعین استناد می کردند. این امر گواه قدرت حافظه و نیز مسئولیت خطیری است که 
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اینان در انتقال دقیق گفتار پیامبر )ص( به انجام رساندند. حداقل چهار نامه از مجموعۀ 
اسالمی  در کشورهای  کتابخانه های مختلف  و  موزه ها  در  و  بوده  موجود  نامه ها  این 
نگهداری می شوند که از آن جمله می توان به یکی از این نسخ در موزۀ توپکاپی در 

استانبول در کنار برخی دیگر از متعلقات پیامبر )ص( اشاره نمود.4
بوده،  از موضع قدرت  و  نامه ها لحنی مستقیم  این  نگارش  لحن و سبک و سیاق 
این  از  اکرم )ص( پیش  پیامبر  است.  نمایان  اطمینان و صالبت در جای جای آن ها 
نیز مهارت  خویش در زمینۀ تدوین راهبردهای نظامی را در خالل نبردهای بسیار و 
قدرت چانه زنی و مذاکرۀ سیاسی را در پیمان های متعددی که با سران قبایل ساکن 
جزیره العرب منعقد فرموده بود، نشان داده بودند. اولین این پیمان ها پیش از اعزام 
فرستادگان پیامبر )ص( نزد حکام مختلف، پیمان حدیبیه بود که پیامبر )ص( در آن به 
طرز بسیار ماهرانه ای تهدید قریش را خنثی و آنان را به مدت ده سال وارد یک پیمان 

عدم تجاوز متقابل با مسلمانان نموده بودند.
اما پیش از پرداختن به این نامه ها، طرح یک مبحث فرعی خالی از فایده نیست. دو 
سال پس از انعقاد پیمان حدیبیه، بنی بکر، یکی از طوایف قبیلۀ کنانه که هم پیمان 
قریش نیز بودند با حمله به طایفۀ بنی کعب، از طوایف قبیلۀ بنی خزاعه و کشتن یکی 
آنان در محدودۀ حرم کعبه  بدتر،  از آن  نمودند.  نقض  را  پیمان  این طایفه  افراد  از 
را  نیز چنین عملی  بودند که حتی خود مشرکان قریش  این قتل کرده  به  مبادرت 
قبیلۀ  افراد  از  برخی  پشتیبانی  و  با حمایت  قتل  این  تلقی می کردند.  بزرگ  گناهی 
این مسئله  این هجوم شرکت کردند.5  تاریکی شب در  قریش صورت گرفت که در 
نقض آشکار پیمان حدیبیه بود و هنگامی که سران بنی خزاعه برای استمداد پاسخی 
مناسب و قاطع نزد پیامبر )ص( در مدینه آمدند، مسلمانان بر طبق مفاد این پیمان 
متعهد به یاری هم پیمانان خود بودند. اما پیامبر )ص( به جای آن که فوراً به سمت مکه 
حرکت کنند پیامی به قریشیان فرستاده سه گزینه را در پیش روی آن ها قرار داد: 
)1( یا بنی بکر باید به بستگان فرد کشته شده از طایفۀ بنی کعب دیه بپردازند. )2( یا 
در صورت سر باز زدن از این کار قریش باید دست از حمایت آنها بردارد تا مسلمانان 



260            /                     دیپلماسی صلح عادالنه در  سیره  پیامبر اعظم)ص(

بتوانند مستقیماً با آن ها وارد نبرد شوند و یا )3( اگر هیچ یک از این دو گزینه مورد 
پذیرش نیست، قریشیان باید پیمان حدیبیه را فاقد اعتبار تلقی نمایند. زیرا مسلمانان 

بر طبق تعهدات خود موظف به یاری هم پیمان خود هستند.6
معرفی  در جزیره العرب  واقعی  قدرت  تنها  را  بودند خود  مایل  بسیار  که  قریشیان 
ابوسفیان که در آن هنگام در مکه حضور نداشت مغرورانه گزینۀ  نمایند، در غیاب 
سوم را بر گزیدند. در طی مدتی که پیام هایی میان پیامبر )ص( و قریش رد و بدل 
می شد، ابوسفیان هنوز به مکه باز نگشته بود. زمانی که ابوسفیان به مکه باز گشت و 
از مسائل پیش آمده اطالع حاصل نمود به سرعت به اشتباهی که جانشینان وي در 
مکه مرتکب شده بودند پی برد، اما دیگر برای تغییر مسیر تاریخ با توسل به خدعه 
و نیرنگ بسیار دیر شده بود. این اتفاق دو سال پس از امضای پیمان حدیبیه رخ داد 
و به حرکت مسلمانان به سمت مکه انجامید که نهایتاً نیز فتح شهر در رمضان سال 

هشتم هجری را در پي داشت.
احتمالی  از حملۀ  مسلمانان  خاطر  آسوده شدن  با  پیمان حدیبیه  امضای  از  پس 
قریش به مدینه، پیامبر )ص( نیز مجال آن را پیدا کردند تا به مقابله با قبایل مزاحم 
شمال و شمال شرقی مدینه بپردازند. حتی پیش از عزیمت برای سرکوبی این قبایل، 
پیامبر )ص( در راستای آیات قرآن مبنی بر جهانی بودن رسالت شان )اعراف: 158، 
فرقان: 1، سبأ 34: 28، انبیاء: 107( ضمن ارسال نامه هایی برای حکام مختلف، آنان 
را به آیین اسالم دعوت فرمودند. قرآن کریم داستان پیامبران پیشین را نقل می کند 
که نزد پادشاهان اعم از مرد و زن می رفتند و پیام توحید را به آنان ابالغ می کردند.7 
در موارد پیشین هر یک از انبیاء تنها یک حاکم را آن هم به صورت کالمی و رودررو 
به آیین حق دعوت می کرد، و تنها در مورد سلیمان نبی )ع( است که به تصریح قرآن 
کریم نامه ای برای بلقیس، ملکۀ صبا فرستاد و وی را به تبعیت از اهلل، خدای یگانه 
از  تن  چندین  نزد  را  نمایندگانی  همزمان  به طور  اکرم )ص(  پیامبر  اما  نمود.  دعوت 
پادشاهان فرستاد و آنان را به آیین اسالم دعوت فرمود که از جملۀ این افراد می توان 
اسقف  مانند  جزیره العرب  در  آن ها  نمایندگان  و  )روم(  بیزانس  و  ایران  امپراتور  به 
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اسکندریه و فرمانداران دمشق، بحرین، عمان و یمن اشاره کرد. این نامه ها نه تنها 
به لحاظ مضمون و محتوا با یکدیگر مشابهت دارند، بلکه در پایان هر یک از آن ها 
نیز ُمهر پیامبر )ص( به چشم می خورد. این ُمهر به توصیۀ اصحاب پیامبر ساخته شد. 
آنان چنین استدالل می کردند که پادشاهان و حکام نامه های فاقد ُمهر فرستنده را 
نمی پذیرند. این ُمهر دایره ای شکل و دارای شعاعی حدود 1 اینچ )2,54 سانتیمتر( 

بود که به شکل یک حلقۀ نقره ای ساخته شده بود.

ایران و روم به عنوان دو ابرقدرت زمان
در زمان پیامبر اکرم )ص( امپراتوری های ایران و روم دو ابرقدرت بزرگ جهان به 
شمار می رفتند. این دو ابرقدرت که بر سر سلطه بر جهان با یکدیگر رقابت داشتند 
رقبای سرسخت و دیرین یکدیگر تلقی می شدند. رومیان و هم پیمانان آن ها قسطنطنیه 
)استانبول کنونی(، سوریه، فلسطین، یمن و حبشه را تحت سیطرۀ خود داشتند، در 
حالی که ایرانیان عالوه بر امپراتوری ایران که از شمال و شرق تا آسیای میانۀ امروزی 
نیز گسترش یافته بود بر عراق، عمان، بحرین و یمامه نیز حکومت می کردند. نبرد 
میان این دو ابرقدرت هشت سال پیش از بعثت پیامبر اکرم )ص( آغاز شده بود. در 
آن سال، گروهی به رهبری فوکاس علیه موریس، امپراتور بیزانس )لقب اصلی او سزار 
به معنای امپراتور بود( دست به شورش زدند. وي عالوه بر امپراتور، همسر و فرزندان 
او را نیز به قتل رساند و جسدشان را در شهر قسطنطنیه در مأل عام به دار آویخت. 
خسرو پرویز، امپراتور پارس )ایران( موریس را حامی بزرگی برای خود می دانست، زیرا 
با کمک او توانسته بود در ایران به پادشاهی برسد، از اینرو قتل موریس را بهانه ای 

برای اعالن جنگ علیه بیزانس در سال 603 میالدی قرار داد.
از  بخش هایی  نیز  و  صغیر  آسیای  از  را  فوکاس  سرعت  به  پرویز  خسرو  نیروهای 
از  بودند  اوضاع سخت هراسان شده  این  از  بیزانس که  راندند. حاکمان  سوریه عقب 
فرماندار بیزانس در آفریقا خواستند تا از طریق مقابلۀ مستقیم با فوکاس تهدید ناشی 
از امپراتوری ایران )ساسانیان( را دفع کند. عامل بیزانس در آفریقا نیز پسر خود به 
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نام هراکلیوس را به همراه یک ناوگان جنگی عظیم گسیل داشت. هراکلیوس پس از 
رسیدن به قسطنطنیه فوکاس و خانواده اش را به همان شیوه ای که با موریس رفتار 
نبوت  بود مجازات نمود. فوکاس در سال 610 میالدی یعني همان سال آغاز  کرده 
پیامبر )ص(، به مقام سزار روم رسید. کنار رفتن فوکاس از قدرت قاعدتاً باید موجب 
آسودگی خاطر خسرو می شد، اما چنین نبود و خسرو پرویز این نبرد را به نبرد میان 
آیین زرتشت که وی ادعای پیروی از آن را داشت و مسیحیت تبدیل نمود. با توجه به 
رواج گستردۀ فرقه گرایی در آیین مسیح )به عنوان نمونه اخراج نستوری ها و یعقوبی ها 
پرویز علیه  با خسرو  و رغبت  با میل  فرقه های تحت ستم مسیحی  از کلیسای رم(، 
بیزانس متحد شدند. یهودیانی که در سال 135 میالدی توسط رومیان از فلسطین 
اخراج شده بودند نیز همین رویه را در پیش گرفتند. نیروهای خسرو پرویز همچنان 
نیروهای بیزانس را عقب راندند و سر انجام دمشق و سپس در سال 614 میالدی شهر 
بیت المقدس را به تصرف خود در آوردند و عاقبت نیز کلیسای موسوم به مقام عیسی 
را تخریب نمودند. صلیبی که به باور مسیحیان عیسی )ع( بر آن مصلوب شده بود نیز 
در همان جا نگه داری می شد. این صلیب نیز به مداین، پایتخت ساسانیان منتقل شد. 
پارسیان سپس به سمت اردن حرکت کرده و سایر قسمت های سرزمین فلسطین را 
نیز به تصرف خود در آوردند. آنان از آنجا وارد شبه جزیرۀ سینا شدند و تا مرز مصر 

پیش رفتند.8
مردم مکه اخبار این تحوالت را با عالقه و شادمانی دنبال می کردند. در حالی که 
مشرکان طرفدار زرتشتیانی بودند که به تجسم ارواح مردگان اعتقاد داشتند، مسلمانان 
طبیعتاً طرفدار بیزانسی بودند که هرچند ایمان خود به خدای یکتا را تحریف کرده 
باور مسلمانان به عنوان اهل کتاب به شمار می آمدند. جالب  اما همچنان در  بودند 
این که یهودیان و مسیحیان نستوری و یعقوبی نیز به حمایت از زرتشتیان برخاستند. 
دلیل حمایت یهودیان آن بود که آنان توسط رومیان تحت تعقیب و آزار قرار گرفته 
و از سرزمین فلسطین بیرون رانده شده بودند. نستوریان و یعقوبیان مسیحی نیز به 
دلیل تکفیر شدن از سوی کلیسای کاتولیک رم به حمایت از زرتشتیان برخاستند. 
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حالتی  با  مکه  مشرکان  پرویز،  نیروهای خسرو  توسط  المقدس  بیت  تصرف  از  پس 
به  حملۀ  برابر  در  را  مسیحیان  خداوند  چرا  می پرسیدند  مسلمانان  از  تمسخر آمیز 
اصطالح کافران حمایت نکرده است. در چنین شرایطی بود که آیاتی چند از سورۀ 

روم در باب همین مسئله نازل گردید:
الم. رومیان شکست خوردند، )و این شکست( در سرزمین نزدیکي رخ داد، 
اما آنها بعد از مغلوبیت به زودي غلبه خواهند کرد. در چند سال، همه کارها 
از آن خدا است، چه قبل و چه بعد )از این شکست و پیروزي( و در آن روز 
مؤ منان خوشحال خواهند شد. به سبب یاري پروردگار، خداوند هر کس را 
بخواهد نصرت مي دهد و او عزیز و حکیم است. این چیزي است که خدا وعده 

کرده، و وعده الهي هرگز تخلف نمي پذیرد، ولي اکثر مردم نمي دانند.
 )سورۀ روم:1 تا 6(

این آیات پنج سال پس از آغاز رسالت پیامبر )ص( در مکه و در زمانی نازل شد که 
مسلمانان گرفتار مصائب و گرفتاری های عظیمی بودند. برخی از آنان مجبور شدند 
برای فرار از آزارهای وحشتناک مشرکان به حبشه هجرت کنند. در چنین شرایطی 
پارسیان نه تنها در فلسطین بیزانس را شکست داده بودند، بلکه بیت المقدس را نیز 
تصرف و کلیسای موسوم به مقام عیسی )ع( که مقدس ترین مکان آیینی در آیین 

مسیح به شمار می آمد را نیز تخریب کرده بودند.
تصور واکنش ناباورانۀ مشرکان مکه در مقابل این آیات که نه تنها پیروزی بیزانس 
بر دشمنان پارسی خود را پیش بینی کرده بود، بلکه به مسلمانان نیز مژده داده بود 
که آنان را نیز فتحی عظیم خواهد بود چندان دشوار نیست. اما این آیات از سوی 
مشرکان با استهزای فراوان مواجه گردید. با توجه به گرفتاری های فراوان مسلمانان در 
آن مقطع زمانی، بدبینی مشرکان موجه به نظر می رسید، اما پیروزی موعود در نبرد 

بدر )هفدهم رمضان سال دوم هجرت( آشکار شد:
 زمانی که سپاه 313 نفری مسلمانان که تجهیزات چندانی نیز در اختیار 



264            /                     دیپلماسی صلح عادالنه در  سیره  پیامبر اعظم)ص(

نداشتند سپاه بیش از هزار نفری قریش را با آن همه تجهیزات جنگی شکست 
داد و برخی از سران آن را نیز به هالکت رساندند )سورۀ انفال: 19-7(.9

ابن سعد نام تمامی حکامی را که پیامبر )ص( فرستادگانی را نزد آنان اعزام فرموده اند 
و نیز نام فرستادگان آن حضرت را ذکر کرده است.10 تمامی مورخان عبد اهلل بن عباس، 
پسر عموی پیامبر )ص( را به عنوان منبع و مأخذ اصلی این اطالعات معرفی می کنند. 
بنا به روایت طبری، سه تن از این فرستادگان از صحابۀ پیامبر )ص( بودند.11 اما آیا 
این بدان معناست که سایر فرستادگان از صحابه نبوده اند؟ اگر چنین است، این سوال 
مطرح است که آیا آنها هنوز اسالم نیاورده بودند و یا در مدینه زندگی نمی کرده لذا 
پیامبر )ص( را ندیده بوده اند؟ طبری در این باره توضیحی نمی دهد، اما در بندهای 
بعدی نوشتۀ خود، افراد دیگری )عالء بن هضرمی و عمر بن عاص( را نام می برد که به 
ترتیب نزد حکام بحرین و عمان فرستاده شده بودند.12 شش نفری که طبری از آنان 

نام برده است عبارتند از:
 1. عمر بن امیه الضمری اعزامی به سوي نجاشی، پادشاه حبشه، 

2. دحیۀ بن خلیفۀ کلبی، اعزامی به سوي هراکلیوس، امپراتور بیزانس، 
3. شجاع بن وهب، اعزامی به سوي حارث بن ابی شمر غسانی، حاکم غسان، 

4. عبد اهلل بن حذافۀ سهمی، اعزامی به سوي خسرو پرویز، پادشاه ایران، 
5. سلطۀ بن عمر امیری، اعزامی به سوي هوذه بن علی الحنفی، فرماندار یمامه

6. حاطب بن ابی بلتعه، اعزامی به سوي مقوقس، فرماندار اسکندریه.
فراوان  وسواس  و  دقت  با  را  دیپلماسی  قاعدۀ  دو  اسالم )ص(،  عظیم الشأن  پیامبر 
رعایت می فرمودند: نخست آنکه تمامی فرستادگان اعزامی به سرزمین های خارجی 
قادر به تکلم به زبان مردمان آن دیار بودند و دوم صرف نظر از پاسخ دریافت کنندگان 
به پیام اسالم، این نامه ها با هدایایی فرستاده می شدند. این دو اصل، عالی ترین نوع 
دیپلماسی به شمار می روند و این حقیقت که پیامبر اکرم )ص( این اصول را در زمانه ای 
رعایت می فرمودند که شمار افراد باسواد در جزیره العرب بسیار اندک بود بیانگر توجه 
خاص ایشان به رعایت کامل تشریفات می باشد: الگویی که اکنون به یک هنجار در 



265فصل ششم / نامه به حکام، سالطین و فرمانداران خارج از جزیره العرب  /        

عرف دیپلماسی بین المللی تبدیل شده است. چند نفر وظیفۀ کتابت آیات نازل شده 
بر پیامبر )ص( و نیز سایر مکتوبات ایشان را بر عهده داشتند که از آن جمله می توان 
به زید بن ثابت در مدینه و عبد اهلل بن ارقم اشاره نمود که پس از فتح مکه اسالم آورد. 

همچنین پیامبر )ص( از آنان خواسته بود تا زبان های دیگر را نیز فرا گیرند.13
به  نامه  دو  با  که  بود  نخستین کسی  امیه ضمري  ابن سعد، عمروبن  روایت  به  بنا 
نزد نجاشی فرستاده شد: یکی حاوی دعوت از نجاشی برای گرویدن به آیین اسالم 
برای  ام حبیبه  برای اجرای مراسم نکاح  از وی  و دیگری حاوی تقاضای پیامبر )ص( 
پیامبر )ص(. همچنین در این نامه ها از نجاشی خواسته شده بود تا تمهیدات الزم را 
جهت بازگشت مهاجران مسلمان از حبشه فراهم نماید. ام حبیبه، دختر ابوسفیان، به 
همراه شوهر خود، عبید اهلل بن جحش و سایر مسلمانان در سال پنجم بعثت به حبشه 
مهاجرت نموده بود. عبید اهلل در حبشه به آیین مسیحیت گروید و چند سال بعد در 
همان جا درگذشت و همسر او که جوان و مسلمان نیز بود بیوه شد. نجاشی بر طبق 
تقاضای پیامبر مراسم نکاح ام حبیبه را اجرا نمود و 400 دینار نیز به عنوان شیربها از 
جانب آن حضرت پرداخت نمود. نقل است که نجاشی ضمن فراهم آوردن تدارکات 
الزم برای بازگشت مسلمانان به مدینه دو قایق نیز برای گذشتن مسلمانان و برخی از 

اهالی حبشه از جمله پسر خود به نام ارها از دریای سرخ در نظر گرفته بود.14
عمروبن امیه پیش از تقدیم نامه به نجاشی، وی را چنین خطاب قرار می دهد:

»ای پادشاه بزرگ! وظیفۀ من ابالغ پیام حق به تو و وظیفۀ تو گوش سپردن به آن است. عطوفت 
و محبت تو نسبت به ما در این مدت چنان بوده است که ما تو را از خود می دانیم. اعتماد و اطمینان 
ما به شما چنان است که شما را به هیچ روی جدا از خود نمی دانیم. تولد آدم )ع( حجت میان ما و 
شما است. همان گونه که خداوند آدم )ع( را بدون پدر و مادر آفرید، همان آفریدگار عیسی )ع( را 
بدون پدر خلق کرد. انجیل نیز بزرگ ترین و قوی ترین حجت میان ما و شما است. ایمان به نبوت 
محمد )ص( منبع تمامی رحمت ها و عظمت هاست. ای پادشاه بزرگ! اگر شما نبوت آن حضرت را 
نپذیرید، به همان سرنوشت شومی گرفتار خواهید شد که یهودیان در پی انکار نبوت عیسی )ع( بدان 
دچار شدند. چند نفر دیگر نیز به مانند من به نزد شاهان ملوک مختلف فرستاده شده اند تا آنان را به 
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اسالم دعوت نمایند، اما انتظارات رسول خدا )ص( از شما بسیار بیش از انتظاری است که ایشان از 
سایرین دارند. ما اطمینان داریم که با توجه به اعمال پسندیدۀ شما در گذشته، می توانید به دریافت 

پاداش های عظیم تری در نزد پروردگار در آینده امیدوار باشید«.15
پس از اتمام سخنان عمرو، نجاشی که تحت تأثیر بالغت و نیز صداقت جعفر بن 
ابیطالب و رفتار شرافتمندانۀ هم کیشان او در طی اقامت شان در حبشه قرار گرفته بود 

خطاب به او چنین گفت:
»ای عمرو، به خدا سوگند من گواهی می دهم محمد )ص( همان فرستادۀ مکرمی 
بی تردید  می کشیم.  را  بعثتش  انتظار  )مسیحیان(  ما  هم  و  یهودیان  هم  که  است 
همان گونه که موسي )ع( آمدن عیسی )ع( را مژده داده بود، عیسی )ع( نیز بعثت 
محمد )ص( را نوید داده است. تفاوتی میان این دو نیست. پس برای من شنیدن اخبار 
مربوط به پیامبر و زیارت ایشان از نزدیک یکسان است. در مورد مردم حبشه نیز ]باید 
بگویم[ شمار پیروان من در حال حاضر اندک است؛ پس به من مهلتی دهید تا حامیان 

بیشتری را گرد آورم و زمینه را برای گرویدن آنان به اسالم فراهم نمایم.«16
پس از این سخنان نجاشی از تخت فرود آمد و نامۀ پیامبر )ص( را به نشانۀ تکریم 
بر چشم نهاد و و به نبوت ایشان شهادت داد. وی همچنین نامه ای برای پیامبر )ص( 
نوشت و در آن از اسالم آوردن خود به دست جعفر بن ابیطالب خبر داد.17 چنان که 
پیش تر و در فصل نخست همین کتاب نیز گفته شد، نجاشی بسیار پیش تر از این 
اسالم آورده بود، اما با توجه به موقعیت و موضع شکننده ای که در سرزمین حبشه 
داشت و نیز دسیسه هایی که از جانب متولیان مذهبی این سرزمین علیه وی در جریان 
بود از علنی کردن این گرایش خود پرهیز می نمود. این بسیار پیش تر از زمان تقدیم 
نامه ها به وی توسط عمروبن امیه ضمری در محرم سال هفتم هجری بود. نسخۀ اصلی 
یکی از نامه های ارسالی توسط پیامبر )ص( کشف شده و هنوز هم موجود است )برای 
جزئیات بیشتر رجوع کنید به فصل 1(. پاسخ نجاشی به نامۀ پیامبر )ص( در سند 17 

آورده شده است.
اعالم نمود که  نهاد و  از جنس عاج فیل  را در صندوقی  نامه  پس نجاشی هر دو 
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تا زمانی که این نامه ها در حبشه باشند هیچ بال و مصیبتی بر مردمان این سرزمین 
نمود. چنان که طبری  وداع  با مهمانان مسلمان خود  نخواهد شد. وی سپس  نازل 
روایت کرده است، یکی از قایق های اهدایی از سوی نجاشی در راه و به هنگام گذر 
از دریای سرخ واژگون شد و تمامی سرنشینان آن غرق شدند.18 اما وی ضمن نقل 
روایت ام حبیبه از ازدواجش با پیامبر و بازگشتش به مدینه، سخنی از واژگونی قایق 

در روایت ام حبیبه به میان نمی آورد.19 ابن سعد نیز در این باره سخنی نگفته است.20

سند 17 – نامۀ نجاشی در پاسخ به نامۀ پیامبر )ص( مبنی بر دعوت وی به آیین اسالم 
به سال هفتم هجری

به محمد، پیامبر گرامی خدا، از اصحم نجاشی ]پادشاه حبشه.[
السالم علیکم یا رسول اهلل. ]گواهی می دهم که[ معبودی جز اهلل نیست. هم او است که اسالم را 

به من ارزانی و مرا به راه راست هدایت فرمود.
اي پیامبر خدا، افتخار رؤیت نامۀ شما را داشتم. من به اهلل، پروردگار جهان سوگند یاد می کنم 
که حقیقت پیرامون عیسی نبی )ع( تنها همان است که شما در نامۀ خود مرقوم فرموده اید. ما 
سخن شما را آن گونه که در نامۀ خود به من بیان فرموده بودید در یافتیم. پسرعم شما، جعفر 
بن ابیطالب و همراهان ایشان برای ما بسیار عزیز و مکرم هستند. من گواهی می دهم که شما 
پیامبر خدا هستید. نیز به دست پسر عم شما، جعفر بن ابیطالب، با خدای یکتا پیمان وفاداری 

بسته ام و به آیین اسالم گرویده ام.
اي پیامبر خدا، فرزندم ارها را به نزد شما می فرستم و اگر فرمان شما باشد، خود نیز شخصاً به 

خدمت شرفیاب خواهم شد. لطف، رحمت و درود خداوند بر شما و خاندان شما باد.21
 

روایات دیگری نیز وجود دارند که دکتر حمید اهلل آن ها را نقل کرده است و بر طبق 
آن ها پسر نجاشی و نیز شمار دیگری از اهالی حبشه به مدینه رسیدند و حتی اگر 
یکی از قایق ها نیز واژگون شده باشد، بدیهی است که ارها در آن قایق نبوده است. 
پیامبر )ص( از علی بن ابیطالب )ع( خواستند تا میزبانی ارها را بر عهده گیرند و از 
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وی مراقبت نمایند. فرزند نجاشی در تمامی مدت اقامتش در مدینه با امام علی )ع( 
زندگی مي کرد. پیامبر )ص( به تالفی محبتی که در طی اقامت مسلمانان در حبشه 
نسبت به آنان ابراز شده بود شخصاً میزبانی اهالی حبشه را بر عهده گرفتند. دکتر 
نقل می کند که هرچند  تألیف سمهودی چنین  از کتاب »تاریخ مدینه«  اهلل  حمید 
ارها همراه با هدایایی از سوی پیامبر )ص( به حبشه باز گشت، اما چنان تحت تأثیر 
ساده زیستی مسلمانان و به ویژه رابطۀ نزدیک  خود با امام علی )ع( و تأثیرپذیري از 
تقوا و حکمت ایشان قرار گرفته بود، که پس از مرگ پدر از قبول منصب شاهی سر 
باز زد.22 هم امام بخاری و هم مسلم در کتب حدیث خود چنین نقل کرده اند که پس 
از مرگ نجاشی، پیامبر )ص( به صورت غیابی برای وی نماز میت را به جای آوردند. 
بنا بر حدیثی منقول در صحیح مسلم، پیامبر )ص( سپس نامه ای برای جانشین وی 
نوشتند و وی را به اسالم دعوت فرمودند. اما به درستی معلوم نیست که آیا وی این 

دعوت پیامبر را پذیرفته است یا خیر.23

نامۀ پیامبر به پادشاه جدید حبشه
این نامه که متن آن در سند 18 آورده شده است، توسط یکی از نمایندگان پیامبر 
که احتماالً عمروبن امیه ضمری بوده که با زبان و فرهنگ مردمان سرزمین حبشه نیز 
آشنایی داشت برای پادشاه جدید حبشه ارسال شد. توضیح دو نکته در اینجا حایز 
اهمیت است. اوالً دکتر حمید اهلل در نقل این نامه با »بسم اهلل الرحمن الرحیم« آغاز 
نمی کند. شاید این حذف ناشی از نوعی سهو باشد، زیرا رسول اکرم تمامی نامه های 
خود را با این ذکر آغاز می فرمودند. ثانیاً مخاطب این نامه نجاشی )اصحم( است که 
نام پادشاه پیشین حبشه است که پیش تر اسالم آورده بود و این امر را در نامه ای به 
پیامبر اکرم )ص( نیز تأیید نموده بود و در آن نامه همچنین قید کرده بود که پسر 
خود را نیز برای همراهی مسلمانانی که از حبشه خارج شده اند خواهد فرستاد. آیا 
نام پادشاه پیشین بخشی از نام پادشاه جانشین نیز بوده است؟ مورخان این نکته را 
دقیقاً روشن نکرده اند، اما در کل چنین تصور می شود که پادشاه جدید حبشه اسالم 
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نیاورده است. محتمل ترین روایت آن است که نام پادشاه دوم نیز اصحم بوده است و 
به احتمال قوی وی اسالم نیاورده است، وگرنه مورخان مسلمان در کتب تاریخی خود 

اطالعاتی در بارۀ وی نقل می کردند.

سند 18 – نامۀ پیامبر )ص( به پادشاه جدید حبشه
بسم اهلل الرحمن الرحیم

این نامه ای است از جانب محمد، فرستادۀ خدا، به حاکم حبشه، نجاشی اصحم. رحمت و حمایت 
]پروردگار[ از آن کسی است که راه هدایت درپیش گیرد و به خداوند و پیامبرش ایمان داشته 

باشد.
گواهی می دهم که جز اهلل معبودی درخور پرستش و ستایش نیست. او یکی است و شریک ندارد. 

او را نه همسری است و نه فرزندی. و نیز گواهی می دهم که محمد بنده و فرستادۀ او است.
من ]بدین وسیله[ تو را به آیین اسالم فرا می خوانم، زیرا من فرستادۀ خدا هستم. اسالم بیاور تا در 
امن و امان باشی. »بگو: »ای اهل کتاب، بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است بایستیم 
که: جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم، و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به 
خدایی نگیرد.« پس اگر ]از این پیشنهاد[ اعراض کردند، بگوئید: »شاهد باشید که ما مسلمانیم ]نه 
شما.[« ]آل عمران: آیه 64[ اگر از پذیرش این پیام سر باز زنی، بدان که گناه رعایای نصرانی تو نیز 

بر گردن تو خواهد بود ]یعنی تو مسئول گناه آنان در نپذیرفتن آیین جدید هستی[.24

نامۀ پیامبر به هراکلیوس، امپراتور بیزانس 
این نامه توسط دحیه بن خلیفه الکلبی تسلیم هراکلیوس گردید. بنا به روایت ابن 
سعد، پیامبر )ص( به دحیه دستور داده بود تا نامه به هراکلیوس را به فرماندار منصوب 
وی در بُصرا تقدیم و از وی بخواهد تا آن را به دست امپراتور برساند.25 روایت منقول 
دکتر حمید اهلل از بخاری نیز مؤید همین مطلب است و نیز نشان می دهد که هراکلیوس 
در آن زمان در حمص در سوریه و در حال عزیمت به ایلیا )بیت المقدس( بود، زیرا 
قوای بیزانس پیش از آن نیروهای ساسانیان را در نینوا )عراق( در شعبان سال 6 هجری 
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شکست داده بودند. هراکلیوس در پی باز گرداندن صلیبی بود که سپاهیان ساسانی با 
خود به مداین برده بودند؛26 وی سوگند یاد کرده بود که چنان چه موفق به شکست قوای 
ساساني شود با پای برهنه به بیت المقدس رفته صلیب مقدس را مجدداً در مقام عیسی 
قرار دهد. ابن سعد به طور مختصر به شرح نامۀ پیامبر )ص( به هراکلیوس پرداخته و نقل 
می کند که هراکلیوس پس از دریافت نامه کشیشان و مشاوران خود را فرا خواند، نامه را 
برای آنان قرائت نمود و سپس از آنان خواست تا آیین اسالم را بپذیرند. اما کشیشان پس 
از وقوف بر محتوای نامه به طور محسوسی نگران شدند. هراکلیوس که نسبت به از دست 
دادن تاج و تخت خود هراسان شده بود فوراً از پیشنهاد اولیۀ خود منصرف شد.27 طبری 
جزئیات بیشتری از این نامه به دست می دهد، 28 در حالی که ابن کثیر روایات فراوانی را 
به نقل از محققان علم حدیث )امام بخاری( و نیز سیره نگاران )ظهری، بیهقی و واقدی( 
ارائه می دهد و حتی نقل می کند که امپراتور بیزانس غیب گویی بود که قادر بود از روی 

حرکت ستارگان آینده را پیش بینی نماید.29
پادشاه  که  کرد  مشاهده  رویا  عالم  در  هراکلیوس  شبی  کثیر،  ابن  روایت  به  بنا 
سنت شدگان )ختنه شدگان( ]بر همگان[ برتری و سلطه یافته است. وی که از این 
خواب هراسان شده بود مشاوران خود را جهت مشورت فرا خواند. آنان به وی گفتند که 
تنها مردمان ختنه شده ای که آن ها می شناسند قوم یهود هستند و اگر او ]هراکلیوس[ 
بخواهد، می توان همۀ یهودیان ساکن قلمرو وی را در یک جا جمع کرده اعدام نمود. 
در حالی که این مباحث در جریان بود، فرماندار بصرا فردی اعرابی را به دربار امپراتور 
گیسل داشت. هراکلیوس و مشاورانش در بارۀ وقایع جزیره العرب از وی سوال کردند 
به  بالفاصله  هراکلیوس  نمود.  تأیید  را  سرزمین  آن  در  پیامبر  یک  ظهور  نیز  وی  و 
مشاورانش فرمان داد تا فردی را از قبیلۀ پیامبر بیابند تا بتوان از وی پرس وجو نمود. 
ابوسفیان و گروهی از تجار قریش در آن هنگام در نوار غزه بودند. آنان توسط امپراتور 
به بیت المقدس احضار شدند و در بارۀ پیامبر از آنان پرس وجو شد. ظهری با سلسلۀ 
ابوسفیان نکات ذیل  روایاتی که به عبد اهلل بنعباس منتهی می شود نقل می کند که 
را در بارۀ پیامبر )ص( در حضور هراکلیوس تأیید می کند: او هرگز دروغ نمی گوید، از 
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نژادی عالی و پاک است، پیروان وی از میان فقرا و مساکینی هستند که پس از بستن 
عهد با پروردگار هرگز آن را نقض نمی کنند، شمار آنان لحظه به لحظه در حال فزونی 
است و در برخی نبردها آنان و در برخی دیگر دشمنان شان یعنی مشرکان مکه پیروز 
میدان هستند. هراکلیوس پس از شنیدن این سخنان به ابوسفیان چنین گفت: »اگر 
سخن تو درست باشد، او زمین زیر پای مرا نیز به تصرف خود در خواهد آورد. آرزو 

می کنم در رکاب وی می بودم تا بتوانم پاهای وی را بشویم.«30
هراکلیوس پس از دریافت نامۀ پیامبر )ص( از فرماندار خود در بصرا، آن را به دقت 
مطالعه نمود اما مضمون و محتوای آن را بر کشیشان و مشاوران خود آشکار نکرد. وی 
که از واکنش احتمالی آنان مطمئن نبود برای حفاظت از خود جانب احتیاط را رعایت 
نمود. پس از آن بود که نظر خود در بارۀ نامه را مطرح نمود. محتوای نامه در سند 19 

آورده شده است و خود نامه نیز در همانجا نشان داده شده است.
نامۀ پیامبر )ص(  ابن کثیر دو روایت مختلف را پیرامون نحوۀ علنی شدن محتوای 
برای اهالی بیزانس ارائه می کند. وی در روایت نخست نقل می کند که هراکلیوس در 
برابر اجتماع بزرگان قوم در بیت المقدس چنین گفت: »ای هموطنان، من پیامی از 
احمد دریافت نموده ام! من به پروردگار یکتا سوگند یاد می کنم که او همان پیامبری 
است که منتظر آمدنش بودیم و اخبار وی در کتاب ما نیز ثبت و ضبط است. ما او 
را از روی صفات و نیز زمان رسالتش باز می شناسیم. اگر آیین او را بپذیرید و از او 
اطاعت کنید، در هر دو جهان رستگار خواهید بود.« در پی این سخنان به سرعت 
غوغایی عظیم برپا گردید و همۀ حاضران به سوی اقامت گاه هراکلیوس یورش بردند 
اما با درهای بسته مواجه شدند و لذا با خشم از آن محل خارج شدند. هراکلیوس که 
می ترسید آنان به وی گزندی برسانند آنان را باز پس خواند و به آنان گفت که تنها 
در صدد آزمایش میزان ایمان آنان بوده است. وی همچنین گفت که از تعهد و التزام 
قوی آنان نسبت به دین و آیین خود خرسند شده است. در پی این سخنان هراکلیوس 

تمامی بزرگان به نشانۀ احترام در برابر وی تعظیم نمودند.31
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سند 19 – نامۀ پیامبر )ص( به هراکلیوس
بسم اهلل الرحمن الرحیم.

 از محمد، بنده و فرستادۀ خدا، به هراکلیوس امپراتور بیزانس. 
درود بر کسي که از هدایت پیروي کند. تو را به آیین اسالم فرا می خوانم؛ آن را بپذیر تا در امن 
و امان باشی و خداوند تو را پاداشی مضاعف عطا فرماید. چنان چه از قبول این آیین سر باز زنی، 
گناه االریسیون )دهقانان( بر گردن تو خواهد بود. بگو: »اي اهل کتاب! بیایید به سوي سخني که 
میان ما و شما یکسان است، که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزي را همتاي او قرار ندهیم، 
و بعضي از ما، بعض دیگر را - غیر از خداي یگانه - به خدایي نپذیرد. هر گاه )از این دعوت، ( 

سرباز زنند، بگویید: گواه باشید که ما مسلمانیم! « ]آل عمران: آیه 64[

سند 19- الف: تصویر اصل نامه پیامبر )ص( به هراکلیوس
ابن کثیر در روایتی دیگر نقل می کند که هراکلیوس پس از اطالع یافتن بر اخبار 
مربوط به پیامبر )ص(، نامه ای به یکی از دوستان خود در رم نوشت و از وی پیرامون 
ظهور پیامبري جدید پرس وجو نمود. طبری با توجه بیشتری به جزئیات امر چنین نقل 
می کند که هراکلیوس این نامه را برای پاپ اعظم رم نوشت که فردی کاماًل مسلط به 
متون مقدس عبری بود.33 سپس هراکلیوس بیت المقدس را به مقصد حمص ترک کرد 
و در آنجا پاسخ نامۀ خود به رم را دریافت نمود که در آن بر راستین بودن دعوت این 
پیامبر جدید و ضرورت تبعیت هراکلیوس از وی صحه گذاشته شده بود. )سند 19( در 
اینجا نیز باز نقل شده است که چگونه بزرگان شهر گرد هم آمدند، واکنش آنان در برابر 

سخنان هراکلیوس چگونه بود و چگونه همان اتفاقات فوق الذکر به وقوع پیوست.34
در روایت دیگری به نقل از آثار طبری، ابن کثیر روایت می کند که دحیه بن خلیفه 
هرچند شخصاً  هراکلیوس  نمود.  هراکلیوس  تسلیم  را  پیامبر )ص(  نامۀ  الکلبی خود 
از وی سخن  پیامبر موعودی است که در کتاب مقدس  این همان  بود که  پذیرفته 
به میان آمده است، اما از ترس واکنش احتمالی کشیشان و اشراف بیزانس به دحیه 
توصیه نمود تا اسقف سغتیررا مالقات نموده نظر وی را پیرامون پیامبر )ص( جویا شود 
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و به وی گفت: »در واقع اهالی بیزانس این اسقف را از خود من نیز عالی قدرتر می دانند 
و سخن او را بیشتر می پذیرند. او را مالقات کن و نظر او را جویا شو.«35

دحیه به توصیۀ هراکلیوس عمل نمود. پس از مالقات او با اسقف سغتیر، اسقف که 
مردی روحانی و آشنا به مضمون کتاب مقدس بود فوراً به اهمیت این پیام پی برد و 
پیامبر )ص( را به عنوان پیامبر موعود راستین که در کتاب مقدس نیز از وی یاد شده 
بود پذیرفت. وی سپس جامۀ رسمی و سفید روحانی خود را بر تن نمود و برای سخن 
گفتن با اشراف و بزرگان بیزانس به کلیسا رفت. او در بارۀ نامۀ دریافتی از »احمد« با 
آنان سخن گفت، گفت که او همان پیامبر موعودی است که در کتاب مقدس از وی 
به یگانگی خداوند و پیامبری محمد )ص( شهادت داد.  یاد شده است و سپس علناً 
کشیشان بیزانس از شنیدن این سخنان چنان خشمگین شدند که با حمله به اسقف 
وی را به قتل رساندند.36 بنا بر روایت طبری،37 هراکلیوس پیش از ترک شام بار دیگر 
نمود.  اکرم )ص( تالش  پیامبر  نبوت  پذیرش  برای  بیزانس  نخبگان  قانع کردن  برای 
وی به آنان گفت که اگر همچنان عناد و لجاجت ورزند، یا مجبور به پرداخت جزیه 
خواهند شد و یا سوریه را به وی ]پیامبر[ تسلیم خواهند نمود. او بیم داشت که اگر 
اهالی بیزانس آیین جدید را نپذیرند همه چیز را از دست خواهند داد. اما این سخنان 
در میان نخبگان بیزانس گوش شنوایی پیدا نکرد و هراکلیوس نیز نا امید و سرخورده 
عازم قسطنطنیه شد در حالی که اطمینان داشت این آخرین باری خواهد بود که او 
سوریه را خواهد دید.38 آنچه هراکلیوس از وقوع آن بیمناک بود تنها چند سال بعد 
به وقوع پیوست: یعنی زمانی که مسلمانان عمال ثروتمند و نیز قوای نظامی بیزانس 
را نه تنها از سراسر جزیره العرب، بلکه از سوریه، فلسطین و سرزمین های فراسوتر نیز 

عقب راندند.
ابو القاسم  هجری،  ششم  سدۀ  محدث  و  مورخ  جمله  از  مسلمان  محققان  برخی 
محمد  بن  احمد  و  روض االنف(  کتاب  )صاحب  السهیلی  عبد اهلل  بن  عبد الرحمن 
القسطالنی )مؤلف شرح البخاری( این نظر را مطرح کرده اند که تا پایان قرن هفتم 
اختیار  در  هراکلیوس  به  پیامبر )ص(  نامۀ  میالدی(  سیزدهم  قرن  )یعنی  هجری 
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آلفونسو، پادشاه اسپانیا بوده است. این نامه که در صندوقی از طال نگه داری می شده، 
از  صالحی  منصور  شاه  نمایندۀ  به عنوان  قلبیه  سیف الدین  مراکش  سفیر  که  زمانی 
منتشر  گزارش های  اساس  بر  است.39  داده شده  نشان  وی  به  نموده،  دیدن  اسپانیا 
به  اسپانیا  از  به طریقي  نامه  این  میالدی،  پنجاه  دهۀ  اواسط  در  روزنامه ها  در  شده 
مکه منتقل شده است. نحوۀ انتقال نامه به مکه در این گزارش ها توضیح داده نشده 
است، اما این نامه سر انجام در اختیار ملک عبد اهلل در اردن قرار گرفت که پدرجد 
به  را  خاندان خود  نیز  اردن  هاشمی  است. حکام  اردن  پادشاه  فعلی،  عبد اهلل  ملک 
پیامبر )ص( منتسب می دانند. ملک عبد اهلل نیز نامه را به یکی از خواهران خود داد و 
وی نیز تصمیم گرفت آن را بفروشد! شیخ زاید بن سلطان آل نحیان، امیر ابوظبی در 
امارات متحدۀ عربی نیز دو میلیون پوند را برای خرید این نامه پیشنهاد نمود.40 این 
معامله صورت گرفت و نامه به شیخ زاید در ابوظبی رسید. بعدها زمانی که حسین 
بن طاللنوۀ ملک عبد اهلل که بین سال های 1951 و 1999 زعامت اردن را در اختیار 
داشت تقاضای باز گرداندن نامه به اردن را مطرح نمود، شیخ زاید فوراً با این تقاضا 
موافقت نموده نامه را به ملک حسین تقدیم نمود.41 تصور می شود این نامه همچنان 

در اختیار خاندان حاکم در اردن باشد.

نامۀ پیامبر به حاکم دمشق
شهر باستانی دمشق پایتخت تاریخی سرزمینی بوده است که شام نامیده می شود. 
شام منطقۀ بسیار وسیع تری از سوریۀ امروزی را شامل می شده است. به لحاظ تاریخی، 
سرزمین شام شامل تمامی فلسطین، اردن، لبنان، سوریۀ امروز و تمامی سرزمین های 
غربی آن بوده که آن را با امپراتوری بیزانس مرتبط می ساخته است. غسانیان که قبیله ای 
عرب بودند در قرن دوم میالدی در دمشق ساکن شدند و به صورت تدریجی تحت 
قیمومیت رومیان قدرت یافتند. حارث بن ابی شمر الغسانی در زمان ظهور اسالم حاکم 
دمشق بود. زمانی که پیامبر )ص( مشغول نامه نگاری با سران و پادشاهان سرزمین های 
مختلف بودند، شجاع بن وهب را نیز به نزد حارث فرستادند و وی را به اسالم دعوت 
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فرمودند. هنگامي که فرستادۀ پیامبر به دمشق رسید، حارث سرگرم تدارک مقدمات 
سفر هراکلیوس از حمص به بیت المقدس بود، زماني که هراکلیوس در پی ادای نذر 
خود برای رفتن به بیت المقدس با پای پیاده و نصب مجدد صلیب مقدس در مقام 
عیسی )ع( پس از باز پس گیری آن از سپاهیان ساسانی بود. شجاع بن وهب سه روز بر 
درگاه حارث در انتظار ماند تا آن که توانست وارد دربار وی شود، هنگامی که خارج از 
دربار به انتظار اذن ورود بود، با یکی از نگهبانان اهل بیزانس به نام موری طرح دوستی 
ریخت. موری در بارۀ مأموریت شجاع بن وهب از وی پرسید. زمانی که شجاع بن هوب 
در بارۀ ظهور پیامبر اسالم )ص( با وی سخن گفت، او با هیجان گفت که این همان 
پیامبری است که در کتب آنان نیز از وی سخن رفته است. موری بالفاصله اسالم آورد، 
اما از شجاع خواست تا آن را فاش نکند تا مبادا حارث گزندی از این بابت به وی برساند.
ابن سعد نقل می کند که چون حارث بار عام داد، به شجاع نیز اذن ورود داده شد. 
شجاع نامۀ پیامبر )ص( را به وی تسلیم نمود.42 حارث نیز مترجمی را فرا خواند تا نامه 

را بر وی بخواند. متن نامه به نقل از ابن کثیر، آن هم به نقل از واقدی چنین است:
»درود بر کسی که پیرو صراط مستقیم باشد و با خداوند پیمانی استوار بندد. من 
تو را به التزام به خدای واحد و الشریک دعوت می کنم: آن کس که سلطنت تو را 

برایت حفظ خواهد نمود.«43
روشن است که این نامه باید با »بسم اهلل« آغاز شده باشد: یعنی همان ذکری که 
پیامبر )ص( همواره در نامه های خود آن را قید می فرمودند. همچنین باید در این نامه 
مقام نبوت فرستندۀ آن و نیز نام مخاطب نامه نیز ذکر شده باشد. این شیوۀ معمول 
نامه نگاری پیامبر )ص( است. از آنجا که این نامه نیز همزمان با چند نامۀ دیگر ارسال 
شده است، دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم که سر عنوان و ذکر معمول پیامبر )ص( 

در این نامه موجود نبوده است.
بتواند  که  »کیست  گفت:  و  شد  خشمگین  نامه  محتوای  بر  وقوف  از  پس  حارث 
سلطنت مرا از من بگیرد؟ اگر چنین کسی در یمن هم باشد به سراغ او خواهم رفت 
و کسانی را خواهم فرستاد تا او را در پیشگاه من حاضر کنند.«44 سپس حارث نامه ای 
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به هراکلیوس نوشت و در آن از وی اجازه خواست تا قوایی را علیه پیامبر )ص( گسیل 
دارد. اما امپراتور بیزانس به وی توصیه نمود به بیت المقدس بیاید و در مراسم مربوط 
به نصب مجدد صلیب مقدس در مقام عیسی شرکت کند. شجاع بن وهب در تمامی 
این مدت در دمشق بود و سر انجام تصمیم گرفت به مدینه باز گردد و ماوقع را برای 
پیامبر )ص( تشریح نماید. زمانی که او در حال ترک دمشق بود، موری، نگهبان دربار 
حارث از وی خواست تا سالم و تحیات وی را به پیامبر )ص( برساند و نیز زاد و توشۀ 

سفر را برای بازگشت وی به مدینه در اختیارش گذاشت.
هنگامي که شجاع بن وهب به مدینه بازگشت و آنچه را در دمشق مشاهده کرده بود 
حکایت کرد، پیامبر )ص( فرمود که حارث و ملک وی به زودی از بین خواهند رفت. 
پیامبر )ص( که از گرویدن موری به اسالم خرسند شده بودند برای وی دعا فرمودند 
و تحیات وی را نیز پاسخ داد و فرمودند که آنچه در بارۀ انجیل و مطالب مربوط به 
پیامبر خاتم در آن گفته شده است حقیقت است. ظرف کمتر از دو سال پس از رد 
نامۀ پیامبر، حارث در سال هشتم هجرت مرد، یعنی همان سالی که در آن مسلمانان 

مکه را فتح نمودند. هیکل در این باره چنین می نویسد:
»او ]هراکلیوس[ حتی تصور نمی کرد که تنها طی چند سال بیت المقدس و تمامی سرزمین شام 
به دست مسلمانان افتد، پایتخت مسلمانان به دمشق انتقال یابد، تقابل میان حکومت اسالمی 
و امپراتوری بیزانس تا زمان فتح قسطنطنیه توسط مسلمانان در سال 1453 میالدی و تبدیل 
به درازا خواهد  افتخار نصب شود  با  پیامبر )ص(  نام  به مسجدی که در آن  اعظم آن  کلیسای 

انجامید...«45
شهر بیت المقدس در سال 15 هجری )638 میالدی( و در زمان خالفت عمر توسط 
مسلمانان فتح گردید و شهر قسطنطنیه نیز توسط ترکان عثمانی به استانبول )از واژۀ 
اسالم-بول( تغییر نام داد و همچنان به عنوان یکی از تکثر گراترین شهرها در جهان 

اسالم، بلکه در کل جهان به لحاظ مذهبی به حیات خود ادامه می دهد.
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نامۀ پیامبر )ص( به خسرو پرویز، پادشاه پارس 
بنا به روایت محققان مسلمان، پیامبر )ص( عبد اهلل حذافه سهمی قریشی را با نامه ای 
به مضمون دعوت خسرو پرویز به آیین اسالم به نزد وی گسیل فرمودند.46 ابن کثیر دو 
روایت متفاوت از این رخداد به دست می دهد. در یک روایت به نقل از الزهری چنین 
نقل می کند که پیامبر )ص( شجاع بن وهب را به نزد خسرو پرویز فرستاد، 47 در حالی 
که در روایتی دیگر وی به نقل از محمد بن جریر )طبری( نقل می کند که عبد اهلل بن 
حذافه السهمی نام فرستادۀ پیامبر )ص( به نزد خسرو پرویز بوده است.48 وجود تناقض 
در روایت ابن کثیر به صورت کامل مشهود است، اما تمامی مورخان دیگر مسلمان بر 
سر این نظر اجماع دارند که شجاع بن وهب به نزد حارث بن ابی شمر، حاکم غسانی 
دمشق فرستاده شده است. این واقعیت که تمامی فرستادگان پیامبر )ص( در یک زمان 
را نفی  نزد دو حاکم مختلف  به  اعزام شجاع بن وهب  نیز احتمال  فرستاده شده اند 
می کند. حتی منیر فرید، منتقد ترجمۀ آثار ابن کثیر به انگلیسی نیز به این نکته اذعان 
بلکه حتی در مورد احادیث نیز دست به  تاریخی،  آثار  ابن کثیر نه تنها در  دارد که 
تصرفات گسترده ای زده است و »... خواننده، به ویژه خوانندۀ متن عربی، جز اخباری 
که وی مثاًل به صحیح بخاری یا صحیح مسلم نسبت می دهد، چیزی نمی یابد.«49 اگر 
وی چنین دخل و تصرفاتی را در احادیث انجام داده باشد، این امر قاعدتاً به میزان 
فراوانی روایات وی از وقایع تاریخی را نیز زیر سوال می برد. زیرا در این گونه موارد 
مالک و معیاری روشن برای تشخیص سره از ناسره در آثار وی وجود ندارد. متن نامۀ 

پیامبر )ص( به خسرو پرویز در سند 20 آورده شده است.
خسرو پرویز حتی پیش از اتمام کامل قرائت متن نامه، نسبت به گستاخی در برابر 
مقام خود خشمگین شد، زیر در این نامه نام وی پیش از نام فرستندۀ نامه قید نشده 
اکرامی  و  تعظیم  و  می کرد  قلمداد  پروردگار  همتای  را  خود  تکبر  روی  از  وی  بود. 
هم سنگ پروردگار را برای خود طلب می نمود. همچنین تصور می کرد هر کس برای 
او نامه  را نوشته لزوماً باید رعیت و بندۀ او باشد و لذا باید وی را با لحاظ کردن جایگاه 
رفیعي که برای خویش قایل بود مورد خطاب قرار دهد. خسرو با خشم نامه را پاره کرد 
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و پرسید که چه کسی از میان رعایا و بندگانش جرأت کرده چنین نامه ای برای وی 
بفرستد. از آنجا که حکام برخی مناطق در جزیره العرب تابع امپراتوری خسرو پرویز 
بودند، وی پیامی به یکی از آنان به نام باذان، فرماندار یمن فرستاد و به وی فرمان داد 
تا دو جنگجوی شجاع را برای دستگیری این فرد و آوردن وی به دربار خسرو پرویز 
به حجاز بفرستد. در همین حال، عبد اهلل حذافه سهمی قریشی به مدینه باز گشت و 
ماوقع را به خدمت پیامبر )ص( عرض نمود. پیامبر پس از آگاهی از پاره کردن نامه 

توسط خسرو پرویز فرمود: »خداوند ملک او را پاره پاره کند.«50
باذان، حاکم یمن نیز دو مرد را که گفته شده خرخسره و فیروز نام داشتند را طبق 
فرمان خسروپرویز برای دستگیری و بردن پیامبر )ص( به دربار وی، به مدینه گسیل 
یکدیگر  با  باذان  از سوی  اعزامی  افراد  تعداد  نیز  و  هویت  مورد  در  مورخان  داشت. 
اختالف نظرهایی دارند.51 اما صرف نظر از هویت دقیق این افراد، آنان پیام باذان را به 
پیامبر )ص( ابالغ کردند. آنان زمانی که به حضور پیامبر )ص( شرفیاب شدند، تحت 
گرفتند.  قرار  اصحاب شان  میان  در  ایشان  احترام  نیز  و  آن حضرت  تأثیر شخصیت 
بنابراین، به جای دستور دادن به پیامبر )ص( برای همراهی با آنان - آن گونه که خسرو 
پرویز فرمان داده بود - ]در کمال ادب و خضوع[ از پیامبر اکرم )ص( تقاضا کردند تا 
همراه آنان به دربار خسرو پرویز بیاید. آنان ]به پیامبر )ص([ گفتند که امپراتور ]خسرو 
انتظار  در  وحشتناکی  سرنوشت  شود  رنجیده خاطر  اگر  و  تندخوست  فردی  پرویز[ 
مدینه و اهالی آن خواهد بود. همچنین نقل است که به پیامبر )ص( گفتند که اگر 
با طوع و رغبت با آنان همراه شود، از ایشان نزد خسرو پرویز شفاعت خواهند نمود. 
پیامبر پس از شنیدن این سخنان تبسمی فرمود و از آنان خواست تا فردای آن روز 

به نزد ایشان باز گردند.

سند 20 – نامۀ پیامبر )ص( به خسرو پرویز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

از محمد، فرستادۀ خدا، به خسرو، امپراتور پارس
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ایمان محکم  او  آنان که راه راستین هدایت را می پیمایند، به خدا و پیامبر  بر  درود و رحمت 
دارند و شهادت می دهند که معبودی جز اهلل نیست که یگانه است و شریک ندارد؛ و نیز آنان که 

شهادت می دهند که محمد بنده و فرستادۀ او است.
من تو را به آیین پروردگار یکتا فرا می خوانم. من فرستادۀ خدا برای تمامی انسان ها هستم تا 
تمامی زندگان را بیم دهم که کالم خدا گواه علیه کسانی خواهد بود که قدرت و فرمان خدا را 
نفی می کنند. اگر اسالم بیاوری در امن و امان خواهی بود و اگر آن را نپذیری گناه امت مجوس 

]زرتشتیان[ بر گردن تو خواهد بود.52
روز بعد، زمانی که آنها طبق فرمودۀ پیامبر )ص( به نزد ایشان باز گشتند، پیامبر به 
آنان فرمود که خسرو پرویز مرده است و پسرش شیرویه او را شب قبل کشته است. 
ایشان بگویند که:  از قول  باذان  ارباب خود  به  آنان فرمود که  به  پیامبر )ص(  سپس 
»گسترۀ دین و قدرت من به اندازۀ خسرو پرویز خواهد بود و سر انجام تمامی مخلوقات 
را در بر خواهد گرفت.«53 آن دو مرد از شنیدن خبر مرگ خسرو پرویز متعجب شدند 
و ظاهراً آن را باور نکردند، اما به هر حال به پیامبر )ص( عرض کردند که مقام مافوق 
خود در یمن را در جریان آنچه شنیده اند قرار خواهند داد. زمانی که باذان خبر مرگ 
خسرو پرویز را شنید به فرستادگان خود گفت که به زودی صحت و سقم این خبر 
معلوم خواهد گردید؛ اگر این خبر صحت داشته باشد نشان می دهد که محمد یقیناً 
پیامبر خداست، و اگر این خبر صحت نداشته باشد باید تأمل بیشتری پیرامون موضوع 

صورت گیرد.
اندکی بعد از آن شیرویه نامه ای به باذان نوشت و در آن قتل خسرو توسط خودش را 
تأیید نمود و از وی خواست تا برای او از مردم یمن بیعت بگیرد. وی همچنین به باذان 
فرمان داد تا برخالف دستور پیشین خسرو پرویز با پیامبر )ص( به ستیزه برنخیزد و 
منتظر دستورات بعدی از جانب وی ]شیرویه[ باشد. فرمان شیرویه ]به باذان[ مبنی بر 
عدم تقابل با پیامبر )ص( نه بر مبنای درک حقیقت، بلکه بر مبنای مالحظات دنیوی 
مربوط به تثبیت موقعیت در قلمرو پادشاهی خود و تحکیم پایه های قدرت صادر شده 
بود. اما باذان در این زمینه نیازی به دستور نداشت؛ وی در یافت که محمد )ص( واقعاً 
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پیامبر خداست و به اتفاق بزرگان یمن اسالم آورد.54 پس از گرایش باذان به آیین 
اسالم، پیامبر اکرم )ص( وی را در مقام خود ابقا فرمود و به وی فرمان داد تا در رفتار 

با افراد تحت حکومتش جانب عدل و انصاف را رعایت نماید.
امام شافعی به نقل از ابن ُعیینه و او نیز به نقل از ابن الزهری و وی نیز با استناد به 
قول سلسلۀ راویانی که سر انجام به ابوهریره ختم می شود از رسول مکرم اسالم )ص( 

نقل می کند که فرمودند: 
»پس از مرگ خسرو، دیگر خسروی در پی وی و پس از مرگ قیصر نیز قیصری پس از وی نخواهد 

آمد. و سوگند به آن که جانم به دست او است، خزاین آنان نیز در راه خدا خرج خواهد شد.«55 
این پیشگویی پیامبر اکرم به زودی محقق شد و قلمرو آنان به زودی توسط مجاهدان 

اسالم فتح گردید.
به گفته دکتر حمید اهلل، اصل نامۀ پیامبر )ص( به خسرو پرویز در لبنان موجود است. 
این نامه در اختیار هنری فرئون، از مسیحیان مارونی و وزیر خارجۀ اسبق این کشور 
قرار دارد.56 در نوامبر 1962، هنری فرئون این نامه را برای مطالعات دقیق تر و خواندن 
محتوای آن به کارشناسان تحویل داد، زیرا کلمات به مرور زمان کمرنگ شده بودند و 
 Lدیگر به سادگی قابل خواندن نبودند. همچنین در کاغذ نامه نیز یک پارگی به شکل
وارونه وجود دارد.57 دکتر حمید اهلل در مقاله ای با عنوان »کشف تازۀ اصل نامۀ پیامبر 
به خسرو پرویز«58 به تفصیل به بحث پیرامون محتوا و سبک و سیاق نگارش این نامه 

پرداخته است.

نامۀ پیامبر )ص( به مقوقس، حاکم اسکندریه
مصر به عنوان نقطۀ تالقی آفریقا و اروپا به لحاظ تاریخی از اهمیت فراوانی برخوردار 
بوده است. در قرآن کریم نیز تقابل موسی )ع( با فرعون در بسیاری از سوره ها روایت 
شده است )طه، شعرا، قصص و ...(. در هنگام ظهور اسالم، مصر به مرکزیت اسکندریه 
کشیشان  از  یکی  مقوقس،  می گردید.  محسوب  بیزانس  امپراتوری  قلمرو  از  جزئی 
زمرۀ  در  همچنین  بود  نیز  مصر  در  بیزانس  امپراتوری  نمایندۀ  که  قبطی  برجستۀ 
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حکامی قرار داشت که نامۀ پیامبر )ص( براي دعوت به پذیرش آیین اسالم را دریافت 
پیشگویی های  از  مطلع  فردی  به عنوان  مقوقس  که  بودند  امیدوار  پیامبر )ص(  نمود. 
انجیل که در آنها بر ظهور خاتم پیامبران صحه گذاشته شده بود فوراً به آیین اسالم 
روي آورد. متن این نامه که توسط حاطب بن ابی بلتعه به مقوقس ابالغ شد در سند  

21  الف به همراه تصویری از نسخۀ اصلی آن آورده شده است. 
مقوقس پس از خواندن نامه تصدیق کرد که اکنون زمان ظهور پیامبر جدید است، 
اما تصور وی چنین بود که این پیامبر جدید در شام یعنی از میان مسیحیان نژاد 
سامی ظهور خواهد نمود: دیدگاهی انحصارگرایانه و نزدیک به دیدگاه یهودیان مدینه 
که معتقد بودند پیامبر خاتم باید از نسل بنی اسراییل باشد. وی ]مقوقس[ در ادامه 
آمده  انجیل  و  تورات  در  که  گونه  آن  پیامبر  این  ویژگی های  از  خود  تصور  نقل  به 
و  فقرا  که  این  می پذیرد،  را  هدایا  اما  نمی ستاند  صدقه  وی  که  این  پرداخت:  است 
مساکین پیرو وی خواهند بود و این که میان دو کتف وی ممهور به ُمهر نبوت است: 
ویژگی هایی که پیامبر اسالم )ص( واجد همگی آنها بودند.59 پس از آن مقوقس دستور 
به خزانۀ دولتی سپرد. وی  را  و آن  قرار داد  از عاج  را در صندوقی  پیامبر  نامۀ  داد 
همچنین در پاسخ به نامۀ پیامبر )ص( نامه ای رسمی نگاشت و در آن اعالم نمود که 

وی آیین اسالم یا نبوت محمد )ص( را نمی پذیرد )نگاه کنید به سند 22(. 

سند 21 – نامۀ پیامبر )ص( به مقوقس
بسم اهلل الرحمن الرحیم

از محمد، بنده و فرستادۀ خدا، به مقوقس، فرمانروای قبطیان
درود بر آن که راه راستین هدایت را بپیماید. من تو را به آیین اسالم فرا می خوانم. ]پس[ اگر آن 
را بپذیری، در امن و امان خواهی بود و پاداشی مضاعف در نزد پروردگار خواهی داشت. و اگر آن 

را نپذیری، پس بدان که گناه قبطیان نیز بر تو نوشته خواهد شد.
»بگو: »ای اهل کتاب، بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است بایستیم که: جز خدا 
را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم، و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی 
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]نه  باشید که ما مسلمانیم  بگویید: »شاهد  اعراض کردند،  این پیشنهاد[  ]از  اگر  نگیرد.« پس 
شما.[« ]آل عمران: آیه 64[60

سند 22 – پاسخ مقوقس به دعوت پیامبر )ص(
به محمد بن عبد اهلل، از جانب مقوقس

من نامۀ تو را خواندم و بر آنچه گفته بودی و ما را بدان فرا خوانده بودی وقوف یافتم. بر من روشن 
است که پیامبر دیگری خواهد آمد، اما تصور من چنین است که وی در شام ظهور خواهد کرد. من با 
فرستادۀ تو به اکرام رفتار نمودم. من دو دختر قبطی از خاندانی اصیل را به همراه هدایای دیگری اعم 

از پارچه و قاطری سفید به نام ُدلُدل برای سواری برای تو فرستاده ام. به سالمت باشی.61

قرار  ]پیامبر[ مخاطب  این عنوان  با  را  پیامبر )ص(  است که مقوقس  کاماًل روشن 
نداد، بلکه ایشان را با نامشان ]محمد[ و با عنوان پسر عبد اهلل خطاب قرار داد. این امر 
نشانگر رد پیام ارسالی برای وی بود: کاری که مشابه آن را سهیل بن عمر در هنگام 
انعقاد پیمان حدیبیه انجام داده بود و به درج عنوان »پیامبر خدا« برای محمد )ص( 
اعتراض نموده بود. سهیل مشرک بود و مقوقس کشیشی مسیحی، اما مقوقس نیز 
مشرک بود. زیرا حاضر نشده بود قدرت خود را تسلیم فرمان خدا و انتخاب حضرت 
محمد )ص( به عنوان پیامبر خاتم نماید. مقوقس در تالش برای جلب رضایت فرستاده 
و نیز خود پیامبر )ص( دو زن آزاد و اقالم دیگری را به عنوان هدیه ]نزد پیامبر )ص([ 
فرستاد.62 هر دوی این زنان یعنی به نام های ماریۀ و سیرین در راه بازگشت به مدینه 
تحت تأثیر دانش و شخصیت حاطب بن ابی بلتعه اسالم آوردند. حاطب پس از رسیدن 
گفت.  باز  پیامبر )ص(  برای  بود  داده  رخ  مقوقس  دربار  در  را  آنچه  شرح  مدینه  به 
پیامبر )ص( فرمود حرص این جهان، یعنی تمایل شدید به حفظ این سلطنت زودگذر 
مانع از پذیرش اسالم توسط مقوقس شده است. سپس آن حضرت ماریه را به نکاح 
خود در آورد و سیرین را به ازدواج کاتب خود یعنی حّسان بن ثابت درآورد. ماریه پس 
از ازدواج با پیامبر )ص( صاحب فرزندی به نام ابراهیم شد که در نوزادی از دنیا رفت.



283فصل ششم / نامه به حکام، سالطین و فرمانداران خارج از جزیره العرب  /        

کشف نامۀ پیامبر )ص( به مقوقس در مصر
در سال 1854 میالدی، خاورشناس فرانسوی، موسیو رایناد نامه ای را در فصلنامۀ 
آسیاتیک انتشار داد که از شخصی به نام موسیو بیلین دریافت نموده بود. این نامه 
تاریخ دهم مارس 1852 را داشت و از قاهره در مصر فرستاده شده بود. در این نامه 
آقای بیلین به سندی اشاره کرده بود که آقای اتین بارتولمه، یکی از متخصصان زبان 
قبطی آن را کشف کرده بود. بارتولمه در حال انجام تحقیقاتی بر روی دست نوشته های 
باستانی در مصر به این نامه برخورد کرده بود که در در یک از معابد قبطیان در منطقۀ 
اخمیم مصر در البالی اسناد دیگر گنجانده شده بود.63 آقای بارتولمه این نامه را به 
نیز  عبد الحمید  سلطان  فروخت.  ترکیه  در  عبد الحمید  سلطان  به  پوند   300 بهای 
دستور داد نامه را در صندوقی از جنس طال قرار دهند و به همراه چند قلم از اشیای 
متعلق به پیامبر )ص( در موزۀ توپکاپی نگهداري کنند. در این موزه دو صندوق، یکی 
از جنس نقره و دیگری از جنس طال وجود دارند؛ بر روی صندوق نقره ای، دو شمشیر 
متعلق به پیامبر )ص( به نمایش گذاشته شده اند، در حالی که در درون صندوق طال 
جامه های پیامبر )ص( و بیرق مخصوص ایشان قرار دارند.64 محقق مسلمان قرن هشتم 
»مصباح  عنوان  با  خود  کتاب  در  مقدسی  احمد  علی  بن  محمد  ابوعبد اهلل  هجری، 

الُمضي« نقل می کند که نامه به مقوقس توسط ابوبکر نگارش یافته است.65

ماهیت دعوت پیامبر )ص(
در این جا ذکر دو نکته پیرامون نحوۀ معرفی و تبلیغ آیین اسالم از سوی پیامبر 
از  را بالفاصله پس  نمایندگان خود  پیامبر )ص(  اوالً  اکرم )ص( الزم و ضروری است. 
انعقاد پیمان حدیبیه، یعنی ظرف چند ماه به نزد سران، ملوک، حکام و قدرتمندان 
زمان خود اعزام فرمودند. پس از امضای این پیمان، پیامبر )ص( به لحاظ ژئوپلیتیک 
و  راهبردی تنها با مکیان قریش توان برابری داشتند؛ به بیان دیگر، قدرت روز افزون 
ایشان تنها رقیبی برای قدرت قریش در جزیره العرب بود و یا حداقل ظواهر امر چنین 
نشان می داد. در این مقطع زمانی نه حکومت اسالمی در مدینه و نه موقعیت ممتاز 
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قریش در جزیره العرب، هیچ یک از سوی یک تحلیلگر یا کارشناس زبده نمی توانستند 
به عنوان یک قدرت عمدۀ جهانی تلقی گردند و با تردید هیچ یک از این دو را نمی شد 
به عنوان رقبای بالقوه ای برای پارسیان و یا امپراتوری بیزانس تلقی نمود، به وی ژه مکیان 
را که تا آن زمان موضعی نسبتاً آمیخته به تسلیم در برابر همسایگان نیرومند شمالی 
آن  ابرقدرت  دو  توجه  مورد  چندان  جزیره العرب  رخدادهای  واقع  در  داشتند.  خود 
روزگار نبود. آنان با توجه به مالحظات تجاری و بازرگانی تسلط بر مناطق حاشیه ای 
شبه جزیره یعنی یمن، بحرین، مصر، فلسطین و شام را حایز اهمیت بسیار بیشتری 
چندان  نه  موقعیت  به  نسبت  کامل  وقوف  با  اکرم )ص(  پیامبر  اما  می کردند.  تلقی 
مستحکم خود در صفحۀ شطرنج منطقه فرستادگان خود را به نزد قدرتمندترین افراد 

در روزگار خویش اعزام فرمودند.
فاقد قدرت تصور نمی کردند  البته روشن است که رسول خدا )ص( خود را فردی 
با نزول قرآن و در پی آن  و مگر چنین امری ممکن بود؟ با حمایت های پروردگار، 
تغییرات عظیم در بازتعریف ساختار رفتار انسان ها و با وجود بهترین نسلی که به عنوان 
ابزار حکومتی رسالت پیامبر )ص( در حال رشد و بالندگی بود، چگونه امکان داشت 
آیین اسالم با پیشوایی همچون محمد )ص( از صحنه حذف شود؟ به لحاظ معنوی، 
قدرت پیامبر )ص( در همان زمان نیز بیش از قدرت دنیوی ظاهری دیگران بود و پس 
از چند سال این قدرت معنوی به یک واقعیت ملموس و سیاسی بدل شد. هیچ یک از 
مراکز قدرت و سردمداران آن ها به مانند پیامبر )ص( رابطه و تعلقی فردی و اجتماعی 
با  تفاوت چندانی  افراد تحت فرمان خود نداشتند )در واقع حکام آن روزگار که  به 
اخالف امروزی خود نیز نداشتند دارای متزلزل ترین جایگاه بودند، زیرا همواره مجبور 
در  نهفته  سیاسی  دسایس  مبادا  تا  باشند  هشیار  و  مراقب  کامل  صورت  به  بودند 
دربارشان در فرصت مقتضی موجبات بر اندازی شان را فراهم سازد(. اساس حکومت 
هیچ یک از آنان بر مبنای عدل و انصاف نبود تا از این طریق بتوانند از احترام مردم 
اقتصادی  نابرابری های اجتماعی و  ایجاد توازن و رفع  نسبت به خود مثاًل در جهت 
تا  نبودند  قرآن  آیات  دریافت  به  مفتخر  آنان  از  نمایند. همچنین هیچ یک  استفاده 
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بدین وسیله رفتارهای جدید حاکمان و رعایا را بتوان در فرهنگ نهادین و اجتماعی 
نسل های جدید استحکام بخشید.

در آستانۀ نبرد خندق )احزاب(، زمانی که مسلمانان مشغول حفر خندق در اطراف 
به  را  نفس  به  اعتماد  این  طعم  از  ذره ای  گرفتند  تصمیم  پیامبر )ص(  بودند،  مدینه 
مسلمانانی که در اطراف ایشان بودند بچشانند. اعتماد به نفس مسلمانان به دلیل نگرانی 
از احتمال این که مجبور به نبرد با کل جزیره العرب شوند، بسیار ضعیف بود و از اینرو 
بود که وقتی از شکستن یک قطعه سنگ بزرگ باز ماندند، از پیامبر )ص( خواستند تا در 

این کار به آنان کمک کند. براء بن عاذباین واقعه را چنین روایت می کند:
»پس پیامبر )ص( آمد، روجامه از تن برکند، تیشه را به دست گرفت و ذکر »بسم 
اهلل« را بر زبان جاری ساخت. سپس تیشه را بر سنگ کوبید و ثلث آن را شکست، 
آن گاه فرمود: »اهلل اکبر؛ کلیدهای فتح شام به من عطا گردید و به خدا سوگند از 
اینجا ]جایی که ایستاده بود[ قلعه های سرخ آن را به وضوح می بینم.« سپس بار 
دیگر در حالی که نام خدا بر لب داشت تیشه را بر سنگ کوبید و ثلث دیگر سنگ 
را نیز شکست و فرمود: »اهلل اکبر، کلیدهای سرزمین پارس به من عطا گردید و به 
خدا سوگند قصر سفید مداین را به وضوح می بینم.« سپس باز با ذکر »بسم اهلل« 
بر لب برای بار سوم تیشه را بر سنگ کوبید و آخرین تکه را نیز از سنگ جدا نمود 
و آنگاه فرمود: اهلل اکبر، کلیدهای فتح یمن به من عطا گردید و به خدا سوگند که 

دروازۀ صنعا را به وضوح می بینم.66
می توان پیمان حدیبیه را به یک معنا نخستین پیمان بین المللی دانست که پیامبر 
امضا نمودند. این امر ایشان را به عنوان یکی از رهبران بزرگ جهان مطرح ساخت و 
سرعت عمل ایشان پس از امضای این پیمان حاوی این پیام برای مسلمانان است که 
هر زمان که در مسئولیتی قرار گرفتند و فرصت اعمال قدرت بر دیگران را یافتند باید 
بر مبنای همان مسئولیت عمل نمایند. آنچه انسان انجام می دهد دیگران را نسبت 
به تصویری که خود وی از خود ارائه می دهد قانع می سازد. امضای این پیمان تلقی 
سایرین از مدینه را از یک دهکدۀ دور افتاده در مجاورت مکه به یک قدرت منطقه ای 
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به مانند سایر قدرت های منطقه ای آن روزگار، ولو در مقیاسی کوچک تر تغییر داد. 
فرمود که یک رئیس  ایفا  را  نقشی  واقع همان  پیمان در  این  امضای  با  پیامبر )ص( 
حکومت باید انجام دهد: رهبری افراد تحت حکومت در تقابالت نظامی، انعقاد پیمان 
با سایر کانون های قدرت، قضاوت نهایی در جهت حل و فصل تعارضات پیش آمده 
در جامعه و ایفای نقش به عنوان مجری نهایی قانون. ایشان به عنوان آخرین پیامبر 
خدا نمی توانستند منتظر بمانند تا دیگران کارها را به انجام رسانند، بلکه همواره در 
انجام مسئولیت خود به عنوان یک رهبر، الگو و اسوه صرف نظر از نوع قدرتی که در 

اختیارشان بود فعاالنه عمل می فرمودند.
پیامبر )ص( به مانند زمان ورود به مدینه یعنی زمانی که بالفاصله پیمان هایی مبنی 
بر عدم تجاوز متقابل با قبایل همجوار امضا نمودند و نیز به مانند رفتارشان در پایان 
شورای جنگی پیش از غزوۀ احد که فوراً جامۀ رزم برتن نمودند، زمانی نیز که پس 
نه تنها برای نجات و  از انعقاد پیمان حدیبیه به صف رهبران جهان پیوستند سریعاً 
رستگاری دل های سایر رهبران جهان، بلکه همچنین به منظور قرار دادن مدینه در 
محاسبات ژئواستراتژیک آنان در آینده و نشان دادن خط سیر تحوالت آینده به آنان به 
شیوه ای که تنها برازندۀ یک رهبر جهانی برخوردار از ابزار نظامی و حکومتی بود اقدام 
به ایجاد ارتباط با سایر رهبران جهان نمودند. قدرت روز افزون از آن کسانی است که 
الگوی ثابتی از عمل و نه انفعال را در پیش می گیرند. این یکی از علل توسل نظام های 
استبدادی خرده پا در جهان اسالم به این یا آن کانون قدرت است. زیرا این ها در واقع 
قدرتی در عرصۀ گسترده تر ژئو راهبردی ندارند و علت امر نیز آن است که پایه و اساس 
قدرت شان نه در پایتخت ها و دانشگاه های خودشان، بلکه در کانون هاي ایدئولوژیک 

تدوین شده در واشنگتن، تل آویو، لندن، پاریس و دربار واتیکان قرار دارد.
رفتار توأم با دور اندیشی پیامبر )ص( به عنوان یک رهبر جهانی تأثیر بارز دیگری نیز 
بر امت در حال تکوین اسالم داشت. مشرکان مکه نخستین چالش پیش روی پیامبر 
)ص( و مسلمانان در اجرای دستورات الهی به شمار می آمدند، اما بی تردید آنان تنها 
مانع موجود بر سر راه نبودند. در واقع چالشی که کفار مکه در براي اجرای احکام الهی 
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ایجاد کرده بودند تنها نمایان گر بخشی از یک فرهنگ بزرگ تر منبعث از عامل قدرت 
با برنامه های الهی برقراری عدالت اجتماعی و نیز خصایص عالیۀ  بود که در تعارض 
انسانی قرار داشت: خاصه آن که همین سرشت انسانی بود که در نزد انسان به عنوان 
خلیفۀاهلل بر روی زمین به ودیعه گذاشته شده بود. اما مکه کلید پیروزی بود: آزادسازی 
نخستین خانه ای که برای عمل به دستورات الهی بنا نهاده شده بود می توانست انگیزۀ 
الزم برای آزادسازی سایر انسان ها را نیز فراهم نماید. اما پیش از هجرت پیامبر )ص( از 
مکه به مدینه و در زمانی که ایشان خود ساکن شهر مکه بودند، نمی توانستند آن گونه 
که بعدها به عنوان رهبر جامعۀ مدینه و نیز فرمانده یک نیروی نظامی منظم با تمامی 
مبارزه  قریش  اشراف  با  بود  منصبی  چنین  الزمۀ  که  اجتماعی  بنیادین  ساختارهای 
نمودند دست به چنین مبارزه ای بزنند. این همان درسی است که نهضت اسالمی امروزه 
پیرامون تحکیم و به کار گیری قدرت بدان نیازمند است. طرح چالش های مکتبی کافی 
نیست، این تازه آغاز راه است و نه پایان آن. تشریح نظری حقیقت و مفاهیم مرتبط 
با آن چنان چه با تهدید به جهاد همراه نباشد در بهترین حالت کاری فاقد اثر است. 
از آغاز یک فرایند  پانزده سال پس  نابودی کفر و شرک مکیان  برای  نبرد  نخستین 
تربیتی در غالب برنامه اي اسالمی و قرآنی در گرفت؛ اگر همین نبرد ده سال پیش از 

آن صورت می گرفت، به شکست سریع ]مسلمانان[ منتهی می شد.
در مورد نامه های ارسالی به حکام وقت نیز وضع به همین منوال بود. پیامبر )ص( و 
مسلمانان پیش از پیمان حدیبیه و فتح مکه در موقعیتی نبودند که به مقابلۀ نظامی 
حکومت  یک  رئیس  به عنوان  هنوز  پیامبر )ص(  بپردازند:  روزگار  آن  ابرقدرت های  با 
مشروع به رسمیت شناخته نشده بودند و نیروهای مسلمان نیز هنوز درگیر مراحلی از 
رشد و تکامل خود بودند که طی آن عدم تعهد و اخالص کافی در میان بدنۀ نیروها در 
حال تضعیف روند تحقق اهداف شان بود و عناصر درونی خیانت هنوز کاماًل ریشه کن 
نشده بودند. اما پس از رسیدن به آن اندازه از توانایی که مسلمانان را قادر ساخت تا بر 
مکه مسلط شوند، آنها این آمادگی را پیدا کردند که با کسانی به مبارزه برخیزند که 
مرجعیت احکام الهی در سایر نقاط جهان را به چالش گرفته بودند. رسول خدا )ص( 
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نیز در این هنگام اتالف وقت را جایز ندانستند. ایشان با اعزام فرستادگان خود بالفاصله 
به حاکمان طاغوتی جهان اخطار کردند که ظلم، حرمان، تحقیر و فساد همیشگی 
آنان دیگر تحمل نخواهد شد و آخرین پیامبر خدا نیز از آن رو مبعوث شده بود تا 
زمینۀ اطاعت خواه ناخواه آنان ]از دستورات و احکام الهی را[ فراهم آورد. پیامبر )ص( 
و یارانش نیز اهل کوتاه آمدن از انجام این مسئولیت نبودند. در مورد مسلمانان نیز 
باید گفت ابتکار عمل پیامبر )ص( مانع از آن شد که آنان به وضع موجود راضی شوند. 
آنان که پیروزی خود را جشن  عقد پیمان حدیبیه و فتح مکه تنها آغاز راه بودند. 
گرفته با این تصور که دیگر قرار نیست برای رسیدن به هدفی تالش نمایند آسوده 
به مکه باز گشتند در اشتباه بودند، زیرا ظلم و فساد در سایر نقاط جهان نیز وجود 
داشت و مسلمانان فاتح ساکن جزیره العرب می بایست آنچه را خود آموخته بودند به 
دیگرانی بیاموزند که گرفتار همان مشکالتی بودند که مسلمانان توانسته بودند پس از 
21 سال مجاهدت از آن ها رهایی یابند. پیامبر )ص( نیز به این مسئله وقوف داشتند 
که بهترین راه حفظ دستاوردهای نهضتی که حدود بیست سال برای به ثمر رسیدن 
آن مجاهدت ورزیده بودند نزدیکی به خدا است و برای نزدیکی به او مسلمانان نباید 
جز او به هیچ نماد قدرت یا منبع مکتبی دیگري متوسل شوند. پیامبر )ص( قریب ده 
سال مسلمانان را در مدینه در وضعیتی بسیار شکننده رهبری کرده بودند، اما این 
کار بدون برنامه صورت نگرفته بود، زیرا کاماًل نسبت به این حقیقت آگاه بودند که 
توکل بر خداوند زمانی به خالصانه ترین وجه میسر است که افراد بیشترین احساس 
باشد،  ثبات  فاقد  تا حدی  افراد  باشند: یعنی زمانی که موقعیت  او داشته  به  را  نیاز 
زمانی که افراد تحت نوعی فشار روانی غیر قابل کنترل قرار داشته باشند که به سادگی 
قابل رفع نیست. تحت چنین شرایطی است که اتصال افراد به عالم غیب چنان قوت 
می گیرد که خالقیت آنان به اوج می رسد. از طریق چنین ارتباطی با خدا است که افراد 
می توانند اخالص خود را در قالب راهکارهای خالقانه برای چالش های زندگی واقعی 
بروز دهند. بنابراین حفظ وضعیت بحرانی برای افراد با هدف نگاه داشتن آنان در بستر 
خالص ترین ارتباط با پروردگار صورت می گرفت. خداوند در این باره در قرآن کریم 
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چنین می فرماید: » آیا گمان کردید داخل بهشت مي شوید، بي آنکه حوادثي همچون 
حوادث گذشتگان به شما برسد؟! همانان که گرفتاریها و ناراحتیها به آنها رسید، و آن 
چنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادي که ایمان آورده بودند گفتند: پس یاري خدا 
کي خواهد آمد؟! )در این هنگام، تقاضاي یاري از او کردند، و به آنها گفته شد:( آگاه 

باشید، یاري خدا نزدیک است! « )بقره: آیه 214(. 
ما  به  که  بودند  پیامبر )ص( کسی  یافت  در  می توان  امر  این  به  دقیق تر  نگاهی  با 
آموختند چگونه صفوف خود را ]از عناصر ناسالم[ پاک سازی کنیم تا تالش های ما تا 
سرحد امکان مثمر ثمر واقع شوند. علیرغم تمامی رنج ها و سختی هایی که پیامبر )ص( 
متحمل شدند، نمونۀ واالی رهبری ایشان نشان داد بحران هایی که در آنها کفۀ ترازو 
بر مبنای حساب های دنیوی به ضرر مؤمنان باشد صف منافقان را از صف مخلصان 
متن جامعۀ مسلمانان حضوری  در  منافقانی که همواره  نمود:  حقیقی جدا خواهند 
نامحسوس دارند. بحران همیشه طرف های دخیل را به موضع گیری وادار می کند و 
واقعیت  این  اخروی ترجیح می دهند.  بر مالحظات  را  منافقان همواره منافع دنیوی 
آشکار  نبوی  سیرۀ  به  قدرت  عامل  بر  مبتنی  نگاهی  با  که  است  زندگی  از  دیگری 
می شود و نهضت اسالمی به موازات نزدیکتر شدن به رهبری در سطح منطقه ای و 

جهانی باید بدان توجه داشته باشد.
از آنجا که مسلمانان عموماً در بارۀ قدرت و آنچه رهبران به کمک آن انجام می دهند 
نمی اندیشند، این نکتۀ مهم در باب ماهیت دعوت نبوی تقریباً به طور کامل از حیطۀ 
اندیشۀ آنان پیرامون ابزارهای مناسب برای پیشبرد اهداف اسالمی مغفول مانده. در 
ارزیابی کنونی مسلمانان از ساختار و محتوای فعالیت های مربوط به دعوت نبوی که 
تلفیقی از نوعی موضع پوزش خواهانه و انفعالی پیرامون جهاد و تبعیض علیه زنان از 
یک سو و نوعی نسخۀ جعلی از جذب پیروان برای دین به شیوۀ مسیحیان از سوی 
دیگر است، رویکرد اتخاذ شده از سوی پیامبر )ص( به هیچ روی مگر در مورد خصایص 

فردی شخص دعوت کننده بروز و ظهور پیدا نمی کند.
اسالم  به  برای دعوت  امروزی  متداول  و  نمونۀ روشن، شیوۀ معمول  به عنوان یک 
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متأسفانه تابع الگویی است که پیامبر )ص( در طی سیزده سال اقامت در مکه به کار 
به  مربوط  ما  بحث  اما  اسالم گردید.  آیین  به  تن  به جذب 73  موفق  تنها  و  گرفت 
اعداد و ارقام نیست، بلکه سخن آن است که شیوۀ متداول برای دعوت ]به اسالم[ 
باید الهام گرفته از کل تعامالت پیامبر )ص( با مسلمانان و غیر مسلمانان در طی 23 
دوران رسالت باشد و نه صرفاً دوران اقامت ایشان در مکه. توجه صرف به دوران اقامت 
مسلمانان  بیشتر  هرچه  تالش  عدم  و  رخوت  برای  دستاویزی  مکه  در  پیامبر )ص( 
خواهد بود. به کارگیری الگوی دعوت پیامبر )ص( در مکه باید محدود به یک زمان 
دعوت  الگوی  به سمت  به طور دسته جمعی  باید  مسلمانان  آن  از  بعد  و  باشد  معین 
پیامبر در مدینه حرکت کنند. پیامبر )ص( طی سیزده سال اقامت در مکه به اجبار و 
ناگزیر از آن الگوی خاص دعوت تبعیت نمودند، زیرا در آن دوران فاقد امکاناتی بودند 
که در مدینه از آن برخوردار شدند. مسلمانان در روزگار کنونی برخالف شخصی که 
ادعای پیروی از او را دارند در طی سه قرن اخیر صرفاً به همان الگوی دعوت در مکه 
بسنده کرده اند و اگر اجازه داده شود سلفی های عرب تمامی توان خود را صرف بحث 
با غیر مسلمانان در قالب گفت و گوهای بین المذاهب نمایند، اسالم تا مدت زمانی دراز 

همچنان تنها به عنوان مکتبی در کنار سایر مکاتب بشری مطرح خواهد بود.
همچنین نادرستی این دیدگاه نیز آشکار است که آنانی که امروزه از طریق الگوی 
دعوت دوران اقامت پیامبر در مکه اسالم را می پذیرند به مانند همتایان خود در زمان 
پیامبر )ص( به لحاظ کیفی در سطحی عالی قرار دارند، و نیز نادرست است که گفته 
شود ما امروزه راه دیگری غیر از پیاده سازی الگوی دعوت پیامبر در دوران اقامت در 
مکه در پیش نداریم. سطح کسانی که در نخستین روزهای دعوت پیامبر در مکه اسالم 
آوردند به لحاظ کیفی بعدها و در جریان وقایعی که در مدینه رخ داد مشخص شد. اگر 
امروزه الگویی همچون الگوی دعوت مدینه موجود نباشد، چگونه می توان به ارزیابی 
محتمل  بسیار  بلکه  و  ممکن  می گروند؟  اسالم  به  که  پرداخت  کسانی  کیفی  سطح 
است که افراد منافق بسیاری در حال آمد و شد در میان جماعات و جوامع مسلمان 
باشند و کسانی که از جانب مسلمانان تصمیم می گیرند هرگز به این امر توجهی نشان 
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نمی دهند. ما شاهدیم که این منافقان گاه و بیگاه و در زمان هایی که شرایط داخلی 
مسلمانان مانند آمریکا و اروپای غربی امروز بسیار محدودکننده و آلوده به تبعیض 
می شود سر بر می آورند. الگوهای دعوت پیامبر در مکه و مدینه مکمل یکدیگر هستند 

و اجرای یکی بدون توجه به دیگری مانعی در جهت حصول به مقصود است.
مسئلۀ دیگری که باید بي هیچ مالحظه اي مطرح کنم ابزار حقوقی و اخالقی جهاد 
است که عاملی در جهت پیشبرد دعوت محسوب می شود. هرچند این سخن ممکن 
است برای بسیاری از مسلمانان غرب زده چندان خوشایند نباشد، اما باید گفت جهاد 
مرکز ثقل و از عناصر اصلی دعوت پیامبر در مدینه به شمار می رود. هدف اصلی از 
از طریق  به کمال  برای حصول  آزاد گذاشتن دعوت شدگان  از  دعوت عبارت است 
ارتباط با خداوند پیش از آغاز حیات اخروی. در عرصۀ عمل این امر به معنای آزادی 
وجدان، آزادی اندیشه و آزادی عمل در جهت انجام هرچه امور به نحو احسن و تمام و 
کمال در یک چارچوب عادالنه و اخالقی است. اما کسانی هستند که از محدود شدن 
این آزادی ها سود می برند و بعید است اینان به سادگی به رها کردن موضع قدرت 
خود تن در دهند. خداوند این مسئله را با بیانی بسیار روشن برای تمامی کسانی که 

کالمش را می خوانند و به پیامبرش ایمان دارند تشریح کرده می فرماید:
... و اگر خدا بعضی از مردم را با بعض دیگر دفع نمی کرد، صومعه ها و کلیساها 
و کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می شود، سخت ویران 
می شد، و قطعًا خدا به کسی که ] دین [ او را یاری می کند، یاری می دهد، چرا 

که خدا سخت نیرومند شکست ناپذیر است.
برپا می دارند  نماز  توانایی دهیم،  آنان  به  همان کسانی که چون در زمین 
و زکات می دهند و به کارهای پسندیده وامی دارند، و از کارهای ناپسند باز 

می دارند، و فرجام همۀ کارها از آن خداست. )حج: آیه 41-40(

پیامبر )ص( در سراسر دوران اقامت خود در مدینه خواه در ارتباط با منش فردی 
خود و خواه در زمینۀ مسائل سیاسی به عنوان رئیس حکومت مدینه همواره معرف 
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اسالم بودند. ایشان عموماً زمانی که در صدد انجام اقدام مهمی بودند همتایان خود 
را که تصمیم گیرندگان ارشد قبایل متبوع خود بودند و یا بعدها سران امپراتوری های 
منطقه ای آن روزگار را مخاطب قرار می دادند. )البته افراد عادی را نیز که به نزدشان 
می آمدند رد نمی فرمودند( اتخاذ چنین رویکردی مزایای چندی در پی دارد اما برای 

درک بهتر این مزایا باید ابتدا عملکرد رهبران را درک نماییم.
را  تغییر  مقابل  امر خود در  افراد تحت  واکنش  نحوۀ  عام ترین مفهوم،  رهبران در 
شکل می دهند. رهبران از طریق تعیین جهت حرکت، قرار دادن افراد در جهت تازه 
به  را  این مهم  را داده اند  انجامش  آنچه وعدۀ  برابر  آنان در  از  و مسئولیت خواستن 
ایجاد نوعی حس اضطرار و  تعیین جهت و مسیر حرکت مستلزم  انجام می رسانند. 
فوریت، ترسیم دورنمایی برای آینده، ارائۀ راهبردی برای رسیدن به آن چشم انداز و 
نیز تأمین نیازهای مشروع عناصر مهم از طریق انعکاس دادن آمال و آرمان های آنان 
در دورنمای مورد نظر می باشد. قرار دادن افراد در مسیر تعیین شده به آشنا کردن 
گروه های بسیار بزرگی از مردم، عموماً مراکز قدرت داخلی و خارجی، با اصول و اهداف 
مسیر تازه مربوط می شود. قرار دادن افراد در مسیر جدید حرکت به مسئلۀ ارتباط 
موثر با مخاطبانی مربوط می شود که می توانند در حصول به چشم انداز مورد نظر به 
رهبران کمک کنند و نیز کسانی که قصد مانع تراشی بر سر راه تحقق چنین دورنمایی 
هستند. یکی از چالش های عمده در این زمینه وجاهت است: یعنی تلقی سایرین از 
میزان شرافت و قاب اعتماد بودن رهبران، سابقۀ آنان، مضمون پیام آنان و باالخره 
تناسب میان اقوال و افعال آنان. تنها رهبرانی از عهدۀ انجام چنین مهمی بر می آیند 
که بخش عمده ای از زمان خود را صرف انجام فعالیت های مربوط به قرار دادن افراد 

در مسیر جدید حرکت نمایند.
روشن است که منش فردی و نیز پیام رسول خدا )ص( از این لحاظ عاری از نقصان 
بود، به گونه ای که زمانی که آیات خداوند بر سایر رهبران و بزرگان خوانده می شد، آنان 
بالفاصله به صدق آیات پی می بردند و برای آن گروه از اهل کتاب که با منش و نیز 
خصایص فردی پیامبر )ص( آشنا بودند نیز به طور کامل روشن بود که او همان آخرین 
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پیامبر موعود است. رهبران کلی ترین دید را نسبت به دورنمای اصلی حرکت دارند و 
صرف نظر از این که از طریق اهرم فشار و اجبار و یا از طریق اهرم تعهد اقدام به اعمال 
قدرت نمایند، واجد بیشترین تأثیر بر جهت حرکت جوامع خود در آینده خواهند بود. 
از همین رو بخش عمده ای از دعوت نبوی به معرفی اسالم، قرآن و تقوای الهی به همان 
کسانی اختصاص یافت که به طور بالقوه بیشترین تأثیر را بر زندگی و تصمیمات افراد 
اجتماع خود داشتند. پیامبر )ص( این رویکرد را نه تنها در مدینه که در آنجا به ابالغ 
پیام الهی به تصمیم گیرندگان ارشد قبایل مجاور مشغول بود مورد استفاده قرار داد )در 
بسیاری از این موارد زمانی که پرنفوذترین عضو قبیله اسالم را می پذیرفت مابقی افراد 
قبیله نیز از وی تبعیت می کردند(، بلکه همچنین در سراسر مدت اقامت خود در مکه و 
طایف نیز همین رویکرد را اتخاذ نمود. پیامبر )ص( در طی سیزده سال نخست رسالت 
خود جهت تازۀ حرکت خود را از طریق مسافرانی که برای انجام مراسم عمره و حج 
به مکه می آمدند به اجتماع مکه و سرزمین های دیگر نشان می داد. آن حضرت پس از 
ورود به مدینه بالفاصله نوعی حس اضطرار ناشی از حملۀ فوری از جانب قریشیان را 
ایجاد نمود و سپس از همین حس اضطرار در جهت تحکیم پایه های قدرت حکومت 
مدینه در جزیره العرب از طریق عقد پیمان های عدم تجاوز متقابل با قبایل همجوار و 
نیز توجه به نیازهای مشروع عناصر مهم قدرت در درون مدینه از طریق عقد پیمان 
مدینه استفاده کرد. پیامبر )ص( طی هفت سال بعد از آن زمان خود را نه تنها صرف 
تبیین مسیر رو به تکامل حرکت به موازات نزول آیات و ثبت آن در قرآن کریم نمود، 
آمنوا( حول  )الذین  از مسلمانان  نیرویی موثر متشکل  آوردن  به گرد  بلکه همچنین 
دورنمایی عادالنه تر از آینده پرداخت. رسول خدا )ص( در سه سال آخر رسالت خود با 
اعزام فرستادگان و نیز اعزام سپاه مسلمانان به موته و تبوک به همسو کردن آن دسته 
برای  تهدیدی  می توانستند  بالقوه  به طور  که  پرداخت  در جهان  قدرت  کانون های  از 
تحقق دورنمای اسالمی در حرکت در جهت تازه باشند: هدفی که در آن دوران توسط 
یک جامعۀ اسالمی منظم دنبال می شد که یک نیروی نظامی منظم و مبتنی بر اصول 

پشتیبان و ضامن مسئولیت های بیرونی آن به شمار می آمد.
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پیامبر )ص( تمامی این امور را نه با استفاده از ابزار زور و اجبار، بلکه از طریق تحکیم 
قدرت با تکیه بر الهام، ایجاد انگیزه، عشق و عالقه به کسانی که با آزمون و خطا در راه 
رشد گام نهاده بودند و صبر در برابر مصایب و گرفتاری های بزرگ محقق ساخت؛ این 
همان کارکردی است که یک رهبری موثر باید داشته باشد. طی کمتر از یکصد سال 
پس از آن که روح رسول خدا )ص( در جوار رحمت حق آرام گرفت، اکثریت بزرگی 
از جوامع متمدن آن روزگار یا به صورت دسته جمعی اسالم را پذیرفته بودند و یا به 
طور کامل با آن آشنایی داشتند. آیا سبب تحقق چنین امری آن بود که مسلمانان 
سرگرم برپایی و شرکت در کنفرانس های گفت و گوی بین مذاهب بودند؟ بی تردید 
به  اقدام  اکرم )ص(  بود که رسول  آن  نبوی  بزرگ ترین دستاورد دعوت  نبود.  چنین 
ایجاد یک فرهنگ نهادینه رهبری نمود که خود زمینۀ ظهور نسلی از رهبران شبیه به 
خود پیامبر )ص( را فراهم ساخت: رهبرانی که همت خود را بر از میان برداشتن موانع 
نظامی حافظ منافع نظام های اشرافی کهن معطوف نمودند تا فوج مردم بتوانند خود 
را تا سطحی عالی تر از شعور و آگاهی اسالمی ارتقا بخشند. از همین روست که امروزه 

از هر سه نفر در جهان یکی مسلمان است.
به راستی چند تن از ما امروزه به دعوت به عنوان ارتباطی از یک موضع اخالقی برتر 
به یک سطح نازل تر می نگریم؟ و چند تن از ما به مانند پیامبر اکرم )ص( این آمادگی 
را داریم که فعالیت های مربوط به دعوت به آیین اسالم را به عرصه هایی منتقل نماییم 
که این فعالیت ها در آنها بیشترین تأثیر را دارند؟ چند تن از به اصطالح رهبران ما این 
توانایی، وجاهت و اعتماد به نفس را در خود سراغ دارند که در تعامل با غیر مسلمانان 
پیش از هر کار و به عنوان اولویت نخست آنان را به اسالم دعوت کنند؟ در واقع امروزه 
رهبران ما به هیچ روی چنین خصایصی را ندارند: آنان با اکراه فراوان حاضر می شوند 
در بارۀ »دین« خود سخن بگویند. اکثریت بزرگی از آنان بر مبنای اصول این دین 
زندگی و تصمیم گیری نمی کنند و لذا زمانی که از آنان دربارۀ مسائلی مانند تروریسم، 
ارائۀ پاسخی  از  این ها پرسش می شود  ناموسی و نظایر  افراط گرایی، جهاد، قتل های 

روشن طفره می روند.
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با گسترش و سپس اضمحالل سریع  ما  این بخش، همۀ  پایانی در  نکتۀ  به عنوان 
کمونیسم و نظام سرمایه داری در یکصد سال اخیر آشنا هستیم. کمونیسم بی تردید 
مرده است و نظام سرمایه داری نیز به ویژه با توجه به سقوط سریع جدی ترین سردمدار 
آن یعنی ایاالت متحد آمریکا سرنوشت مشابهی پیش رو دارد. فلسفۀ اقتصادی هر 
دوی این نظام ها فلسفه ای توخالی است که چیزی جز فقر و فالکت، انواع مختلف ظلم 
و ستم، نهادینه شدن انتقال ثروت از فقرا به اغنیا و جنگ و نزاع دایمی برای بیشتر 
انسان ها به ارمغان نیاورده اند. نفوذ این دو مکتب فکری در تمامی نقاط جهان بازتاب 
از هم گسستگی بافت فکری و عقالنی جمعی بشر است. پس چگونه ممکن است این 
دو فلسفۀ اقتصادی علیرغم نقایص عمده ای که دارند توانسته باشند در سراسر جهان 
پیروانی برای خود بیابند؟ آیا علت این امر آن بود که اساتید دانشگاه سرگرم خوراندن 
نظریه های این دو الگوی اقتصادی به دانشجویان جوان بودند؟ بی شک چنین نبوده 
است. اگر حتی اتخاذ چنین رویکردی در عمل نیز ممکن می بود، صدها سال طول 

می کشید تا بتوان نسلی توانا را پرورش داد تا جانشین اساتید نسل اول شود.
تنها دلیل منطقی برای گسترش سریع این دو مکتب برخورداری از قدرت بوده است. 
ابزار دولت و حکومت )قوای نظامی، رسانه های همگانی، سیاست مداران، شرکت های 
عظیم، کانون هاي اندیشه و دولت( عامل انتقال مواضع نظری، سیاست های مرتبط با 
این مواضع و مکانیسم های اجرای این قبیل سیاست گذاری ها به سایر کشورها بوده اند. 
اگر توان مالی، تجهیزات و سالح های ساخت امپراتوری های آمریکا و شوروی نبود، 
امروزه  نمی یافتند.  نیز  از دو مکتب کمونیسم و سرمایه داری مجال ظهور  هیچ یک 
تعداد اندکی از صاحبان قدرت نسبت به مردم ساالری و نظام سرمایه داری آمریکا که 
از طریق جنگنده های اِف  16و تانک های آبرامز به خارجیان معرفی می شود معترض 
هستند. آنان هنوز شیفتۀ مردم ساالری و بازارهای آزاد و »ارزش های« مرتبط با آن 
هستند. پس چرا این ها زمانی که اسالم از طریق ابزارهای حکومتی خاصی که جهاد 
بر  مخالفت  به  آن  با  می شود  عرضه  مسلمانان  غیر  به  است  آن ها  مهم ترین  از  یکی 
می خیزند؟ حقیقت آن است که کفر و شرک طبیعتاً دو چهره دارند؛ پرسش اصلی این 
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است که چرا مسلمانان با این مسئله مشکل دارند، خاصه زمانی که همین مسلمانان 
و  اصولی  ابزارهایی  اقناع  اسالمی  ابزارهای  تمامی  دهند  نشان  تا  می کوشند  بسیار 
از موضع قدرت  نداریم که پیامبر )ص(  باور  آیا ما  انصاف هستند؟  بر عدل و  مبتنی 
خود برای معرفی اسالم به کسانی استفاده نمودند که به لحاظ برخورداری از قدرت 
وضعیت مشابهی داشتند؟ آیا ما بر این باور نیستیم که خلفای بعد از پیامبر )ص( نیز 
همین رویه را در پیش گرفتند؟ مگر نه این که ما معتقدیم پیامبر )ص( کامل ترین 
انسان بودند؟ مگر نه این است که ما معتقدیم که نسل اول مسلمانان متعالی ترین نسل 
انسانی در تمامی اعصار بوده است؟ پس اگر چنین است، چرا ما نیز در پی تحکیم 
از  نیستیم؟ قدرت یکی  اول مسلمانان  و نسل  پیامبر )ص(  به شیوۀ  کاربرد قدرت  و 
مؤلفه های اصلی دعوت است: مؤلفه ای که برای مدت زمان طوالنی از آن غفلت شده 

است و الگوی پیامبر )ص( نیز مؤید همین نکته است.

واکنش ابرقدرت ها در مقابل مسائل مربوط به حقیقت و عدالت چگونه است؟
نامه به سران  اقدام به نگارش  در بررسی شرایط و بستری که در آن پیامبر )ص( 
کشورهای مختلف و دعوت آنان به آیین اسالم فرمود، تأکید بر این نکته ضروری است 
که امپراتوری های بیزانس و پارس ابرقدرت های آن روزگار بودند. آنان نه تنها مناطق 
وسیعی را تحت سلطۀ خود داشتند، بلکه همچنین در نتیجۀ توان نظامی خود بر سایر 
حکام نیز نفوذ فراوانی داشتند. در حالی که این دو ابرقدرت سرگرم جنگ با یکدیگر 
برای گسترش حوزۀ نفوذ خود بودند، کانون های کوچک تر قدرت آن روزگار نیز در 
پی حفظ نوعی رابطۀ نیابتی با یکی از آن دو بر می آمدند و این امر آشکارا ناشی از 
ترس آنان از اقدامات شدید تالفی جویانۀ این ابرقدرت ها در صورت عدم تمکین بود. 
اوضاع کنونی جهان نیز مشابهت های جالبی با اوضاع سیاسی و نظامی 1400 سال 
پیش دارد. تا اوایل دهۀ نود میالدی، آمریکا و شوروی دو ابرقدرت جهانی بودند. این 
دو ابرقدرت جهان را به گروگان گرفته بودند و با مجبور کردن عدۀ زیادی از افراد به 
انتخاب بین بد و بدتر آنان را مرعوب ساخته بودند. آنان درگیر نوعی جنگ سرد بودند 
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و سیاست های جنون آمیز و ویرانگری برای هر دو سوی مخاصمه را دنبال نمودند که 
جهان را در آستانۀ یک زمستان هسته ای قرار داد و تمامی منابع آن را در جهت جنگ 

و نزاع همیشگی به حدر داد.
وجود  منظمی  مرکزی  حکومت  هیچ  اسالم )ص(  پیامبر  زمان  در  جزیره العرب  در 
نداشت. همواره میان قبایل مختلف بر سر مسائل بسیار پیش پا افتاده نزاع در می گرفت 
انگاشته می شدند.  نادیده  ارزش های اخالقی کاماًل  و  این منازعات مالحظات  که در 
قبایل نیرومندتر قبایل ضعیف تر را استثمار می کردند و به آنان ستم روا می داشتند. از 
آنجا که زمین مکه به کلی غیر قابل زراعت بود، این منطقه به علت وابستگی به تجارت 
برای ادامۀ بقا به شدت آسیب پذیر بود. بنابراین، قدرت مسلط بر مکه یعنی قریش 
طبیعتاً تالش داشت روابط حسنۀ خود را با دو ابرقدرت ایران و روم حفظ نماید. این 
حقیقت که بسیاری از اهالی مکه با نجاشی در حبشه ارتباطات شخصی داشتند نیز 
مؤید تمایل شدید آنان به حفظ روابط حسنه با کسانی بود که در مقایسه با خودشان 

از قدرت بیشتری برخوردار بودند. اوضاع پیش از ظهور اسالم چنین بود.
بدون اعتماد به نفس ناشی از برخورداری از هدایت آسمانی، افراد و جوامع پس از 
مدت زمان کوتاهی تسلیم وسوسه های ناشی از قدرت و ثروت می شوند. آنان به جای 
بالقوۀ خود  استعداد  تحقق  برای  بشریت  به  ابزاری در جهت کمک  به  تبدیل شدن 
برای ایفای نقش خالفت خداوند بر روی زمین به ابزارهای اعمال ظلم و استبداد بدل 
می شوند. امپراتوران پارس به مانند بیشتر مردمان آن سرزمین پیروان آیین زرتشت 
بودند؛67 دیگرانی نیز بودند که مشرک بودند. هرچند اهالی بیزانس نیز علی الظاهر و 
به طور اسمی پیرو آیین مسیح بودند، اما آنان نیز دستخوش تقسیم بندی های متعدد 
فرقه ای بوده و به جای آن که در بند پیروی از تعالیم راستین عیسي )ع( باشند غرق 
کسب قدرت و ثروت دنیوی بودند. مراسم آیینی و خرافات جامعۀ بیزانس را آشفته 
ساخته بود، در حالی که جوهر اصلی تعالیم عیسی )ع( فراموش شده بود. هراکلیوس، 
امپراتور بیزانس، زمانی که طی نامه ای رسمی از سوی پیامبر اکرم )ص( به پذیرش 
آیین اسالم دعوت شد، حتی با وجود آن که می دانست که این پیام الهام گرفته از 
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حقیقت است، به دلیل ترس از احتمال عزل از مقام خود از سوی درباریان سرسخت 
و لجوج خود از پذیرش اسالم سر باز زد و در عوض علیرغم وقوف کامل بر گذرا بودن 
این جهان و نیز از دست دادن ملک و پادشاهی خود در زمانی کوتاه، جهان فانی را 
بر جهان باقی ترجیح نهاد. گاه افرادی که از تقوا برخوردار نیستند حتی زمانی که از 
اشتباه خود نیز آگاهی دارند به گزینش های نادرستی دست می زنند. اما اسقف سغتیر 
با وجود آن که  پیامبر موعود است و  پیامبر اسالم )ص( همان  بالفاصله دریافت که 
جانش را نیز بر سر ایمانش نهاد، اما فوراً دعوت او را لبیک گفت. او زندگی بر مبنای 
به  انکار حق که می توانست  بر  بر مبنای زندگی مبتنی  به زندگی  را  ایمان حقیقی 

عذاب شدید در جهان آخرت بینجامد ترجیح داد.68
اما از دیگر سو، امپراتور پارس چنان غرق در خودبینی و مسحور قدرت شده بود که 
از درک پیام نهفته در نامۀ ارسالی از جانب پیامبر اکرم )ص( عاجز ماند. وی حتی به 
خود زحمت شنیدن نامه تا به آخر را نداد و در اثنای کالم آن را با خشم پاره کرد. 
این سرنوشت کسانی است که غرق تمنیات دنیوی، به ویژه قدرت و ثروت می شوند. 
اما نتیجۀ نهایی کبر و گردنکشی آنان چه بود؟ هر دو امپراتوری پارس و بیزانس کوتاه 
زمانی پس از وفات پیامبر اکرم )ص( به دست مسلمانان فتح گردیدند. پانزده سال پس 
از وفات پیامبر اکرم )ص( مسلمانان تمامی سرزمین شام، مصر و فلسطین و از جمله 
بیت المقدس را از سلطۀ امپراتوری بیزانس، و تمامی سرزمین عراق، بحرین و ایران 
و نیز مناطق حاشیه ای داخل شبه جزیرۀ را از سلطۀ امپراتوری پارس خارج ساختند.
هرچند تصمیم پیامبر )ص( به اعزام فرستادگانی برای دعوت مستقیم و شخصی از 
اما این  او است،  سران ممالک آن روزگار به اسالم نشان دهندۀ بعد جهانی رسالت 
شیوۀ دعوت بیانگر این واقعیت نیز بود که اسالم دینی هم برای این جهان و هم برای 
جهان دیگر است. باید توجه داشت که تعالیم اسالمی تنها برای رستگاری و تقوای 
فردی نیستند تا جنایت کاران و قاتالن خونخوار بتوانند آزادانه به استثمار و سلطه بر 
جهان بپردازند: امری که در جهان امروز پدیده ای عادی است. درد و رنج و آسیب های 
نام یک مکتب  به  بر بیگناهان به میزان بی سابقه ای رسیده است و تماماً  وارد شده 
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تجمالتی  از شیوۀ  و صیانت  و حمایت  و طمع، مصرف گرایی  آز  بر  مبتنی  اهریمنی 
زندگی آمریکایی صورت می گیرد.

سیره و سنت پیامبر اکرم )ص( برای مسلمانان باید حاوی چیزی فراتر از جنبه های 
سادۀ وضو، طهارت و نجاست باشد، هرچند این مسائل نیز ممکن است در ارتباط با 
مسئولیت های اجتماعی انسان حایز اهمیت باشند. همچنین نباید سیرۀ پیامبر )ص( 
را به جلسات ذکر محدود دانست، بدون توجه به این مسئله که چگونه وجدان سازی 
با  انطباق  و سوی  به سمت  را  اجتماعی  پویای  نیروهای  باید  الهی  احکام  مبنای  بر 
اصول حقیقت و عدالت سوق دهد. برخی از مسلمانان ترک دنیا می گویند و با مدعای 
پیروی از سنت رسول اکرم )ص( یکسره خود را به ذکر و عبادت مشغول می سازند. 
اما آیا پیامبر اکرم )ص( این جهان را به یک سو نهادند تا صرفاً بر مراسم و ذکرهاي 
نمایش  برای  امروزی  مسلمانان  از  بسیاری  به مانند  ایشان  آیا  نمایند؟  تمرکز  آیینی 
یا مسجد الحرام محصور  یا هفته ها در مسجد النبی  و  را روزها  تقوای خود خویشتن 
می ساختند؟ درست است که پیامبر اکرم )ص( ساعات متمادی را در حال اقامۀ نماز 
ایفای  نیز  این جهان  به  روزمرۀ مربوط  امور  نزدیک در  از  اما  به سر می بردند،  شب 
نقش می فرمودند و دورنمایی از نحوۀ صحیح کارکرد وجه بیرونی شخصیت انسان و 
واکنش آن در برابر انواع رایج تحقیر و بردگی ترسیم می نمودند. ایشان در جهاد و 
قتال شرکت می فرمودند، سپاه اسالم را در نبردها فرماندهی کرده و فرستادگانی را 
نیز با هدف دعوت ملوک به اسالم به نزد آنان فرستادند. مسلمانان تنها زمانی قادر به 
ایجاد تحول فردی و جمعی در خود برای تبدیل شدن به »...بهترین امت بر انگیخته 
شده در میان تمامی بشریت« )آل عمران: آیه 110( خواهند بود که به درک کامل و 
جامعی از سنت و سیرۀ رسول اکرم )ص( نایل آیند. علت دعوت پیامبر )ص( از سران 
دو ابرقدرت آن روزگار نه حسرت برخورداری از ملک و ثروت آنان بود، بلکه »... خارج 
کردن آنان از ظلمت به سوی نور« بر طبق دستور پروردگار بود )طالق: آیه 11(. اما 
آنان با رد این دعوت به مانند حکام کنونی کشورهای عربی )بن علی در تونس، مبارک 
در مصر، قذافی در لیبی، صالح در یمن و آل خلیفه در بحرین( و واکنش بی رحمانۀ 
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در  ایجاد یک حکومت مسئول تر  با هدف  اعتراضات مدنی  برابر  در  آنان  و متکبرانۀ 
کشورهای مذکور، سرنوشت خود را رقم زدند.

اما مسلمانان امروز باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که زمانی که سربازان 
نبرد  به  مشرک  دشمنان  علیه  پیامبر )ص(  روزگار  در  اصول  به  متکی  و  مسلمان 
می پرداختند، آنان از روی شجاعت و ایمان و نه با هدف وارد کردن بیشترین تلفات و 
غارت ثروت دشمنان و تنها برای مهار زدن بر غرایز تفرقه افکنانۀ حکام زمان، استفاده 
دستگاه های  تمایالت سرکوب گرانۀ  و  آنان  سپاهیان  توسط  زمین سوخته  راهبرد  از 
امنیتی آنان وارد عرصۀ کارزار می شدند. این نوع نگرش را با فرهنگ امروزی منبعث 
از قدرت مقایسه نمایید، هدف اصلی در این نوع فرهنگ قدرت که بر مبنای مکتبی 
مبتنی بر ارعاب طرح ریزی شده است عبارت است از وارد کردن بیشترین صدمات 
ممکن به افراد بی گناه )مثاًل نخستین مورد کاربرد انرژی اتمی نه برای انتقال جریان 
برق به مناطق بیابانی، بلکه با هدف ساخت سالحی بسیار مرگبار صورت گرفت که 
بتواند بیشترین تعداد ممکن از غیر نظامیان را به کام مرگ بفرستد تا دشمن فوراً 
مرعوب و تسلیم شود(. آنان چیزی برای عرضه به دیگران در عرصۀ ارزش ها و مفاهیم 
ندارند و لذا آنجا که از منطق و استدالل برای اقناع باز می مانند به اهرم زور متوسل 
گونه سیاست ها  این  نیست.  روی سیاستی مشروع  به هیچ  می شوند. کشتار جمعی 
ظهور  به  و  می کارند  دل هاه[  ]در  را  کینه  بذرهای  فراوان،  صدمات  ایجاد  بر  عالوه 
گروه هایی منجر می شوند که غالباً با همان میزان از توحش سعی می کنند در برابر این 

قبیل سیاست ها مقاومت نمایند.
هدف پیامبر آزاد کردن قلوب مردان و زنان بود. مسلمانان نیز به پیروی از سنت 
برقرار  را  و ستم  ظلم  نه  و  عدالت  و  وارد سرزمینی می شدند صلح  زمان  هر  ایشان 
می کردند. این امر عامۀ مردم را که دچار سرخوردگی توأم با سکوتی شده بودند به 
مسلمانان  خاورشناسان  نادرست  و  اشتباه  تصورات  برخالف  و  می نمود  اسالم جذب 
از  نمی دیدند.  اسالم  پذیرش  به  آنان  وادار ساختن  برای  زور  از  استفاده  به  ضرورتی 
همین رو بود که کسانی که از روی یک ایمان درونی قوی اسالم آورده بودند علیرغم 
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تحمل رنج ها و مصایب فراوان دست از آن بر نداشتند.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از میان رفتن کمونیسم، ایاالت متحده در موضعی 
قرار گرفت که هیچ قدرت دیگری در جهان یارای برابری با آن را نداشت. بدین ترتیب 
این کشور که خود را به عنوان نخستین ابرقدرت برتر جهان معرفی می کند جنایت کارتر 
از رقیب مارکسیست خود از کار در آمد و کشورگشایی های آن به ویژه در جهان اسالم 
تلفات و ویرانی های فراوان بر جای نهاد. اما موقعیت بادآورده ای که به عنوان یک ابرقدرت 
برتر نصیب آمریکا شده بود در ظرف مدت یک دهه به دست مسلمانان مجاهد، به ویژه در 
عراق و افغانستان از میان رفته است، اما بهایی که این کشورهای قربانی به لحاظ جانی 
و مالی پرداخت نموده اند بهایی بس گران بوده است. جو مسموم درون باعث تحلیل 
رفتن عضالت اعمال قدرت آمریکا شده است و همین امر به سایر کانون های قدرت 
مجال داده تا سلطۀ بی چون و چرای آن را به چالش بکشند. متأسفانه با وجود آن که 
افول قدرت آمریکا به مانند همتایش شوروی مرهون تالش های مجاهدان مسلمان بوده 
است، این کانون های نوظهور قدرت نیز دارای گرایش های اسالمی نیستند. اما به موازات 
نزدیک شدن به پایان روزگار آز و طمع ورزی و به تاریخ سپرده شدن مدافعان کمونیسم 
و سرمایه داری، عدۀ روز افزونی از مسلمانان بار دیگر در حال احیای مجدد قدرت اسالم 
از طریق روی آوردن به پیام ناب و کامل مندرج در قرآن کریم و نیز نمونۀ عملی آن در 

سیره و سنت پیامبر اکرم )ص( هستند.
سنت و سیرۀ نبوی باید منبع اعتماد به نفس و مایۀ قوت قلب مسلمانان مخلص 
در عصر حاضر باشد و آنان را به سمت ایفای نقش طبیعی خود در جهان، به عنوان 
رهبران بشریت و »دعوت کنندگان دیگران به خیر و صالح و ناهیان از منکر و آنچه 

منافی نظام طبیعی انساني« )آل عمران: آیه 102( است سوق دهد. 
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حمید اهلل ابتدای کلمۀ »رسول« بوده است. نگارنده نقل می کند که پس از بررسی دقیقتر توانسته است 
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وی به برخی آثار تاریخی تألیف کساني چون قزوینی، مقریزی، سیوطی، بیهقی، َقلَشقندی، حلبی و 
سایرین ارجاع می دهد.

61- Ibid., p.136؛ Rizvi, Maktoobaat-e Nabawi, 2nd Edition, p. 139-40.

62- جاریه: در زبان عربی واژۀ »جاری« ]به عنوان صفت[ به آب روان اطالق می شود و لذا استعمال واژۀ 
جاریه در مورد یک زن به معنای یک زن جوان و آزاد ]غیر برده[ است که )به عنوان همسر یا دختر( به 
هیچ واحد خانوادگی تعلق ندارد، اما از سوی دیگر به لحاظ سنی نیز چندان بالغ شده است که نمی توان 
عنوان »یتیم« را بر وی اطالق نمود؛ به عبارت دیگر می توان گفت او یک زن یتیم و در سن ازدواج است. 
این واژه غالباً از سوی خاورشناسان مغرض که ضمن اشاره به شیوۀ استعمال این لغت در زمان پیش از 
ظهور اسالم سعی در تخریب وجهۀ اسالم از طریق تخریب شخصیت پیامبر )ص( داشته اند، به اشتباه به 
»زن حرمسرا« یا »کنیز« ترجمه شده است. اشارۀ آنان به ویژه به ماریه، زن قبطی است که پس از گرویدن 
به اسالم به عقد نکاح پیامبر اکرم )ص( در آمد. پیامبر )ص( هرگز برده ای نداشتند و اصحاب خود را نیز 

به برده داری تشویق نمی فرمودند.
63- Hamidullah, Rasool-e Akram ki Siyasi Zindagi, pp. 155-62.

وی همچنین ایرادات وارده از سوی خاورشناسان پیرامون جعلی بودن نامه و نیز ایرادات وارده از سوی 
جرجی زیدان، نویسندۀ مصری را که در ماهنامۀ الحالل چاپ قاهره در خالل ماه های اکتبر، نوامبر و 
دسامبر 1904 منتشر شد مورد بحث قرار می دهد. در اینجا به منبع ذیل اشاره می کند که در آن نامه به 

تفصیل مورد بحث قرار گرفته است: نشریۀ آسیاتیک، ش5، ج4، 1854، صص98-482.
Hamidullah, Al-Watha’iq al-Siyasiyah, 7th edition, pp. 135-37.

64- Hamidullah, Rasool-e Akram ki Siyasi Zindagi, p. 159؛ A color photo-

 graph of the Prophet›s swords is shown in the reference below and is also

available on the internet when an image search on the same is performed,

Hamidullah, Ahd-e Nabawi ki Maidan-e Jang, pp. 78-79.

65- Rizvi, Maktoobaat-e Nabawi, 2nd Edition, p. 141.

66- Narrated by al-Bara’ ibn Azib and recorded by Abd al-Haq al-Ishbil.

67- آیین زرتشت پیش از قرن ششم قبل از میالد در پارس توسط زرتشت پیامبر پایه گذاری شد. نقل 
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است که زرتشت تنها از خدا سخن می گفت و از او با عنوان اهورامزدا، یعنی خدای یکتا یاد می نمود. 
اهورامزدا همان خالق ازلی است که تمامی امور باید درجهت جلب رضایت او باشد. خلقت او اساس 
حقیقت، توازن و نظم است، در حالی که شر به عنوان امری عکس این و متضمن بی نظمی اطالق می شود 
که نمی تواند آفریدۀ اهورامزدا باشد. اهریمن سعی می کند آفریدگان اهورامزدا را نابود سازد و همۀ نیکی 
انسان )اعم از پندار، گفتار و کردار وی( به ایفای نقشی فعال در ایستادگی در برابر این نابودی، فریب و 
بی نظمی مربوط می شود. از آنجا که انسان موظف است در نبرد میان خیر و شر نقشی فعال داشته باشد، 

آیین زرتشت مخالف هر گونه ترک دنیا است.
آب و آتش در این آیین عناصر پاکی و حافظ حیات به شمار می روند و از همین رو نیز بیشتر مراسم 
آیینی در کیش زرتشت متضمن نوعی استفاده از آب و آتش است. آتش به عنوان واسطه ای تلقی می شود 
که حکمت و بینش معنوی از طریق آن حاصل می شود و آب نیز به عنوان منبع آن بینش و بصیرت تلقی 
می شود. بیشتر مطالب نازل شده بر زرتشت که مجموعاً به نام اوستا خوانده می شود به استثنای شمار 
معدودی از مراسم و سنن آیینی از میان رفته اند. پیش از گرویدن تودۀ مردم پارس ]ایران[ به اسالم، آیین 
زرتشت یکی از ادیان بزرگ جهان محسوب می شد. امروزه اکثر پیروان این آیین در جهان که تعدادشان 
بنا بر برخی سرشماری ها به حدود 100 هزار نفر می رسد در منطق، گوجرات هند زندگی می کنند. از 
میان دو جامعۀ زرتشتی ساکن هند، پارسیان جامعۀ بزرگتر هستند که ظاهراً از اعقاب مهاجران زرتشتی 
هستند که در قرن دهم میالدی از ایران به هندوستان مهاجرت نمودند. یکی از پارسیان مشهور که در 

اوایل حیات خود به مذهب شیعۀ جعفری گرایید محمدعلی جناح، پایه گذار کشور پاکستان است. 
68- تاریخ طبری، جلد های 2-1، ص 350.





فصل هفتم

حجه الوداع پیامبر )ص( و خطبه وداع در عرفات





ذی الحجه  در  حدیبیه  صلح  پیمان  امضای  از  پس  سال  چهار  درست  پیامبر )ص( 
سال ششم هجری مراسم حج را به جا آوردند. پیمان حدیبیه زمانی منعقد شد که 
آن حضرت و 1400 تن از یاران شان در راه عزیمت به مکه برای حج عمره با ممانعت 
و  خدا )ص(  رسول  که  بود  شده  تصریح  پیمان  این  در  شدند.  روبرو  مکه  مشرکین 
کار  این  برای  آینده  سال  بازگشته  مدینه  به  حج  آوردن  به جا  بدون  باید  یاران شان 
و  آنها  بین  تا  می کردند  ترک  روز  سه  برای  را  مکه  نیز  مشرکین  عوض  در  بیایند. 
هیچ  بدون  بعد  سال  یاران شان  و  اکرم )ص(  پیامبر  نیاید.  پیش  درگیری  مسلمانان 

مشکلی مراسم حج را به جا آوردند.
قابل توجه  فعالیت های  و  حوادث  شاهد  حدیبیه  پیمان  از  قبل  سالۀ  شش  دورۀ 
متعددی بود. از جمله اعالم پیمان مدینه به عنوان سند حکومتی برای ادارۀ دولت-

شهر تازه تأسیس مدینه، امضای قراردادهای متعدد با قبایل مختلف اطراف مدینه و 
دوم  سال  )رمضان  بدر  جنگ های  آنها  معروف ترین  که  جنگ   چندین  در  مشارکت 
هجری(، احد )شّوال سال سوم هجری( و احزاب )شّوال سال پنجم هجری(. در میان 
این جنگ ها لشگرکشی های دیگری نیز وجود داشت. دورۀ چهارسالۀ پس از پیمان 

حدیبیه نیز چندان بی دردسر نبود.
در اینجا فهرست وار به برخی از مهم ترین حوادثی که پس از پیمان مزبور رخ داد 

اشاره می کنیم:
1- اعزام سفیرانی به پادشاهان و حکام و دعوت آنها به اسالم؛

2- لشگرکشی به مواضع یهودیان در خیبر و آزادسازی آن، محرم سال هفتم هجری؛
3- بازگشت مسلمانانی که پیش تر به حبشه مهاجرت کرده بودند از جمله جعفر بن 

ابیطالب )ع( پسرعموی پیامبر )ص( به مدینه، محرم سال هفتم هجری؛
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4- به جا آوردن ُعمرۀ القضا، ذی القعده سال هفتم هجری؛ 
5- جنگ مؤتۀ، جمادی االولی سال هفتم هجری؛

6- آزادسازی مکه، رمضان سال هشتم هجری؛
7- جنگ حنین، شّوال سال هشتم هجری؛

8- ُعمرۀ الجعرانۀ، ذی القعدۀ سال هشتم هجری؛
9- لشگرکشی تبوک، رجب سال نهم هجری؛

10- نزول آیاتی در خصوص قطع ارتباط کامل )برائت( با مشرکین )بخش اول سورۀ 
التوبه(، ذی القعدۀ سال نهم هجری؛

11- ورود هیأت های عربی به مدینه برای بیعت با پیامبر )ص(، سال نهم هجری؛
12- به جا آوردن حج و ایراد خطبۀ تاریخی در عرفات، ذی الحجه سال دهم هجری.

همان طور که در فصل ششم بحث شد، ظرف دوسال پس از امضای پیمان حدیبیه 
گذاشته  زیرپا  را  خود  تعهدات  بودند،  قریش  متحد  و  کنانه  از  طایفه ای  که  بنی بکر 
به بنی کعب، طایفه ای از قبیلۀ هم پیمان مسلمانان یعنی بنی خزاعه، حمله کردند و 
یک نفر از آنها را به قتل رساندند. آنها یک نفر از بنی کعب را در محدودۀ حرم کشته 
بودند، عملی که حتی نزد مشرکین مکه هم جرمی سنگین بود. این جنایت با حمایت 
مردانی از قریش صورت گرفته بود، که با استفاده از تاریکی شب در این تهاجم شرکت 
را واداشت به کمک هم پیمانان خود در  بودند. نقض آشکار پیمان، مسلمانان  کرده 
بنی خزاعه بشتابند و همین امر موجب لشگرکشی به مکه و فتح شهر در رمضان سال 
هشتم هجری شد. این موضوع همچنین منجر به جنگ حنین و شکست هوازین و نیز 

پناهنده شدن بنی ثقیف در طائف و بخشش آنها شد.
رسول خدا )ص( در سال دهم هجری پس از پشت سر گذاشتن مجموعه حوادثی 
که تأثیر بسزایی در تثبیت قدرت اسالم نه تنها در مدینه، که در سراسر جزیره العرب 
داشتند، عازم حج شدند. یکی از این حوادث لشگرکشی به تبوک در سال نهم هجری 
بود. در ماه رجب سال نهم هجری یکصد هزار سرباز رومی تبوک را به اشغال خود 
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درآورده بودند. جنگ تبوک با هدف تالفی جنگ مؤته صورت گرفت. در جنگ موته 
3000 مسلمان با 30,000 رومی در مرزهای سوریه روبرو شده بودند. در آن جنگ 
تنها  و  تعداد کم شجاعانه جنگیدند  با وجود  بن حارثه  زید  فرماندهی  به  مسلمانان 
12 نفر تلفات داد. سه نفر از یاران سرشناس پیامبر یعنی زید بن حارثه، جعفر بن 
از سوی  نفر  این سه  به شهادت رسیدند.  این جنگ  ابیطالب و عبداهلل بن رواحه در 
پیامبر )ص( مأمور شده بودند تا پس از شهادت هر نفر، یکي پس از دیگري فرماندهی 
لشگر را برعهده گیرند. پس از آن که این سه نفر جان خود را در راه خدا از دست 
داده وفاداری شان را به دستورات پیامبر )ص( ثابت کردند، خالد بن ولید فرماندهی را 

برعهده گرفت و با یک عقب نشینی حساب شده مانع شکست کامل ارتش اسالم شد.
به  لشگرکشی  برای  موته،  جنگ  نیمه کارۀ  مأموریت  اجرای  به منظور  پیامبر )ص( 
تبوک و رویارویی با نیروهای بیزانسی )رومی( که در مرز سوریه اجتماع کرده بودند، 
را  نیات جنگی خود  رسول خدا )ص(  که  بود  باری  اولین  این  داد.  عمومی  فراخوان 
آشکارا به اطالع عموم می رساندند. مدینه و اطراف آن دچار خشکسالی شده و بدتر 
عمومی  بسیج  فرمان  که  هنگامی  بود.  شده  گرم  بی سابقه ای  به طور  نیز  هوا  آن  از 
ضعیفي  ایمان  که  کسانی  و  منافقین  شد،  صادر  مزبور  لشگرکشی  برای  مسلمانان 
داشتند بی درنگ عذر و بهانه آورده و از رفتن به تبوک خودداری کردند. آنها از این 
هراس داشتند که مسلمانان از چنان ارتش قدرتمندی که یک سال پیش نیز تقریباً 
دست  این  از  بهانه هایی  لذا  خورد.  خواهند  شکست  حتماً  بودند  داده  شکست شان 
 آوردند که محصوالت شان رسیده و اگر فوراً برداشت نشوند قطعاً از بین خواهند رفت. 
با توجه به خشکسالی آنها نمی خواستند با دوری از مدینه خسارت بیشتری متحمل 
از  متشکل  سپاهی  با  بودند  خشنود  منافقین  حضور  عدم  از  که  پیامبر )ص(  شوند. 
30,000 مسلمان معتقد آمادۀ عزیمت به تبوک شدند، این سپاه بزرگترین سپاهی 

بود که در زمان حیات رسول خدا )ص( تشکیل شد. 
مسلمانان به فرماندهي پیامبر )ص( عازم تبوک بودند اما هنگامي که بیزانسي ها از 
حرکت سپاه اسالم باخبر شدند به جاي درگیري با آنان ترجیح داد عقب نشیني کنند. 
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هراکلیوس، امپراتور بیزانس که از بیت المقدس برگشته و اکنون در حمص بود، این 
او جاري خواهد  قلمرو  بر  را  الهي  را داشت که »پادشاه سنت شدگان« عدالت  تصور 
ساخت. وي هنگامي که پیام رسول خدا )ص( را دریافت کرده بود میل داشت اسالم را 
بپذیرد اما از ترس خصومت کشیش ها و ازدست دادن حمایت آنها این کار را نکرد و 
آخرت خود را به دنیا و سلطنت در این آن فروخت. اکنون همان سلطنت و مادیات هم 
در خطر از دست رفتن بودند، هم چنان که پس از آن که پیامبر )ص( چشم از این دنیاي 
فاني فروبستند مسلمانان ظرف چند سال نه تنها سوریه را آزاد کردند بلکه فلسطین 
شامل بیت المقدس و آسیاي صغیر را نیز از بیزانس گرفته و به کنترل خود درآوردند.

مسلمانان قباًل با آزادسازي مکه از چنگال قریش آبرو و اعتباري براي خود کسب کرده 
بودند و عقب نشیني بیزانسي ها در رویارویي با آنها موجب افزایش این آبرو و اعتبار شد. 
در چنین شرایطي بود که قبایل سراسر جزیره العرب قدرت اسالم را شناخته و هیئت هایي 
براي بیعت با رسول خدا )ص( فرستادند. در همین ایام )ذی القعدۀ سال نهم هجری( بود 
که 18 آیۀ سورۀ توبه نازل شد و در آن خداوند امر به برائت کامل از مشرکین و اخراج 
آنها از مکه فرمود. یک سال قبل هنگام فتح مکه خانۀ کعبه از لوس وجود بت ها پاک شده 
بود. بنابراین، هنگامی که حرم مقدس به عنوان پایتخت جهان شمول اسالمی و پناه گاهی 
برای ستمدیده گان و محرومان جهان، سرانجام در مسیر مأموریت اصلی اش یعني همان 
مأموریتی که هزاران سال پیش برعهدۀ ابراهیم )ع( نهاده شده بود، قرار می گرفت، . اکنون 

شرایط برای گزاردن حج برای رسول خدا )ص( فراهم شده بود.
بد نیست ما مسلمانان به خاطر داشته باشیم که رسول اهلل )ص( تنها یک بار در طول 
عمر بابرکت خود به حج مشرف شدند. مسلمانانی که در جزیره العرب یا هرجاي دنیا از 
تمتع کافی برخوردارند و حج گزاردن متوالی برای شان سرگرمی شده و از آن به عنوان 
ابزاری برای نمایش تقوا خود به خلق استفاده می کنند، گویی سایر جنبه هاي سنت 
و سیرۀ پیامبر )ص( را به فراموشی سپرده اند. برای چنین مسلمانانی گذشتن از زندگی 
مرفه و خوشگذارنی های شان کار ساده ای نخواهد بود. تقوا تنها با به جا آوردن آیین ها 
و مناسک مذهبی به دست نمی آید؛ تقوای حقیقی با ایمان مستحکم به پرودگاریکتا و 
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ایثار در راه او به دست می آید. )سورۀ بقره، آیۀ 177(.
در سال دهم هجری هنگامی که رسول مکرم اسالم )ص( تصمیم خویش برای رفتن 
برای  از سراسر جزیره العرب  مردم مشتاق  از  انبوهی  فرمودند،  علنی  را  به سفر حج 
پیوستن به آن حضرت به راه افتادند. هنگامی که حضرت چند روز پیش از حج وارد 
مکه شدند بیش از 10,000 مسلمان در این سفر پیروزمندانه او را همراهی می کردند. 
رسول خدا )ص( در آخرین و تنها سفر حج خویش نه تنها بسیاری از رفتارهای جاهلی 
که وارد این رفتار عبادی بسیار نمادین شده بود را منسوخ نمودند، بلکه خطبۀ تاریخی 

خود که به خطبۀ حجۀ الوداع معروف است را نیز ایراد فرمودند.
در اینجا به بحث در بارۀ این خطبه که نسخه ای از آن در سند شمارۀ 23 آورده 
شده خواهیم پرداخت. پیام خداحافظی پبامبر )ص( را نمی توان به لحاظ فنی در زمرۀ 
نامه ها و قراردادهایی که در مکاتبات و مذاکرات دیگر آن حضرت که پیش تر در این 
کتاب بررسی شد، قرار داد. با این حال به شکل استعاری می توان گفت که آن حضرت 
در آخرین خطبه نامه ای به امت اسالمی، در گذشته و حال نوشته است، »باشد که 
حاضران این پیام را به غایبین برسانند. شاید نکته ای در آن باشد که کسانی که از 
زبان شما می شنوندش از برخی از شما )که شخصاً در اینجا حضور دارند( آن را بهتر 
بفهمند.« پیامبر خدا )ص( در آخرین اقدام خود به عنوان رحمتی برای تمام بشریت 
و سران  فرمانروایان  پادشاهان،  به  که  الهی، درست همان طور  بزرگ ترین موهبت  و 
دولت ها نامه می نوشتند تا به اسالم دعوت شان کنند، و نیز همان طور که با ساکنین 
مدینه و قبایل اطراف قراردادهایی منعقد فرمودند تا دولت اسالمی را تقویت کرده 
مهم ترین  امت خویش  برای  این خطبه  در  کنند،  تثبیت  منطقه  در  را  آن  پایگاه  و 
جنبه های دین اسالم را فهرست فرمودند، همان دینی که پذیرفته، برایش قربانی داده 

و در راه پیروزی آن بر تمامی نظام های ستم پیشه و بی دادگر بشری جنگیده بودند.
سند23: متن خطبۀ وداع رسول خدا )ص(

حمد و ثنا از آن خداست؛ او را سپاس مي گوییم؛ از او یاري مي جوییم و از او طلب آمرزش مي کنیم، 
و به سوي او توبه و استغفار مي کنیم و از شر نفس خویش و اعمال ناپسند خود به خدا پناه مي بریم.
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آن کس که خدا هدایتش کند گمراهي برایش نیست و آن را که او گمراه کند هیچ هدایتي برایش 
نیست. و شهادت مي دهم که جز اهلل خدایي نیست، یکتاست و شریکي ندارد، و گواهي مي دهم 

که محمد بنده و رسول اوست.
اي بندگان خدا، شما را سفارش مي کنم به تقوي الهي و اطاعت او و آغاز مي کنم به آنچه خیر 
است ]سخن خود[ را آغاز مي کنم. و اما بعد، اي مردم به من گوش فرا دهید تا ]مسائلي را[ براي 
شما بیان  کنم، چرا که نمي دانم پس از این سال بعد در چنین مکاني شما را مالقات خواهم کرد.
اي مردمی! همانا جان و مال و ناموس شما تا جایي که تقوي الهي پیشه کنید حرمت دارد، چنان 

که امروز، در این ماه و در این مکان. آیا پیام را رساندم؟ پروردگارا تو شاهد باش!
پس کسي که امانتي نزد اوست باید آن را به اهلش )صاحبش( بازگرداند.

و همانا رباي جاهلیت باطل است و »سرمایه هاي شما، از آن شماست )اصل سرمایه، بدون سود(، 
نه ستم مي کنید، و نه بر شما ستم وارد مي شود« )سورۀ بقره، آیه 279( و خداوند اراده کرده است 
که ربا نباشد. و همانا اولین ربا ]که باطل اعالم مي کنم[ رباي عمویم عباس بن عبدالمطلب است.
و خون خواهی جاهلیت باطل است، و اولین خون خواهی ]که باطل اعالم مي کنم[ خون عامر بن 

ربیعۀ بن الحارث فرزند عبدالمطلب است.
 و میراث ]هنجارها و آداب و سنن[ جاهلیت به جز به پا داشتن خانۀ خدا ]ناحیۀ اطراف خانۀ کعبه 

و مسجدالحرام[ و آب دادن ]به زائران[ منسوخ هستند.
قتل عمد و شبه عمد قصاص دارد و کسي که با عصا یا سنگ به طور اتفاقي کشته شده، برایش 
صد شتر )دیه( است و هرکس بر این بیافزاید از اهل جاهلیت است. آیا پیام را رساندم؟  پروردگارا 

تو شاهد باش!
اما بعد اي مردم! همانا شیطان از آن که در این سرزمین او را عبادت و بندگي کنند ناامید شده، 
ولي به همین راضي است که از او اطاعت کرده اعمال خود را ضایع نمایید، پس به خاطر دین تان 

از او بپرهیزید و بر حذر باشید.
که  است  )مشرکان(  کفر  در  افزایشي  حرام(  ماه هاي  تأخیر  و  کردن  )جابجا  »نسيء  مردم!  اي 
به واسطه آن کافران گمراه مي شوند، یک سال آن را حالل و سال دیگر آن را حرام مي کنند تا 
مطابق تعداد ماه هائي که خداوند حرام کرده بشود )و عدد چهار به پندارشان تکمیل گردد( و از 
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این راه آنچه را که خدا حرام کرده حالل بشمرند، اعمال زشت شان در نظرشان زیبا جلوه داده 
شده... « )سورۀ توبه، آیه 37( و آنها آنچه را خداوند حالل کرده حرام کنند. زمان نگهداشتن )در 
خصوص گذر ماه ها در طول سال( اکنون در هماهنگي با زماني است که کرات آسماني شان و 
زمین توسط خداوند خلق شد. و »تعداد ماه ها نزد خداوند در کتاب )آفرینش( الهي از آن روز 
که آسمانها و زمین را آفریده دوازده ماه است که از آن چهار ماه، ماه حرام است )و جنگ در 
آن ممنوع مي باشد« )سورۀ  توبه، آیه 36( سه ماه پشت سرهم و یک ماه مجزاست:  ذي القعده 
و ذي الحجۀ و محرم و رجب که بین جمادي و شعبان است. آیا پیام را رساندم؟ پروردگارا تو 

شاهد باش!
اما بعد، اي مردم! زنان شما بر شما حقي دارند و شما هم بر آنان حقي دارید. غیر از شما کسي 
هم خانه آنان نباشد و احدي بدون اجازۀ شما وارد خانه نشود و فاحشه گي نکنند و اگر چنین 
کنند خداوند به شما اجازه دوري کردن و خودداري از هم خوابگي کردن با آنان و کتک زدن 
آنها به شکلی که آسیب نبینند را داده است. و چنان چه متنبه شدند و از شما اطاعت کردند 
برشماست خوراک و پوشاک آنان به نیکویي و زنان را به خیر و نیکي توصیه کنید چرا که آنها 
نزد شما امانت هستند و با کالم خدا بر شما حالل شده اند. تقوي پیشه کنید در مورد زنان و آنها 

را خیر و نیکي سفارش نمایید. آیا پیام را رساندم؟ پروردگارا تو شاهد باش!
اي مردم! براستي مؤمنان برادرند. مال کسي بر دیگري حالل نیست، مگر با رضایت قلبي او. آیا 

پیام را رساندم؟ پروردگارا تو شاهد باش!
پس از من کافر نشوید و برخي گردن دیگري را نزنید. همانا من در میان شما چیزي به یادگار 
گذاشتم که اگر بدان عمل کنید هرگز گمراه نشوید؛ کتاب خدا و سنت پیامبرش. اي مردم من در 
میان شما چیزي باقي نهاده ام که اگر بدان عمل کنید هرگز گمراه نشوید: کتاب خدا و اهل بیت. 

آیا پیام را رساندم؟ پروردگارا تو شاهد باش!
اي مردم خداي تان یکي است و پدرتان یکي و همۀ شما از آدم و آدم از خاک است. گرامي ترین 

شما نزد خدا باتقواي ترین است. و عرب بر عجم برتري ندارد مگر به تقوي و پرهیزگاري. 
]آنها-حاضران- گفتند »آري«. و سپس فرمود[ حاضران این پیام را به غایبان برسانند. چه بسا 
مواردي باشد که آنان که از دهان شما این پیام را مي شنوند بهتر از برخي از شما ]که شخصاً 
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گوش مي کنید[ آن را درک کند.
 اي مردمی! براستي خداوند بر هر وارثي سهمش را از میراث مشخص فرموه است. و میراث بیش 
از یک سوم از مال جایز نیست. و فرزند به والدینش تعلق دارد؛ و آنان که خارج از محدوۀ  خانواده 
بچه مي آورند باید ممانعت شوند. هر کس نسب پدري خود را انکار کند و کسي که به ولي خود 
خیانت کند لعنت و نفرین خدا، فرشتگان و مردم بر او باد و هیچ منطق و بحثي در این رابطه ]

در خصوص تغییر نسب[ پذیرفته نیست. 
با دیدگاه های  از جنبه های مختلف و  اکرم )ص( را می توان  پیامبر  آخرین سخنان 
و تجزیه تحلیل کرد، همچنان که کتاب های متعددی طی سالیان  تفسیر  گوناگون 
متمادی در طول 14 قرنی که از آخرین حضور آن حضرت در جبل الرحمه در مقابل 
انبوهی از مردم، که خود با مراقبت تمام طی 23 سال رسالت پربرکتش تربیت کرده 
بودند، می گذرد در این خصوص به رشتۀ تحریر درآمده است. اما موضوع این کتاب 
تفاسیر  انبوه  این حجم  از  لذا  و  است  آن حضرت  سیرۀ  در  قدرت  مقولۀ  به  مربوط 
تنها به آن بخشی که به قدرت و اقتدار پیامبر )ص( و آخرین توصیه های آن حضرت 
به مسلمانان  اقتدار  و  از قدرت  استفاده  در  تقوا  و  رعایت عدالت  و  این خصوص  در 
مربوط می شود اکتفا خواهیم کرد. با توجه به این مالحظات خوانشی از خطبۀ وداع 
پیامبر )ص( حاکی از آن است که آن حضرت در بعد وسیعی به سه نکتۀ اساسی اشاره 

فرمودند: پرورش شخصیت اسالمی، عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی.
تأکید و تصریح در سخنان پیامبر )ص( به وضوح نشان می دهد که این سه مضمون 
بسیار در هم تنیده و مرتبط بوده و جز وجود مبارک خود پیامبر )ص( هیچ کس دیگری 
نمی توانست آنها را این گونه موجز، جامع و عالمانه در یک طرح رفتاری اسالمی طوری 
بیان کند که به آسانی در خاطر کسانی که مسئولیت خطیر انتقال این دین به همگان را 
پذیرفته بودند بماند. بدون توازن اقتصادی و آموزش روش زندگی ای که فعاالنه به دنبال 
پیگیری، تثبیت، حفظ و برقراری عدالت باشد هیچ عدالت اجتماعی ای برقرار نخواهد 
شد. به همین ترتیب در یک جامعۀ شدیداً طبقاتی که در آن ثروت تنها در دستان 
معدود اشراف ممتازی می چرخد که برای مصون داشتن خود از پاسخگویی و فریادرسی 
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در مقابل شرایط اسف بار طبقۀ همیشه مظلوم و درمانده ای که عموماً از نژاد »بردگان« 
هستند، قانون را دستکاری می کنند، بی تردید عدالت اقتصادی وجود نخواهد داشت.

قرار دادن  برای خطاب  پیامبر )ص( در خطبۀ مزبور هرگز  باشید که  توجه داشته 
یعنی همان  آورده اید(  ایمان  )ای کسانی که  آمنوا  الذین  ایها  یا  عبارت  از  حاضرین 
می گیرند،  به کار  مدینه  در  مردم  دادن  قرار  برای خطاب  متعال  که خداوند  عبارتی 
استفاده نمی کنند. بلکه برمی گردد به همان عبارتی که در طول 13 سال اول رسالت 
در مکه برای انتقال پیام اسالم به کار می بردند: یا ایها الناس )ای مردم(. این امر نه تنها 
با پیوستار زمانی نزول آیات قرآن هم خوانی دارد بلکه ماهیت جهانی و فراگیر مکه 
و نیز ماهیت جهانی و فراگیر رسالت پیامبر خاتم )ص( را ثابت می کند. آن حضرت 
مبعوث شده تا برای تمام بشریت مسلمان و غیر مسلمان بشیر و نذیر )حامل خبرهای 
خوب و تذکر و اخطار( باشند، و از این فرصت استفاده می کنند تا کسانی که در آن جا 
گرد آمده و بسیاری از آنها هنوز ایمان محکمی چنان که باید به پرودگار یکتا نیاورده 
بودند، را مخاطب قرار دهند. لذا پیامبر )ص( می خواستند به مسلمانانی که ایشان را 
در این سفر همراهی می کردند بفهمانند که همان طور که خود آن حضرت مسئول 
انتقال پیام اسالم و هدایت به آنها بوده اند اکنون آنها نیز مسئولیت انتقال این رهنمود 
الهی را به بقیۀ بشریت با همان الگو، روش و منشی که آن حضرت به کار بسته، بر 
عهده دارند. و در همین فرصت شاخص هایی برای تسهیل و راحتی روند انتقال پیام 

به آنها معرفی می فرمایند.
در سراسر خطبۀ وداع رشته ای که این سه مضمون را به هم پیوند می دهد حرکت 
از جاهلیت به عنوان یک نقطۀ عطف انسانی به سوی خدا و رسولش است، »و میراث 
)استانداردها، هنجارها و سنت ها( جاهلیت برای برپا داشتن نگهداری از خانۀ کعبه 
رسول  توصیه های  آخرین  وانتقال  قرآن  آیات  نزول  تکمیل  با  یعنی  این  هستند...« 
خدا )ص( به امت در این موقعیت، به طور بالقوه تمام بشریت می تواند از تمامی اشکال و 
بدعت های جاهلیت- نظام های جاهلی، ساختارهای حمایتی، مکانیسم های اداره کننده، 
منطق، بنیان ها و فرهنگ آن- رهایی یابد. الگوئی انتقالی  که رسول خدا )ص( با رنج و 
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مشقت فراوان برای نابودی جاهلیت در جزیره العرب و به ویژه در مکه معرفی و نهادینه 
کرده بودند به طور بالقوه قابل تسری به سایر نقاط دنیا بود به طوری که تمام بشریت 
می توانست از این طریق از زیر یوغ حکومت های جابر و ستم پیشۀ انسانی رهایی یابد. 
پیامبر )ص( نمی خواستند بگویند جاهلیت یک باره و برای همیشه و برای تمامی اعصار 
و قرون آتی از میان رفته است. برداشت آشکاری که از آخرین سخنان آن حضرت 
می شود این است که اگر مسلمانان ذره ای از ایمان خود به اهلل عقب نشینی کرده و در 
انجام مسئولیت های خود به عنوان پیش گامان بشریت کوتاهی کنند، جاهلیت با قدرت 
هرچه تمام تر باز خواهد گشت. سخن آن حضرت این بود که هر زمان و در هرمکانی که 
بشریت خود را اسیر صفات بیدادگری، ستم پیشگی، نژادپرستی و برده داری جاهلیت 
پیامبر  کند.  تکیه  مؤثر  )اسالمی(  نجات بخش  برنامۀ  این  به  می تواند  پیوسته  ببیند 
خدا )ص( به مؤمنین و به تبع آنها تمام بشریت نشان داد که چگونه این مهم را انجام 
دهند- و ایشان بی تردید برای انجام همین مأموریت مبعوث شده بودند. از آن زمان 
به بعد تعالیم حیات بخش قرآن در طول تمامی اعصار و قرون آتی به عنوان موهبتی 
الهی در کنار سنت و سیرۀ رسول خدا )ص( در قالب یک برنامۀ رهایی بخش اسالمی 
در اختیار بشریت خواهد بود. براستی، ایمان بی قید و شرط به خداوند یکتا از سوی 
تودۀ مسلمانان چه در آن زمان و چه در عصر حاضر مستلزم تالش و ایثار می باشد اما 

در پایان چه ثمره و میوه ای از این خوش تر خواهد بود.

عدالت اقتصادی
سروکار  اقتصادی  عدالت  با  ویژه  به طور  پیامبر )ص(  وداع  پیام خطبۀ  از  جنبه  دو 
دارند: ارث و میراث و ربا. در این بخش به اختصار به ربا پرداخته و موضوع ارث را در 

بخش های بعد مطرح خواهیم کرد.
و  بدانید خدا  نمي کنید،  »...اگر )چنین(  رباي جاهلیت منسوخ مي شود  و 
شما،  سرمایه هاي  کنید،  توبه  اگر  و  کرد!  خواهند  پیکار  شما  با  رسولش، 
از آن شماست )اصل سرمایه، بدون سود(، نه ستم مي کنید، و نه بر شما 
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ستم وارد مي شود.« )سورۀ بقره، آیۀ 279( خداوند امر مي فرماید که ربایی 
وجود نداشته باشد. و اولین ربا )که باطل مي شود( رباي عمویم عباس بن 

عبدالمطلب است.
تمامی معامالت معمول زندگی  ربا در  عجیب نیست که مسلمانان در دنیایی که 
روزمرۀ مردم ریشه دوانده بود و سود هر قرارداد وامی )ربا( پیش از بازپرداخت اصل 
پول پرداخت می شد هیچ قدرتی نداشته باشند. مسلمانان قرار است مجریان انسانی 
عدالت اجتماعی و اقتصادی بر روی زمین باشند و بخشی از این مسئولیت مستلزم 
آن است که تمامی نهادهایی که برخی انسان ها را به بردگی برخی دیگر درمی آورد- 
نژادپرستی، صهیونیسم، کاپیتالیسم، شرکت گرایی، جنسیت گرایی و هر نوع دیگری 
از تعصب- را نابود سازند. ربا چیزی غیر از برده داری مالی یعنی استثمار فرد بده کار 
با  مالی  معامالت  به  ربا  ورود  بی شک  باشد  پیشه  کهن ترین  فاحشه گی  اگر  نیست. 
معیاری  به عنوان  را  پول  بشر  که  زمانی  از  بود.  خواهد  دوم  درجۀ  در  فاصله  اندکي 
انواع مختلف معامالت خرید  ابزاری برای مبادله در  برای سنجش ثروت و دارایی و 
و فروش به کار گرفت، ربا و رواج آن عامل تجمع ثروت در دست افراد معدودی در 
جامعه بوده است. این امر کهن ترین رویۀ ظلم نهادینه بوده است و از آن جا که کسانی 
که از این رویه بهره می برند از چنان نفوذی در جامعه برخوردار هستند که در اذهان 
مردمان ستم دیده جا انداخته و تحمیل کرده اند که هیچ رویه ای از این بهتر وجود 
ندارد، مسئلۀ رباخواری نسل اندر نسل رواج داشته و تنها گه گاه با ظهور یک پیامبر 

کم رنگ تر شده است.
همین گونه در هیچ شهر و دیاري پیش از تو پیامبري انذارکننده نفرستادیم 
بر مذهبي  را  پدران خود  ما  و مغرور گفتند  ثروتمندان مست  اینکه  مگر 
یافتیم و به آثار آنها اقتدا مي کنیم. )پیامبرشان( گفت: آیا اگر من آئیني 
هدایت بخش تر از آنچه پدران تان را بر آن یافتید آورده باشم )باز هم انکار 

مي کنید؟!( گفتند )آري( ما به آنچه شما به آن مبعوث شده اید کافریم!
)سورۀ زخرف، آیات 23 و 24(
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با توجه به رواج مسئلۀ ربا و نهادهای مرتبط با آن از قبیل نژادپرستی، مادی گرایی، 
مصرف گرایی و نظامی گری و از آن جا که این مقوالت توسط قدرتمندترین، ثروتمندترین 
و فاسدترین اعضای جامعه و به منظور کسب منافع بیشتر خودشان ایجاد و پشتیبانی 
شده اند، خداوند متعال بهترین بخش از طوالنی ترین سورۀ قرآن کریم را صرف این کرده 
است که به مسلمانان و کسانی که خود را در قبال مسائلی چون حق و عدالت مسئول 
می دانند بیاموزد که چگونه با این امر ناثواب و تمامی عامالن رواج آن مقابله کنند. 
اگر به خاطر این قرآن رهایی بخش و سیرۀ رسول خدا )ص( نبود بشریت مدت ها پیش 
به بردگی و اسارت خویش رضایت داده بود )هم چنان که امروزه چنین امری رخ داده 
است(، زیرا با وجود پوچ بودن استدالل های فکری بشری در حمایت از این پدیدۀ شوم، 
استدالل هایی از این دست برای خنثی کردن هر نوع مخالفتی کفایت می کرد. و آنهایی 
که ثروت کافی برای حمایت مالی از استدالل های منطقی دانشگاهی در این زمینه در 
اختیار دارند خود مجریان این برنامه و دوستدار تداوم این رویه می باشند. انسان زمینۀ 
آن را دارد که در رخوت، بی عاطفگی و فراموش کاری مورد ظلم و ستم قرار گیرد و به 
همین علت خداوند متعال پیوسته در سوره های طوالنی تر قرآن کریم مسئولیت های او 
)انسان( را گوشزد می فرماید تا اعتماد به نفس کافی برای سرنگون کردن بی عدالتی ای 

که اهل کتاب هزاران سال برای آن تالش کرده بودند را به دست آورد.
این وظیفۀ سهل و آسانی نیست و اکثر جنگ های سختی که امروزه به راه افتاده اند 
یا به خاطر حفظ تمایز طبقاتی حاصل از عدم توازن اقتصادی و یا با هدف برانداختن 

این رویه می باشند.

و یهود گفتند دست خدا به زنجیر بسته است!، دستهاي شان بسته باد و بخاطر 
این سخن از رحمت )الهي( دور شوند! بلکه هر دو دست )قدرت( او گشاده 
است هر گونه بخواهد مي بخشد، و این آیات که بر تو از طرف پروردگارت نازل 
شده بر طغیان و کفر بسیاري از آنها مي افزاید، و در میان آنها عداوت و دشمني 
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تا روز قیامت افکندیم، و هر زمان آتش جنگي افروختند آنرا خداوند خاموش 
ساخت و براي فساد در زمین تالش مي کنند و خداوند مفسدان را دوست 

ندارد.  )سورۀ 5، آیه 64(
ربا عامل اصلی تجمع منابع در دست طبقۀ سرمایه دار و مرفه می باشد. وقتی تمامی 
تالش ها برای جبران این عدم توازن با شکست روبرو شوند، آنگاه مردم عامی ناگزیر 
باید در قالب جنگ یا انقالب به خشونت متوسل شوند. حتی شاید بتوان گفت اگر در 
دنیای ما ربا به صورت سازمان یافته وجود نداشت بیشتر دالیل و انگیزه های جنگ و 

تمامی تغییرات، بی ثباتی، تحقیر و قتل و غارت های ناشی از آن نیز از بین می رفت.

سند 24: حقایق و آمار فقر، 2006-2005 5
فاصلۀ بین فقیر و غنی

 تقریباً نیمی از جمعیت جهان- بیش از 3 میلیارد نفر- با درآمدی کمتر از 2/5 دالر 
در روز به ازای هر نفر زندگی می کنند؛ دست کم 5/2 میلیار نفر با کمتر از 10 دالر در 

روز به ازای هر نفر به سر می برند.
 20درصد ثروتمندترین افراد دنیا، 76/6درصد کل مصرف شخصی را به خود اختصاص 
از  0/5درصد  تنها  دارند؛  مصرف  1/5درصد  تنها  افراد  فقیرترین   یک پنجم  داده اند. 
کل مصرف به 10درصد فقیرترین ها تعلق دارد در حالی که این رقم برای 10درصد 

ثروتمندترین ها 59درصد از کل مصرف است.
 تولید ناخالص داخلی جمعیتی در حدود 6/5 میلیارد نفر در سال 2006 رقمی معادل 
48/2 تریلیون دالر بود؛ 36/6 تریلیون دالر )76درصد( از این مبلغ به ثروتمندترین 
نفر( تعلق دارد؛ میلیاردرهای دنیا- تنها 497 نفر  کشورهای دنیا )حدود 1 میلیارد 
)حدود 0/000008درصد از جمعیت دنیا(-3/5 تریلیون دالر )بیش از 7درصد از کل 
تولید ناخالص دنیا( را دراختیار دارند؛ کشورهای کم درآمد )2/4 میلیارد نفر( تنها 1/6 

تریلیون دالر از تولید ناخالص داخلی )3/3درصد( کسب می کنند.
 40درصد فقیرترین های دنیا 5درصد از درآمد جهانی را دارند درحالی که 20درصد 
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ثروتمندترین ها 75درصد از این درآمد را در اختیار دارند.
 یک مطالعۀ درازمدت نشان می دهد که فاصلۀ بین فقیرترین و ثروتمندترین کشورها 

به صورت زیر می باشد:
3:1 در سال 1820، 

11:1 در سال 1913، 
35:1 در سال 1950، 
44:1 در سال 1973، 

72:1 در سال 1992 و 
100:1 در سال 2010

 بیش از 80% از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که اختالف درآمدها 
رو به افزایش است.

کودکان
 تعداد کودکان در دنیا 2/2 میلیارد نفر است؛ 1 میلیارد نفر از آنها در شرایط فقر به سر 
می برند )از هر دو نفر یکی(؛ روزانه 22,000 کودک در جهان بر اثر فقر جان خود را از 

دست می دهند.
 برآورد می شود 27 الی 28درصد از کل کودکان در کشورهای در حال توسعه دچار 

الغری مفرط یا رشد نامناسب باشند.
نیز  میلیون ها کودک دیگر  اسهال می میرند؛  به خاطر  میلیون کودک   هرساله 1/8 
از  را  قابل درمان جان خود  قابل مدیریت و مشکالت سالمتی  بیماری های  به خاطر 

دست می دهند.
 کمتر از 1درصد از هزینه ای که در سال 2000 در دنیا صرف خرید اسلحه می شد برای 

آموزش و مدرسه رفتن کودکان الزم بود اما این کار هنوز عملی نشده است.
آب

ندارند؛ 2/6  به آب  توسعه دسترسی کافی  نفر در کشورهای درحال  میلیارد   1/1 
میلیارد از مبانی اولیۀ بهداشت محروم هستند.
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 تقریباً از هرسه نفری که به آب پاکیزه دسترسی ندارند دو نفر با درآمدی کمتر از 2 
دالر در روز زندگی می کنند و یکی از آنها نیز با یک دالر در روز زندگی می کند؛ بیش از 
660 میلیون نفر که از بهداشت محروم هستند با روزانه کمتر از 2 دالر زندگی می کنند 

و بیش از 385 میلیون نفر روزانه کمتر از یک دالر درآمد دارند.
 12درصد از جمعیت جهان 85درصد از مصرف آب را به خود اختصاص می دهند که 

بی تردید این 12درصد در جهان سوم زندگی نمی کنند.
 1/8 میلیارد نفر که در حیاط خانۀ خود آب ندارند و برای دسترسی به منبع آب باید 
یک کیلومتر راه بروند، روزانه 20 لیتر آب مصرف می کنند. در بریتانیا یک فرد متوسط، 
روزانه بیش از 50 لیتر آب در فالش تانک توالت  خود مصرف می کند. باالترین میانگین 

مصرف آب مربوط به ایاالت متحده است که به 600 لیتر در روز می رسد.
 نزدیک به نیمی از مردم کشورهای درحال توسعه که از یک مشکل سالمتی رنج 

می برند به خاطر کمبودهای آب و بهداشت به این مشکالت دچار شده اند.
 میلیون ها زن در دنیا روزانه ساعت ها وقت صرف تهیۀ آب می کنند. به این هزینه های 
انسانی باید هزینه های سنگین اقتصادی مربوط به کمبودهای آب و بهداشت را نیز 
اضافه کرد، از جمله هزینه های مربوط به خدمات بهداشت و درمان، مشکالت باروری 
و زایمان. این هزینه ها در برخی از فقیرترین کشورها باالترین رقم را به خود اختصاص 

داده اند.
انرژی برق

 1/6 میلیارد نفر- یعنی 25درصد از جمعیت جهان- از نعمت برق محروم هستند، 
1/25 میلیارد نفر آنها در جنوب آسیا و مناطق زیر-صحرایی آفریقا زندگی می کنند.

اولویت های جهانی )در مقیاس میلیارد دالر آمریکا(
 محصوالت آرایشی و بهداشی.........................................................................................8
 بستنی در اروپا.................................................................................................................11
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 عطر و ادکلن در اروپا و آمریکا.....................................................................................12
 غذای حیوانات خانگی در اروپا و آمریکا....................................................................17
 سرگرمی های کاری در ژاپن.........................................................................................35
 سیگار در اروپا................................................................................................................50
 مشروبات الکلی در اروپا..............................................................................................105
 مواد مخدر و داروهای ممنوعه در دنیا....................................................................400
 هزینه ها نظامی در دنیا...............................................................................................780
 مجموع......................................................................................................................1,418

نیازهای جهانی )دسترسی جهانی به خدمات اجتماعی پایه(
 آموزش پایه برای همگان................................................................................................6
 آب و فاضالب برای همگان.............................................................................................9
 خدمات زاد و ولد برای تمام زنان.................................................................................12
 بهداشت پایه و تغذیه.....................................................................................................13
 مجموع ) معادل 0/03درصد از کل هزینه های اولویت های جهانی(...........................40

 به ازای هر یک دالر کمکی که یک کشور درحال توسعه دریافت می کند بیش از 
25 دالر صرف بازپرداخت بدهی اش می شود؛ هرچه کشور فقیرتر باشد احتمال این 
که بازپرداخت بدهی ها به طور مستقیم از جیب مردمی، که نه قراردادی برای این 
وام ها بسته اند و نه چیزی از این پول ها به آنها رسیده است، صورت گیرد بیشتر است.

 در قرن 21 نزدیک به یک میلیارد نفر بی سواد که قادر به نوشتن نام خود نیز 
نیستند وجود دارد.

و علل  فقر  آمارهای  بهتر است آخرین  ادعاها  این  بهتر مفهوم  برای درک عملی   
جنگی را بررسی کنیم که اخیراً در بیداری اسالمی سال32011 برای »آزادسازی« 
لیبی رخ داد. داده هایی که در سند شمارۀ 24 آمده به خوبی تاثیر تجمع ثروت در میان 
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گروه خاصی از مردم دنیا را توصیف می کنند. داده های مزبور فارغ از این که »فقر« و 
»کشور فقیر« چگونه تعریف می شوند پرده از مسائل ترسناکی برمی دارند که مهم ترین 
آنها عبارتند از: »... کشورهای درحال توسعه در ازای هر یک دالر کمکی که دریافت 
می کنند بیش از 25 دالر بابت بازپرداخت بدهی خرج می کنند؛ هرچه کشوری فقیرتر 
باشد احتمال این که بازپرداخت بدهی های مذکور به طور مستقیم از مردمی گرفته 
شود که برای این وام ها قرارداد نبسته اند یا چیزی از این وام ها نصیب شان نشده است 
بیشتر می شود«. کدام به اصطالح نماینده های کشورهای فقیر قرارداد این گونه وام ها را 
می بندند؟ آیا درست است که این افراد را »نماینده« بخوانیم؟ و کدام یک از کشورهای 
ثرتمندی که این وام های غارتگرانه را »می دهند« منصفانه و شرافتمندانه بودن آنها 
را قبول دارند؟ و چه میزان از منابع مردم فقیر، که در صورت رعایت قیمت منصفانه 
می توانست برای بهبود شرایط زندگی آنها به کار گرفته شود، توسط کسانی که برای 
هر یک دالر قرض 24 دالر ربا می گیرند به غارت برده می شود؟ این همه ثروت کجا 
می رود؟ و سرانجام، چرا این کشورها )کشورهای جی8( با آن که ثروت فقرا را به یغما 
می برند باز هم خودشان بیش از 54 تریلیون دالر بدهی دارند؟4 آنها به چه کسانی 
بدهکارند؟ ربا عامل اصلی تجمع ثروتی است که خود زمینه ساز فساد قدرت می باشد، 
مثاًل درمورد غرب امپریالیست و رژیم صهیونیستی. هرکشوری که اجازه دهد فرهنگ، 
تاریخ، نهادهای اجتماعی و زیرساخت هایش به دست امثال این ها نابود شده سپس 
بازسازی اش از خود آنها وام بگیرد، عماًل خود را آمادۀ اشغالی کرده است که  برای 

قرن ها ادامه خواهد داشت.
این دولت های ستمگر و رباخوار چگونه از جنگ جان سالم به در برده اند؟ مسئلۀ 
اوضاع  در  امپریالیست  غرب  دخالت  ایدۀ  نخست،  بگیرید:  نظر  در  را  امروزی  لیبی 
دیوانه  دیکتاتوری  مقابل  در  لیبیایی  غیرنظامیان  از  محافظت  به منظور  لیبی  داخلی 
از پشت پردۀ  برای کسانی که  بود.  و فرصت طلبی محض  به راستی یک صحنه سازی 
کارها آگاهند، »انقالب« لیبی با سایر خیزش های مدنی بومی )تونس، مصر، بحرین، 
یمن و غیره( که در منطقه رخ داد هیچ تناسبی ندارد. یک نکتۀ مهم در این رابطه 
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بانک مرکزی مستقل در  لیبیایی تصمیم می گیرند یک  انقالبیون  این است که چرا 
مواضع شورشیان در بن قاضی برپا کنند و مدیرکل آن را خود منصوب کنند. ایجاد 
بانک مرکزی به طور کلی جزء اولویت های کسانی که گام های نخستین را برای نجات 
یک کشور و مردمش از شر ظلم و ستم، استبداد و فساد برداشته اند نیست. و به همین 
ترتیب روشن است که موضوع خیلی فراتر از چیزی است که جریان اصلی رسانه ها به 
آن می پردازند؛ درون این گروهی که به یکباره و با شتاب از اجتماع »شورشیان« شکل 
گرفته مسائل خیلی پیچیده تر است؛ و راجع به این که چگونه قدرت بانک های مرکزی 
در دنیای امروزی با قدرت حکومت ها برابری می کند، یا به عبارت دیگر این که چگونه 
بانک های مرکزی قدرت خود را از طریق حکومت ها و نیروهای نظامی پیاده می کنند، 

خیلی بیشتر از این ها می توان سخن گفت.
ناآرامی های مدنی اخیر نشان می دهد  از وقوع  لیبی پیش  اوضاع  بر  مروری کوتاه 
که مردم این کشور در مقایسه با مردم هم عصر خویش در مصر، تونس، یمن، بحرین، 
اردن و سوریه از نظر اقتصادی وضع به مراتب بهتری داشتند، به ویژه با توجه به این 
حقیقت که سایر خیزش های مدنی با تمرکز بر گسترش فرصت های شغلی رخ داده اند. 
لیبی در میان کشورهای آفریقایی از بیشترین درصد افراد باسواد برخوردار است؛ این 
کشور بهداشت و درمان و آموزش رایگان برای مردم فراهم نموده و تمامی دانشجویانی 
که برای تحصیل به خارج از کشور می روند تحت پوشش کامل یارانه های دولتی قرار 
می گیرند؛ همچنین این کشور پایین ترین نرخ مرگ و میر کودکان را در آفریقا دارد و 
به لحاظ خدمات و امکانات درمانی و تشخیصی مناسب در میان بهترین های کشورهای 
اسالمی جای دارد. غذا، سوخت و خودروهای شخصی ارزان و مناسب بوده و تقریباً 
هر خانواده ای توان خرید آنها را دارد؛ کشاورزان مشمول پرداخت هیچ مالیاتی نبوده 
دالر  مبلغ 50,000  به  بهره ای  بدون  وام  داده اند  خانواده  تشکیل  تازه  که  و کسانی 
دریافت می کنند و برای بازپرداخت آن هیچ محدودیت زمانی ندارند. همچنین لیبی 
به لحاظ انرژی و آب خودکفا می باشد. خودکفایی آبی در یک کشور خشک و عمدتاً 
بیابانی کار آسانی نیست، اما به  لطف راه اندازی پروژۀ 33 میلیارد دالری رودخانۀ بزرگ 
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دست سازی که آب را از سفره های آبی زیرزمینی در جنوب کشور به مراکز جمعیتی 
در شمال می رساند، 70درصد مردم از آب آشامیدنی و آب مورد نیاز برای آبیاری مزارع 
خود برخوردار می شوند.6 بنابراین، فقر اقتصادی نمی تواند دلیل مناسبی برای توجیه 
قیام مردمی ای باشد که قدرت های امپریالیستی الشخورصفت معروف را برای کمک 
به در دست گرفتن مکانیسم ها و ابزارهای حکومت به سوی این کشور کشانده است.

برخی تحلیل گران بر این باورند که تهاجم به لیبی با رهبری ناتو باید مربوط به صدور 
اجازۀ استخراج منابع نفت خام با کیفیت و کم سولفور این کشور توسط شرکت های 
اما از آنجا که لیبی تنها 2 درصد از نفت مورد نیاز دنیا را تأمین  چندملیتی باشد. 
به نظر  این کشور  احتمالی  اشغال  و  برای حملۀ همه جانبه  استداللی  می کند چنین 
منطقی نیست. برای درک بهتر عواملی که عملیات نظامی غرب علیه لیبی را تسریع 
نمود باید اندکی به عقب برگشته و انگیزه های اشغال عراق در سال 2003 را بررسی 
کنیم. شش ماه پیش از حملۀ ایاالت متحده صدام حسین تهدید کرده بود که نفت 
را به یورو خواهد فروخت و دیگر دالر را برای معامالت نفتی نخواهد پذیرفت. این امر 
موجب به خطر افتادن موقعیت دالر به عنوان ارز ذخیرۀ دنیا شده و با توجه به این که 
تمامی ارزهای دیگر و بازارهای مالی در مقایسه با قدرت اقتصاد ایاالت متحده و دالر 
)نفتی( آن ارزیابی می شوند، بازارهای مالی دنیا نیز به خطر می افتادند. آیا قذافی نیز 
قصد داشت دست به اقدام مشابهی بزند، اقدامی که موجب شد رئیس جمهور وقت 
کند؟7  معرفی  بشریت  مالی  امنیت  برای  تهدیدی  را  قذافی  سارکوزی  نیکال  فرانسه 
تنها  نبود؟ چگونه ممکنست کشوری که  اغراق آمیز و هیجانی  اندکی  این سخن  آیا 
0/13درصد تولید ناخالص ملي دنیا را به خود اختصاص داده تهدیدی برای امنیت مالی 
دنیا باشد؟ در اینجا نگاهی به سخنان اِلن براون* رئیس موسسۀ بانکداری عمومی و 

مؤلف شبکۀ بدهی ** خواهیم داشت:
قذافی حرکت متهورانۀ مشابهی کرد: او آغازگر حرکت کنار گذاشتن دالر و یورو بود و از دولت های 
عربی و آفریقایی خواست در عوض، ارز جدیدی به نام دینار طال را به کار گیرند. قذافی پیشنهاد 
تشکیل یک قارۀ آفریقایی متحد را که جمعیت 200 میلیونی آن از این ارز جدید استفاده خواهند 
* Ellen Brwon
** Web of Debt
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کرد را مطرح نمود. طی یک سال گذشته این ایده از سوی بسیاری از کشورهای عربی و اکثر 
کشورهای آفریقایی تأیید شد... ایاالت متحده و کشورهای اروپایی این ابتکار را نپسندیدند... اما 

قذافی دست بردار نبود و به تالش خود برای ایجاد آفریقای متحد ادامه داد. 
و این ما را به معمای بانک مرکزی لیبیایی برمی گرداند. اریک انسینا در مقاله ای که 

به نشریۀ مارکت اوَرکل ارسال نموده چنین می نویسد:
نکته ای که به ندرت از سوی سیاستمداران غربی و اهل رسانه  مطرح شد این بود که: بانک مرکزی 
لیبی صد درصد دولتی بود... دولت لیبی اخیراً پول ملی خود یعنی دینار لیبیایی را از طریق بانک 
مرکزی خود معرفی کرده است. در خصوص این که لیبی یک ملت مستقل برخوردار از منابع عظیم 
است و می تواند سرنوشت اقتصادی خود را اداره کند بحثی نیست. یک مشکل عمده برای کارتل های 
بانکی جهانی گرا این است که برای تعامل اقتصادی با لیبی آنها ناگزیر باید از کانال بانک مرکزی 
لیبی و ارز ملی این کشور یعنی جایی که هیچ کنترل یا توان اعمال نفوذي بر آن ندارند، اقدام کنند. 
به همین جهت، ممکنست در سخنان اوباما، کامرون و سارکوزی حرفی راجع به از میان برداشتن 
بانک مرکزی لیبی نبوده باشد، اما بی تردید این یکی از اولویت های برنامۀ جهانی برای سرگرم کردن 

لیبی با مردم ناراضی خودش بوده است.
لیبی نه تنها نفت دارد، بلکه به استناد صندوق بین المللي پول بانک مرکزی این کشور 
نزدیک به 144 تن طال در خزانه های خود دارد. با چنین سرمایه ای این کشور دیگر چه 

نیازی به بانک تسویه حساب های بین المللی، صندوق بین المللي پول و قوانین آن دارد؟
تسویه حساب های  بانک  به  دقیق تری  نگاه  تا  داشت  آن  بر  را  ما  مسائل  این  تمام 
داشته  محلی  اقتصادهای  بر  قوانین  این  تاثیر  و  آن  مقررات  و  قوانین  بین المللی و 
اولین هدف  یا  اصلی  که هدف  می گوید  بانک  این  وبسایت  روی  بر  مقاله ای  باشیم. 
بانک های مرکزی در شبکۀ ادارۀ بانک مرکزی باید »حفظ ثبات قیمت« باشد. آنها باید 
به منظور حصول اطمینان از عدم دخالت مالحظات سیاسی در راه رسیدن به هدف 
فوق، مستقل از حکومت ها باشند. »ثبات قیمت« یعنی حفظ عرضۀ پایدار پول، حتی 
اگر این امر مستلزم وارد آوردن فشار سنگین بدهی خارجی بر مردم باشد. بانک های 
مرکزی از افزایش عرضۀ پول از طریق چاپ و بکارگیری آن به طور مستقیم یا به صورت 
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وام در جهت منافع دولت، منع شده اند.
هنری لیو  سال 2002 در مجلۀ آسیا تایمز در مقاله ای با عنوان »بانک تسویه حساب های 

بین المللی رو در روی بانک های مرکزی« می نویسد:
بانکداری خصوصی  تقویت سیستم  بین المللی تنها در خدمت  تسویه حساب های  بانک  مقررات 
بانک  شود.  تمام  ملی  اقتصادهای  تضعیف  قیمت  به  کار  این  اگر  حتی  است،  بین المللی 
ملی می کند که صندوق  بانکداری  با سیستم های  را  کاری  بین المللی همان  تسویه حساب های 
بین المللي پول با نظام هاي پولي ملی کرده است. در روند جهانی سازی مالی، اقتصادهای ملی 

دیگر در خدمت منافع ملی نخواهند بود.
...سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به صورت ارزهای خارجی، عمدتاً دالر، تخصیص داده شده اند 
برای  ناچیزی  به سرمایه گذاري خارجي که سود خالص  بهره  دالری  غالباً  پرداخت  برای  صرفاً 
اقتصادهای ملی در پی دارد، بسیاری از اقتصادهای ملی را محکوم به توسعۀ نامتوازن به سمت 

صادرات کرده است. 
وی می افزاید: »هر دولتی می تواند با به کار بستن تئوری دولتی پول1، تمام نیازهای توسعۀ ملی 
خود را با ارز ملی تأمین کرده و از این طریق بدون افزایش نرخ تورم اشتغال زایی کامل داشته 
باشد«. »تئوری دولتی پول« به پولی اشاره دارد که به جای بانک های خصوصی توسط دولت ها 

تولید شده است.
این است  بانک مرکزی خودش مخالف مي باشد،  از  با قرض گرفتن دولت   قانوني که  استدالل 
یا صندوق  بانک های خارجی  از  پول  تورم زاست، در حالی که قرض گرفتن همان  این کار  که 
بین المللي پول چنین پیامدي نخواهد داشت. اما تمام بانک ها به همان میزاني که در دفاتر خود 
وام مي دهند پول تولید می کنند، خواه این پول مالکیت عام داشته باشد خواه خصوصی. امروزه 
بخش اعظم پول جدید از محل وام های بانکی به دست می  آید. قرض گرفتن آن از بانک مرکزی 
خود دولت این امتیاز را دارد که وام مزبور عماًل بدون بهره است. مشاهده شده است که حذف 
بهره موجب کاهش هزینۀ پروژه های عمومی با میانگین 50درصد می شود... بانک کاماًل دولتی 
لیبی می تواند ارز ملی تولید کرده و آن را برای اهداف دولتی قرض دهد، همچنان که این کار 

1-State Theory of Money
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را هم کرده است. 
بنابراین، آیا این جنگ فقط برای نفت بوده است یا فقط برای بانکداری؟ شاید هردو- و همچنین 
برای آب. یک ملت با برخورداری از انرژی، آب و اعتبار کافی برای توسعۀ زیرساخت های الزم 
جهت دسترسی به آنها، می تواند از چنگال طلبکاران خارجی رهایی یابد. و همین امر می تواند 
تهدید واقعی لیبی بوده باشد: این کشور می توانست به دنیا نشان دهد که از پس چه کارهایی 
برمی آید. بیشتر کشورها نفت ندارند اما فناوری های نوینی پدید آمده  که می توانند کشورهای 
غیرنفتی را از وابستگی به انرژی نجات دهند، به ویژه اگر هزینه های زیرساختی، با قرض گرفتن 
از بانک تحت مالکیت عمومی خود آن کشورها به نصف کاهش یابند. عدم وابستگی به انرژی 
می تواند دولت ها را از دام بانکداران بین المللی و نیز نیاز به تغییر تولید از بازارهای ملی به خارجی 

با هدف پاسخ گویی به وام ها نجات بخشد.9
و  قذافی  لیبی، معمر  از دیکتاتور  به معنی دفاع  از توضیحات فوق الذکر  هیچ یک 
خاندانش در دنیای اسالم نیست. نویسنده در مقاالت و سخنرانی های متعددی کسانی 
که بدون رضایت مردم بر آنها حکومت مي کنند و با زور به قدرت می رسند را محکوم 
و نامشروع خوانده است. با وجود این، واقعیت باید بدون هیچ مالحظه ای روشن شود. 
قذافی از هر جهت، چیزی جز تاولی بر پشت یک شرکت، غولی امپریالیستی که صرفاً 
از او برای توسعۀ قلمرو خود در منطقه استفاده می کند، نیست و آنچه پیش از این 
گفته شد شاهدی بر این مدعاست. مسئلۀ روشن و آشکار این است که کارتل  بانک ها 
نیست،  تمام شدنی  ربایی که هرگز  به جهت  امر  این  و  پول درمی آورند،  بدهی ها  از 
به شدت به طبقۀ ضعیف  و ناتوان  )همان مستضعفین( فشار می آورد. این یعنی بقای 
ربا به عنوان بخشي از شبکه های مالی، ضرورتاً به تقویت نظام سلسله مراتب طبقاتی 
در جامعه وابسته است. اگر به خاطر کار و منابع میلیاردها انسان ستمدیده نبود بدهی 
غیرواقعي ایجاد شده از سوی تعداد معدودی از وام دهندگان و افراد صاحب نفوذ، هرگز 
پرداخت نمی شد. و کسانی که مسئول وارد کردن این سیستم به درون زندگی عامۀ 
مردم هستند، برای حفظ آن جنگ ها به راه خواهند انداخت. چنین است که خداوند 

متعال و پیامبرش )ص( علیه رباخواران اعالم جنگ کرده اند:
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کساني که ربا مي خورند، )در قیامت( بر نمي خیزند مگر مانند کسي که بر اثر تماس شیطان، 
دیوانه شده )و نمي تواند تعادل خود را حفظ کند، گاهي زمین مي خورد، گاهي به پا مي خیزد(.

این، به خاطر آن است که گفتند: داد و ستد هم مانند ربا است )و تفاوتي میان آن دو نیست(. 
در حالي که خدا بیع را حالل کرده، و ربا را حرام! )زیرا فرق میان این دو، بسیار است(. و اگر 
کسي اندرز الهي به او رسد، و )از ربا خواري( خودداري کند، سودهایي که در سابق ) قبل از 
نزول حکم تحریم( به دست آورده، مال اوست، )و این حکم، گذشته را شامل نمي گردد، ( و 
کار او به خدا واگذار مي شود، )و گذشته او را خواهد بخشید(. اما کساني که باز گردند )و بار 
دیگر مرتکب این گناه شوند(، اهل آتش اند؛ و همیشه در آن مي مانند. خداوند، ربا را نابود 
مي کند، و صدقات را افزایش مي دهد! و خداوند، هیچ انسان ناسپاس گنهکاري را دوست 
نمي دارد. کساني که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام داد و نماز را بر پا داشتند و زکات را 
پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است، و نه ترسي بر آنهاست، و نه غمگین مي شوند. 
اي کساني که ایمان آورده اید! از )مخالفت فرمان( خدا به پرهیزید، و آنچه از )مطالبات( ربا 
باقي مانده، رها کنید، اگر ایمان دارید! اگر )چنین( نمي کنید، بدانید خدا و رسولش، با شما 
پیکار خواهند کرد! و اگر توبه کنید، سرمایه هاي شما، از آن شماست )اصل سرمایه، بدون 
سود(، نه ستم مي کنید، و نه بر شما ستم وارد مي شود. )سورۀ بقره، آیات 275 تا 279(

ربا نقطه مقابل صدقه مي باشد، اقدامي که مبتنی بر عاطفۀ انسانی، سخاوتمندی، 
همکاری برادرانه و امنیت اجتماعی است. به دیگر سخن، ربا حاصل آزمندی و طمع 
انسانی، برهم زدن روابط برادرانه، بهره کشی از رنج و مشقت دیگران و تجاری سازی 
تعامالت اجتماعی است، اما صدقه پولی است که داراها به ندارها می دهند و پاداش 
الهی را در پی دارد. ربا یعنی غارت دارایی فقرا به دست ثروتمندان. ربا همان برده داری 
و بخش  نیست  بازپرداخت  قابل  بدهی هرگز  ربوی یک  زیرا سهم  است. چرا؟  مالی 
اعظم گردش پولی در دنیای امروزی بدهی تخصیصی )»اعتبار« بانکی ای که به طور 
خصوصی صادر شده( می باشد، نه ابزاری برای ثبت و ضبط ارزش مبادله ای معامالت. 
بیشتر مردم فکر می کنند پول توسط دولت تولید می شود و بانک ها بر اساس قدرت 
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که  وام هایی  مجموع  یعنی  این  می دهند.  وام  سهامداران شان  و  مشتریان  واریز های 
یک بانک می تواند بدهد متأثر از مجموع دارایی های واقعي است که بانک در اختیار 
دارد. اما چنین تصوري اشتباه است. در واقع، در جوامع دموکراتیک و سرمایه داری 
امروزی که عرضۀ پول توسط بانک های مرکزی، که اکثراً موسسات خصوصی هستند 
)یعنی مرهون سهامداران شان هستند نه مردم( مدیریت می شود، تنها 5درصد از پول 
وثیقه های  از  عبارتست  باقیمانده  تولید می شود؛ و 95درصد  توسط دولت  در گردش 

بازپرداخت )سفته ها( از طرف مردم و شرکت هایی که با بانک ها قرارداد وام دارند.
از  وام  بازپرداخت  به عنوان ضمانت  فرد  دارایی  و  کار  پشتوانۀ  به  وام گیرنده  وثیقۀ 
ارزش واقعی برخوردار است، از  این رو سفته به یک برگ کاغذ قابل انتقال، مبادله و 
فروش تبدیل می شود و از آنجا که این سفته ارزش واقعی دارد می توان آن را به جای 
اعتبار خصوصی  بازپرداخت، یک  برای  وام گیرنده  تعهد  به ازای  بانک  برد.  به کار  پول 
برای او بازگشایی می کند که از نظر حقوقی به صورت ارز دولتی یعنی دالر و امثالهم 
)یورو، ریال، پوند، مارک، ین و غیره( می باشد. بدون وثیقۀ بازپرداخت، بانک ها چیزی 
برای قرض دادن نخواهند داشت و متعاقباً دلیلی ندارد بدهی در قالب ارز دولتي باشد. 
بنابراین، در چنین نظام بانکداری متمرکزی اگر بدهی در میان نباشد پولی هم در 

کار نخواهد بود.
ارزي  به  تبدیل  بازگشایی شده  به طور خصوصی  بانک  توسط  که  اعتباری  چگونه 
از  خصوصی  و  عمومی  معامالت  تمامی  برای  قانونی  مناقصۀ  به عنوان  که  مي شود 
سوی دولت پشتیبانی می شود؟ وقتی یک بانک با مشتری قرارداد وام می بندد تنها 
بانک در  از هیچ پول تولید می کند.  با ثبت یک مبلغ بدهی در حساب وام گیرنده، 
مقابل از وام گیرنده سفته می گیرد، تعهدی که پشتوانۀ آن وثیقه ای مانند یک خانه، 
خودرو، جواهرات یا اقالم ارزشمند دیگری می باشد. قانون به اصطالح ملزومات ذخیرۀ 
را در  پرداختی  وام  مبلغ  معادل 10درصد  تنها  ملزم می کند  را  بانک ها  کسری* که 
قالب دارایی ها یا سپرده های واقعی در اختیار داشته باشند، قانوناً به بانک ها این حق 

1 - Fractional Reserve Requirements
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را می دهد که از این طریق کالهبرداری کنند.10 این یعنی بانک ها می توانند تا 90 
برابر آنچه به صورت دارایی  یا سپرده های واقعی حامیان خود در اختیار دارند را وام 
دهند. پس از پرداخت وام از سوی بانک ها، مشتریان پول را به کار انداخته و سپس 
توسط چه کسی.  نمی کند  فرقی  بانک ها سپرده گذاری می شود،  در همان  پول  این 
از  واقعی خود  ارزش ذخایر  به پشتوانۀ 100,000 دالر  بانک می تواند  بنابراین، یک 
قبیل طال، بیش از 85 میلیون دالر وام دهد که بیشتر آن )به جز همان صدهزار دالر 
اولیه( فاقد هرگونه ارزشی خواهد بود. نکته در اینجاست که 8/4 میلیون دالر از این 
وام ها هرگز به عنوان دارایی های واقعی وجود خارجی ندارد، با این حال مردم پس از 
با  بتواند  اگر فرد  بانک برگردانند! و  به  با بهره اش  باید وام مزبور را  امضای سفته ها 
توجیهات و ترفندهای پیچیده مردم را قانع کند این کالهبرداری را بپذیرند، تنها با 
نشان دادن محل امضای مشتری در انتهای کاغذ به واقع جعلی قرارداد وام به سرعت 
ثروتمند می شود. و این نظام بانکداری ذخیرۀ کسری امروزه عماًل نظام رایج بانکداری 

در دنیاست.
با افزایش فشار کاپیتالیست های ]سرمایه داران[ قدرتمند بر حکومت ها برای کاهش 
نظارت بر بازارهای مالی )یعنی صدور اجازۀ سفته بازی در امور غذایی و انرژی و »آزاد 
کردن« نرخ ذخیرۀ کسری 9 به 1( بانک ها مجاز خواهند بود به هر میزانی که مردم 
بتوانند وام بگیرند، پول تولید کنند )این همان مسئله ای است که بحران رهن ساب 
پرایم1 به آن دچار شده بود( که نتیجۀ آن کاهش روزافزون قدرت خرید و سرانجام 
بی ارزش شدن ارزهای مختلف است. بقای چنین نظامی به بدهی وابسته است و تأمین 
را  ثروتمندان  به جیب  فقرا  از جیب  انتقال پیوستۀ ثروت  به طور طبیعی  این بدهی 
تسریع می کند. به طور کلی بانک ها پول قرض نمی دهند، بلکه به سادگی از بدهی پول 
تولید می کنند و تا جایی که این بدهی بی حد و حصر باشد به همان میزان عرضۀ پول 
و متعاقباً تنزل ارزش آن هم نامحدود خواهد بود. این یعنی سربرآوردن تورم. تورم 

1- منظور بحران مربوط به کسانی است که بدون داشتن پشتوانۀ پرداخت قطعی و محرزی اقادام 
به دریافت وام کرده بودند.



338            /                     دیپلماسی صلح عادالنه در  سیره  پیامبر اعظم)ص(

پولی که نتیجۀ گسترش غیرواقعی عرضۀ پول است منجر به تولید پولی می شود که 
هیچ پشتوانه ای که دارای ارزشی ذاتی باشد ندارد. تورم پولی ضرورتاً منجر به کاهش 
قدرت خرید واحد پولی می شود که دچار تورم شده است. امروزه، قدرت خرید دالر به 

یک شانزدهم میزانی رسیده که 65 سال پیش داشت.
در نهایت، فرقی نمی کند که فرد چقدر تالش کند، پرداخت بدهی عماًل به معنی 
پرداخت بخش اصلی بدهی، نه پرداخت ربا می باشد. وقتی بانکی وام می دهد  صرفاً 
تنها به ازای اصل پول، اعتبارآفرینی می کند نه بهره ای که باید پرداخت شود. حقیقت 
ماجرا این است که بهرۀ وام های ربوی می تواند هیچ گاه به طور کامل پرداخت نشود. با 
افزایش سقف بدهی هم گام با افزایش تولید پول فاقد ارزش ذاتی، بهرۀ افزایشی بیشتر 
و بیشتر و تبدیل به مانع غیرقابل گذری می شود که هیچ جامعه ای در گذشته و حال 
هرگز قادر به گذر از آن نبوده و نیست. حتی اگر برخی مردم، تنها برخی از مردم، 
موفق به پرداخت اصل و بهرۀ وام شوند، تأثیر ربا بر کسب و کار آنها و ارزش درآمد 

آنها گسترده و عمیق خواهد بود. نویسنده ای می نویسد:
خلق پول جدید از هیچ بی تردید توهمی بیش نیست. با بررسی این رشته حوادث درمی یابیم که 
درنهایت بقیۀ جامعه نسل  اندر نسل درگیر بازپرداخت سهم ربای یک بدهی جمعی هستند که 

قابل پرداخت نیست...
پولی پرداخت بهرۀ ربوی این وام از کجا می آید؟ اگر از طریق وام گرفتن مبالغ دیگری تأمین 
شود که بدهی فرد به واسطۀ روی هم انباشته شدن ربای وام ها بیشتر و بیشتر می شود. اگر از راه 
فروش کاال و خدمات به مشتریان این پول تأمین شود که به ناچار قیمت کاال یا خدمات مزبور 
باید به حدی باال باشد که درآمد مکفی برای وام گیرنده داشته باشد تا بتواند از عهدۀ بازپرداخت 

وام برآید. این یعنی وام گیرنده هزینۀ ربای وام خود را از مشتریانش می گیرد.
که  این  خاصه  دهند  پوشش  را  وام  بهرۀ  که  نمی کنند  رشد  سریع  قدر  آن  هرگز  درآمدها  اما 
پیوسته وام های جدید با بهره های بیشتر پیوسته بدهی فرد را افزایش می دهند. هر وام جدیدی 
خود تأثیری تورمی بر روی درآمدها دارد. این وضعیت به سازمان ها فشار می آورد تا برای تعادل 
بخشیدن به درآمدها و مخارج خود به دنبال راهی برای کاهش هزینه ها باشند. و بیکاری بیشتر 
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یکی از عواقب همیشگی این وضعیت می باشد.11
طرح کلی وام دهی بر مبنای برنامۀ ذخیرۀ کسری تنها در جهت منافع وام دهندگانی 
است که نهایتاً ثروت فراوانی به جیب می زنند و وقتی نوبت توقیف خانه ها و دارایی های 
مردم می رسد باز همین وام دهندگان هستند که این دارایی ها را نیز تصاحب می کنند. 
در هر برهه ای از تاریخ که جامعه به عده ای وام دهندگان ثروتمند اجازه داده وام با 
شده  روبرو  وام دهندگان  دست  در  خود  ثروت  تمام  تجمیع  با  به تدریج  بدهند  بهره 
است. رباخواری سازوکاری کهن است که انتقال ثروت از طبقۀ کارگر به طبقۀ مرفه 
را تسهیل می کند. سیستم ذخیرۀ کسری- ابزاری برای جاانداختن معامالت ربوی در 
تمام جوانب زندگی عامۀ مردم است تا آنجا که کمتر کسی حتی از خود بپرسد که آیا 

روش منصفانه تری هم وجود دارد؟
اگر دولت ها فعاالنه در این نظام استثماری مالی مشارکت نداشته و به عنوان یک 
شریک سهم ویژه ای از منافع آن نداشتند بی تردید این فرآیند هرگز تا یه این حد دوام 
پیدا نمی کرد. این دولت ها هستند که تولید اعتبار از دارایی هایی که وجود خارجی 
با طرف های  دولت  هم دستی  این  می کنند.  آزاد-  یا  ضابطه مند-  و  قانونی  را  ندارند 
ذی نفع است که منجر به شکل گیری ملزومات ذخیرۀ کسری شده است. این همکاری 
دولت با بانک های مرکزی است که در جریان هجوم به بانک ها )این همان کمک 2 
ترلیون دالری به بانک ها در ایاالت متحده در جریان بحران مالی سال های 2008- 
2009 است( تزریق اسکناس به بانک های محلی را اولویت می بخشد. این دولت است 
می کند.  قانونی  را  ذاتی  ارزش  فاقد  دولتی  ارز  به  بانکی خصوصی  اعتبار  تبدیل  که 
پول  می کند  مجبور  را  شهروندان  مناقصه  قوانین  تصویب  با  که  است  دولت  این 
بپذیرند.  خود  بدهی های  تمامی  بازپرداخت  برای  ابزاری  به عنوان  را  مزبور  بي ارزش 
این دادگاه های دولتی هستند که مردم را ملزم به بازپرداخت بدهی ها می کنند. این 
دولت است که برای محافظت از کارآیی و اعتبار نظام پولی نزد عامۀ مردم قانون وضع 
می کند. و سرانجام، این دولت است که برای هر نوع درآمدی مالیات تعیین می کند. 
امروزه رفع مسئولیت از دولت های زورگو و استثمارگر بخشی از دینداری مسیحیت 
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به حساب می آید. از زمانی که مسیحیان در مجازات دولت و هم دستان یهودی اش که 
با هم مسیح )ع( را شکنجه کرده و به روایتی )به گفتۀ خودشان( آن حضرت را به 
صلیب کشیدند با شکست روبرو شدند، نه تنها اجازه داد دولت های شیطانی و مشرک 
به جنایات خود ادامه دهند، بلکه مشارکت با آنها را در دلیل تراشی برای اشغال همراه 
با نسل کشی  کشورهای مسلمان به عنوان بخشی از رسالت تمدنی مسیحیت، توجیه 

کرده اند.
نامشروع  هیوالیی  دولت  و  یهود  تأثیر  به  پرداختن  بدون  اقتصادی  عدالت  مبحث 
و نژادپرست  اسرائیل کامل نخواهد بود. پیش از این در همین کتاب تا حدودی به 
مشکالتی که این قوم برای پیامبر )ص( که هرگز درپی دشمنی با آنها نبود، به وجود 
آوردند پرداختیم. در خصوص ربا نهادهای اقتصادی و مالی حامی آن، یهودیان کسانی 
هستند که در طول تاریخ برای ارائۀ توجیهات ایدئولوژیک در تأیید این عمل ظالمانه، 
مذموم و حرام تالش کرده اند. آنها در مدینه دست به چنین معامالتی زده و آنها را 
ترویج می کردند و امروزه نیز وال استریت و بازارهای مالی را در سیطرۀ خود دارند؛ این 
جماعت در نهادهای حقوقی رخنه کرده اند تا بتوانند نزد سرمایه داران و سیاستمداران 
این  از  تا  گرفته اند  کنترل  در  را  رسانه ها  آنها  کنند.  پیدا  خود  برای  جایگاهی  آتی 
طریق بتوانند مردم را قانع کنند ربا را به عنوان بخشی از زندگی روزمره بپذیرند؛ در 
محیط های دانشگاهی نفوذ کرده اند تا کارشناسان و دانشمندانی تربیت کنند که قانون 
را دور زده و رهنمودهای الهی برای بشریت را کنار بزنند و آنها را تفکری نامناسب 
و نامطلوب جلوه دهند. درست است که اعراب محلی نیز در این کالهبرداری مالی با 
مربیان یهودی شان همدست هستند و در اینجا نیز قصد نداریم آنها را تبرئه کنیم، اما 
همانند میلیون ها نفر دیگر آنها نیز به واسطۀ شرایط و فرصت طلبی خود با بی فکری در 
این دام گرفتار شده اند. خداوند متعال در قرآن کریم دربارۀ کسانی که به این دروغ 

بزرگ دامن می زنند می فرماید:
کساني که آن تهمت عظیم را مطرح کردند گروهي از شما بودند، اما گمان 
نکنید این ماجرا براي شما بد است، بلکه خیر شما در آن است، آنها هر 
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کدام سهم خود را از این گناهي که مرتکب شدند دارند، و کسي که بخش 
عظیم آن را بر عهده گرفت عذاب عظیمي براي او است. )سورۀ نور، آیه 11(

طغیانگرانه شان  رفتار  به خاطر  را  یهود  ما،  آسمانی  کتاب  در  دیگری  متعدد  آیات 
از جمله تالش برای کشتن پیامبر )ص( که سعی داشتند جلوی این شرارت مالی و 
اخالقی آنها را بگیرند، محکوم می کنند. حتی در میان خودشان نیز افراد منصف و 
باوجدانی هستند که آنها را تقبیح می کنند. گیلئاد آتزمون که خود را صهیونیست 

ممنوع الخروج می خواند می گوید:
مطبوعات و تحلیل گران سیاسی اظهار می کنند که بر خالف معمول و علیرغم آشفتگی اوضاع 
مالی و اقتصادی دنیا، اقتصاد رژیم صهیونیستی رو به شکوفائی است. حتی برخی معتقدند که 

رژیم صهیونیستی یکی از قوی ترین اقتصادهای منطقه است.
شاید می پرسید: »چطور ممکنست؟«، به جز آووکادو، پرتقال و برخی محصوالت زیبایی بحرالمیت، 
به واقع هیچ کس محصولی از رژیم صهیونیستی ندیده است. آنها خودرو تولید نمی کنند، لوازم 
آنها  از خود دارند... در سرزمینی که  به ندرت کاالیی مصرفی  ندارند و  الکتریکی  الکترونیکی و 
با زور از صاحبان واقعی اش غصب کرده اند هنوز نتوانسته اند سنگ های معدنی ارزشمند یا نفت 
کشف کنند. پس چگونه است؟ چطور است که رژیم صهیونیستی در مقابل بحران مالی جهانی 

مصون مانده است؟ رژیم صهیونیستی چگونه می تواند آن قدر ثروتمند باشد؟
میان  »از  گاردین،  نشریۀ  به گفتۀ  که  است  ثروتمند  دلیل  این  به  صهیونیستی  رژیم  شاید 
داشتند  خود  کنترل  در  را  روسیه  اقتصاد  درصد  پنجاه   1990 دهۀ  طی  که  اولیگارشي  هفت 
شش تاي آنها یهودی بودند.« طی دو دهۀ گذشته بسیاری از اولیگارش های روسیه تابعیت رژیم 
صهیونیستی گرفته اند. آنها امنیت پول های کثیف خود را نیز از طریق سرمایه گذاری در زمینۀ 
کوشر1 تضمین کرده اند؛ اخیراً پایگاه خبری ویکی لیکس فاش کرده است که »منابعی در پلیس 
رژیم صهیونیستی تخمین می زنند که مافیای روس مبلغی در حدود 10 میلیارد دالر آمریکا را 

1- کوشر نوعي غذاست که در آیین یهود حالل به حساب مي آید.
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از طریق مجاری رژیم صهیونیستی پول شویی کرده است«.
اقتصاد رژیم صهیونیستی رو به شکوفایی است. زیرا بنگاه های کالهبرداری بزرگ مانند برخی 
مادوف1 ده ها سال است که پول خود را از کانال صهیونیست ها و مؤسسات رژیم صهیونیستی 
الماس های خونین  تجارت  در  زیرا  دارد  اوضاع خوبی  رژیم صهیونیستی  پول شویی می کنند. 
پیشرو است. نکته ای که اصاًل جای تعجب ندارد این است که این رژیم چهارمین دالل اسلحه در 
دنیاست... گویی این کافی نیست، این رژیم رو به شکوفایی است زیرا هرچند وقت یک بار دست 

داشتن آنها در قاچاق اعضای بدن و سرقت اعضا فاش می شود.
خالصه این که، رژیم صهیونیستی از دیگر کشورها عملکرد بهتری دارد چون یکی از کثیف ترین 
آوردن  برای گرد  اولیۀ صهیونیست ها  قول  برخالف  دارد.  را  دنیا  اقتصادهای  و غیراخالقی ترین 
یهودیان متمدن و اخالق مدار، آنها تالش کرده اند عالی ترین سطح از نقض سازمان یافتۀ موازین 
بین المللی و ارزش های جهانی را به نمایش بگذارند. رژیم صهیونیستی مکان امنی برای پول هایی 
است که از فعالیت های دهشتناک مجرمانه در سراسر دنیا به دست می آیند و یکی از قوی ترین 

ارتش های دنیا را برای دفاع از دارایی های تعداد معدودی یهودی ثروتمند به کار گرفته است.
به نظر می رسد که رژیم صهیونیستی چیزی نیست مگر مکانی امن برای پول شویی اولیگارش ها، 
تاجران  و  یهودی  بدن، مجرمان سازمان یافته  اعضای  قاچاق چیان  اسلحه،  کالهبرداران، دالالن 

الماس هاي خونین...
امیدوارم که خوانندگان و دوستانم مرا به خاطر گفتن این مطلب ببخشند- امیدوارم 
خودم هم خودم را به خاطر گفتنش ببخشم- اما به نظر من نزاع رژیم صهیونیستی-
هدف  این  با  به واقع  فلسطین  مردم  علیه  اسرائیلی ها  وحشتناک  جرائم  و  فلسطین 
صورت می گیرند که توجه جهانیان را از هم دستی رژیم صهیونیستی در برخی جرائم 
به تالش  توجه  به جای  کنند.  منحرف  دنیا  در سراسر  بشریت  علیه  و جهانی  عظیم 
آزمندانه و بی حد و حصر برای ثروت اندوزی به قیمت پایمال کردن حق آحاد بشریت 
در دنیا، ما روی یک درگیری بر سر قلمرو تمرکز کرده ایم که در حقیقت تنها یک 

جنبه از پروژۀ ملی جنایتکارانۀ یهود را روشن می سازد.12
1- Bernie Madoff
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ربا معضلي اخالقی و عملی است. بی شک  بر  اقتصادی مبتنی  بنابراین، یک نظام 
ما به عنوان فردی مسلمان نمی توانیم بین این دو مسئله تفاوت قائل شویم: انحراف 
اخالقی که منجر به بی عدالتی اجتماعی می شود. یک اقتصاد با ثبات عالوه بر مسائل 
تضمینی  هیچ  ربا  پدیدۀ  وجود  با  و  است  پول  ثبات  با  عرضۀ  نیازمند  دیگر  کلیدی 
برای ثبات پولی حتی در کمترین مقیاس وجود ندارد. درست همان طور که سیستم 
برق رسانی و ترافیک هوایی توسط موسسات عمومی مدیریت می شوند، بانکداری بدون 
بهره نیز باید تنها یک خدمت عمومی باشد. نظام پولی فاسدی که امروزه رواج دارد 
آن گردد.  منصفانه تر جایگزین  نظام  و یک  نابود شده  باید  بلکه  نیست  درمان  قابل 
پبامبر )ص( در دوران زندگی پربار خود این مشکل را از بین برده و با این کار الگویی 
باشد  که  در هر جایی  ربا  آوردند.13  به وجود  بعدی مسلمانان  نسل های  تمامی  برای 

تهدیدی برای عدالت اقتصادی )و توازن اقتصادی اسالمی( است.

عدالت اجتماعی
هستۀ قدرت دنیوی اسالم را باید در جایی پیدا کرد که عدالت اجتماعی را - چنان 
که در قرآن، سنت و سیره مشخص شده- نه تنها در زندگی طبیعی مردم که منش 
شخصی و رابطۀ فردی آنها با خداوند متعال تحت تأثیر قرار می دهد حاکم کرد، بلکه 
و  رشد  برای  مساعد  محیطی  کردن  فراهم  کارشان  که  دولتی  و  مدنی  نهادهای  در 
توسعۀ شخصیت اجتماعی اسالمی است نیز این رویه را نهادینه کرد. تمامی پیامبران 

الهی )ع( با این هدف مبعوث شدند:
با آنها کتاب )آسماني( و  ما رسوالن خود را با دالئل روشن فرستادیم، و 
میزان )شناسائي حق و قوانین عادالنه( نازل کردیم، تا مردم قیام به عدالت 
کنند، و آهن را نازل کردیم که در آن قوت شدیدي است، و منافعي براي 
مردم، تا خداوند بداند چه کسي او و رسوالنش را یاري مي کنند بي آنکه او 

را ببینند، خداوند قوي و شکست ناپذیر است.
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)سورۀ 57، آیه 25(
و بدین ترتیب آخرین پیامبری که رسالت پیامبران پیشین )ع( را تکمیل کرد اصول 
عدالت اجتماعی را شریان حیاتی یک آگاهی اجتماعی قرار داد که به واسطۀ درک این 
موضوع که سنن الهی )قوانین اجتماعی، سنت ها( پیوند مستحکمي با عدالت اصالحی 
پروردگار متعال دارند، با دنیاي عجین می شود. پیامبر )ص( پس از رساندن امت نوپای 
اسالمی به نقطه ای که شناخت مسئولیت هایش پایه و اساس پاسخگویی در پیشگاه 
الهی باشد برای محافظت از این امت که به تازگی از امواج پرتالطم دریای جاهلیت 
رهایي یافته بود مهم ترین رهنمودهای عدالت اجتماعی را با آنها در میان گذاشتند. 
رهنمودهایی که پیروی از آنها تضمینی برای قدرت و جایگاه ممتاز امت اسالمي در 

میان بشریت خواهد بود. برخی از این رهنمودها )و نه همۀ آنها( عبارتند از:
 کنار گذاشتن رفتار جاهلی نسبت دادن بچه ها به کسانی که به طبقه ای باالتر 
تعلق داشتند، »تبار یک نوزاد ]به والدین بیولوژیک[ او برمی گردد؛ و زادو ولد خارج 
از چارچوب ازدواج باید منسوخ شود. هرکسی که نسب پدری خود را انکار کند و 
هرکسی که به اولیاء خود خیانت کند، مغضوب خداوند متعال، فرشتگان و همۀ 
مردم خواهد بود. هیچ دلیل و برهانی برای جایگزینی ]در خصوص انتقال اصل و 

نسب یا اولیاء[ پذیرفته نیست«؛
 جرم دانستن دزدی، »و هیچ کسی مجاز نیست دارایی های برادرش را در اختیار 

گیرد مگر با اجازۀ او«.
 ابطال بردگی در تمام عمر برای خطایی مشخص پس از آن که خسارت مربوطه 
جبران شده باشد، »قتل عمد قصاص دارد و تاوان کسی که از رو اتفاق ]غیرعمد[ با 
چوب یا سنگ کشته شود 100 شتر است. و هر کس ]این میزان غرامت[ را افزایش 

دهد به ]سنت[ جاهلیت تعلق دارد...«
 کنار گذاشتن تنبیه دسته جمعی و تمامی اشکال انتقام جویی که متأثر از تعصبات 
دوجانبه[  ]انتقام جویی  خونی  »مشاجرات  است:  مذهبی  یا  ملی  قبیله ای  قومی، 
جاهلی منسوخ می شوند؛ و اولین اختالف خونی ای که من ]باطل[ می کنم مربوط 
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به عامر بن ربیعۀ بن الحارث بن عبدالمطلب است؛«
 ممنوعیت کشتار کورکورانه: »و پس از آن که من از میان شما رفتم به آیین کفر 
رجوع نکنید، برخی از شما سر از تن دیگران جدا نکنند، چرا که من در میان شما 
چیزی به جا گذاشته ام که اگر بدان عمل کنید هرگز به بیراهه نخواهید کرد؛ کتاب 

خدا و سنت پیامبرش؛«
 تأکید بر برابری همۀ انسان ها در محضر خداوند؛ و

 حمایت از زنان.

با توجه به محدودیت فضا در کتاب حاضر تنها سه مورد آخر را از منظر کسب قدرت 
در سیرۀ حضرت رسول )ص( بررسي خواهیم کرد.

از آن که  به پایان می بردند: »و پس  با هشداری جدی  را  وداع  پیامبر )ص( خطبۀ 
دیگران  تن  از  از شما سر  برخی  نکنید،  آیین کفر رجوع  به  رفتم  میان شما  از  من 
جدا نکنند، چرا که من در میان شما چیزی به جا گذاشته ام که اگر بدان عمل کنید 
هرگز به بیراهه نخواهید رفت؛ کتاب خدا و سنت پیامبرش«. از نظر کسانی که تصور 
می کنند قدرت دارند- ستم پیشگان و یاران و همدستان آنها- نمود نهایی قدرت برای 

یک انسان داشتن اختیار جان انسانی دیگر است، 

به خاطر  مي کند.  طغیان  مسلمًا  باشد،  انسان حق شناس  که  نیست  چنین 
این که خود را بي نیاز مي بیند. 

)سورۀ علق، آیات 6 و 7(.

دربارۀ  ابراهیم  با  که  )نمرود(  کسي  از(  نداري  آگاهي  )و  ندیدي  آیا 
پروردگارش مباحثه و گفتگو کرد؟ زیرا خداوند به او حکومت داده بود، )و 
بر اثر کمي ظرفیت، از بادۀ غرور سرمست شده بود، ( هنگامي که ابراهیم 
گفت: »خداي من آن کسي است که زنده مي کند و مي میراند«. او گفت: 
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»من نیز زنده مي کنم و مي میرانم!« )و براي اثبات این کار و مشتبه ساختن 
بر مردم دستور داد دو زنداني را حاضر کردند، فرمان آزادي یکي و قتل 
دیگري را داد( ابراهیم گفت: »خداوند، خورشید را از افق مشرق مي آورد، 
)اگر راست مي گویي که حاکم بر جهان هستي تویي، ( خورشید را از مغرب 
قوم  خداوند،  و  شد.  وامانده  و  مبهوت  کافر،  مرد  آن  اینجا(  )در  بیاور!« 

ستمگر را هدایت نمي کند.  )سورۀ بقره، آیه 258(. 

و صحیح  منصفانه  عادالنه،  اِعمال  برای  انضباط  نداشتن  نمود  بیشتر  این  واقع  در 
قدرت است تا نشانه ای از قدرت داشتن. قدرت از آن خداست و به هرکس اراده اش 
تعلق گیرد قدرت عطا مي فرماید. و بر انسان است که در برابر این واقعیت تسلیم شود. 
هدایت- انضباط الزمه براي به کارگیري قدرت- از جانب پرودگار متعال است و اطاعت 
با قدرت همراه است، هیچ وقت  وظیفۀ انسان. توان فیزیکي که از نظر مردم معموالً 
جزء اصلي ابزار الزم براي گرفتن جان دیگران چه فردي و چه قتل عام گروهي نبوده 
است. در دنیاي امروز با وجود اسلحه  هاي سبک و سنگین، بمب ها و تسلیحات کشتار 
کودک  یک  حتي  بگیرد-  را  دیگران  جان  به راحتي  مي تواند  هرکسي  دیگر  جمعي، 
و  مرکزي  آفریقاي  در  نبرد  میادین  در  که  برمی آید، همچنان  کار  این  عهدۀ  از  هم 
غربي شاهد بودیم کودکان سرباز فرد بالغ و بزرگسالی را می کشند. گرچه دسترسی 
به سالح خودکار نیز تأثیرگذار است، اما در وهلۀ اول این نگرش، تمایالت و محیط 
اجتماعی است که موجب می شود فرد قتل نفس را به عنوان راه حل مشکالت انتخاب 
انحصارطلب برخالف  نژادپرست و  امپریالیستی، استعماری،  کند. ساختارهای قدرت 
تمامی لفاظی های شان علیه خشونت و کشتار، مردم خود را نه به سمت مراعات اصول 
عدالت اجتماعی که به سمت استفاده از قتل به عنوان یک ابزار ابتدایی برای مهندسی 
اجتماعی )براندازی( جهت تثبیت قدرت، سوق می دهند. به همین دلیل است که آنها 
عماًل بخش اعظم بودجه های مالی خود را به جنگ افروزی، جنگ افزارها و راهبردهای 
جنگی اختصاص می دهند؛ و رسانه ها مردم را این گونه بار می آورند. توجه کنید چگونه 
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راندل آمستر، استاد مطالعات صلح در کالج پرسکات اعالمیۀ اوباما تحت عنوان »عدالت 
اجرا شده است« در خصوص قتل بن الدن که طی عملیاتی سری در اَبوت آباد پاکستان 

در تاریخ 5 ژانویۀ 2011 صورت گرفت، را تحلیل می کند:
علیرغم لحن تعمدی اش، کالم رئیس جمهور اوباما به ویژه به خاطر دفاع آشکار از عملیات نظامی 
در دهۀ گذشته قابل توجه است. رئیس جمهوراوباما ضمن اشارۀ آشکار به جنگ در افغانستان و 
به کارگیری ابزار اطالعاتی جهانی به عنوان محرک های اولیۀ این حادثۀ بالقوه مختومه، مجموعه 
اقدامات پیچیدۀ پس از یازده سپتامبر که ما را به اینجا رساند را تأیید می کند. دقیق تر که نگاه 
کنیم می بینیم که چرخش رسانه ای پس از سخنرانی، به طور ضمنی استدالل وی در جهت تأیید 
تاکتیک هایی مانند حمالت هواپیماهای بی سرنشین و تهاجمات نظامی اعالم نشده در جریان جنگ 

علیه ترور که موقعیت ایاالت متحده را در سراسر دنیا به لحاظ اخالقی تیره کرد، بسط می دهد.
... اشتباه نکنید این اعالمیه حاکی از نّیتی مشخص برای دفاع از تصمیماتی است که در دهۀ 
گذشته گرفته شده و در چرخۀ مشابهی در آینده نیز تداوم خواهد یافت. رسانه ها چنان که گویی 
می خواهند این رخداد تاریخی را تأیید کنند بی درنگ روی راهپیمایی های خودجوش آکنده از 
تب وطن پرستی که با فریادهای »یو اس ای، یو اس ای« ما را به آن روزهای شوم سپتامبر 2001 
می برد، تمرکز می کنند. مضمون این اجتماعات عمومی و محتوای اعالمیۀ رئیس جمهور بیانگر 
نیتی قوی مبنی بر این است که جنگ های دهۀ گذشته ارزش  الزم را داشته اند و به همین ترتیب 

اقدامات امنیتی فوق العاده اینجا در وطن خود ما نیز به همان اندازه موفق بوده اند.
تا حدی، مرگ یک نفر ضرورتاً توجیهی برای مرگ دست کم صدها نفر )رقمی که عمدتاً شامل 
افراد غیرنظامی می شود( در عراق، افغانستان و دیگر نقاط دنیاست. این مسئله تمامی نقایص 
حقوقی و اخالقی مربوط به استفاده از »بازجویی های خشن« و »تفاسیر غیرعادی« را جبران 
می کند. و مبالغ تریلیون دالری که طی مدتی در حدود ده سال برای تأمین هزینۀ این اقدامات 
صرف شده را از دفاتر حساب پاک می کند، مخالفت با سیاست های الیحۀ وطن پرستی و تشکیالت 
امنیت داخلی را در نطفه خفه می نماید. و مهم تر آن که با عطف به ماسبق، اقدام دولت بوش را 

در برافروختن آتش جنگ در دنیا تأیید می کند.14 
پیامبر )ص( می فرمایند وجود چنین نگرشی در افرادی که قدرت دنیوی دارند با کفر 
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برابر است و این کفر است که منجر به ظلم می شود.
در توصیف این نگرش انسانی که در رفتار بنی اسرائیل نمود یافته و به عنوان روشی 

برای جاودانه کردن آن با ذکرش در کتاب آسمانی، خداوند متعال می فرماید:
و هنگامي را که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر نریزید، و یکدیگر 
را از سرزمین خود بیرون نکنید، و شما اقرار کردید )و بر این پیمان( گواه 
بودید. - اما این شما هستید که یکدیگر را به قتل مي رسانید، و جمعي از 
خودتان را از سرزمین شان بیرون مي کنید و در این گناه و تجاوز به یکدیگر 
کمک مي کنید )و این ها همه نقض پیماني است که با خدا بسته اید( ولي اگر 
بعضي از آنها به صورت اسیران نزد شما آیند فدیه مي دهید و آنها را آزاد 
مي سازید! در حالي که بیرون ساختن آنان بر شما حرام بود، آیا به بعضي از 
دستورات کتاب آسماني ایمان مي آورید و به بعضي کافر مي شوید؟! براي 
کسي که  این عمل )تبعیض در میان احکام و قوانین خدا( را انجام دهد جز 
رسوائي در این جهان، و باز گشت به شدیدترین عذاب ها در روز رستاخیز، 

چیز دیگري نخواهد بود، و خداوند از اعمال شما غافل نیست.
)سورۀ بقره، آیات84 و 85(

پیمان  لیاقت حفظ  به خاطر رفتارشان دیگر  بود که  این نگرش مردمان اهل کتاب 
را نداشتند. و متأسفانه مسلمانان امروزی هم چنین نگرشی دارند. هم اکنون که این 
کتاب برای چاپ آماده می شود عده ای به ظاهر مسلمان )قطعاً بی وجدان و کسانی که 
از آیات قرآن هیچ بهره ای نبرده اند( در بحرین، یمن، سوریه، لیبی و دیگر نقاط دنیا 
گروه گروه مسلمانان را کورکورانه قتل عام می کنند، البته تردیدی نیست که این کار 
با کمک و تحریک کسانی صورت می گیرد که با وجود ممنوع کردن کتاب آسمانی 
از  یکی  می باشند.  زمین  روی  در  خداوند  برگزیدگان  که  هستند  مدعی  گذشته  در 
علماء معروف عربستان سعودی، صالح اللحیدان در واکنش به اوضاع سوریه با استناد 
از  به شاخه ای  معترضین سوری  کردن  منتسب  و  مالکی  فقه  از  مبهم  دیدگاهی  به 
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شیعیان فاطمی در توجیه نظریه خویش، به تازگی گفته است که حکام سوریه مجازند 
برای نجات دوسوم مردم یک سوم دیگر جمعیت این کشور را قتل عام کند!15 وقتی 
مسلمانان دست به کشتار هم دیگر می زنند و عملکرد خود را توجیه می کنند، » و شما 
اقرار کردید )و بر این پیمان( گواه بودید« باید آمادۀ پذیرش عواقب زیرپا گذاشتن 
سنن الهی باشند و چنین است که ناگزیر باید در دنیایی زندگی کنند که هیچ قدرتی 
در آن ندارند. مسلمین وقتی از اقتدار اجتماعی برخوردار خواهند بود که در مقابل 
ستم و تجاوز دیگران دست در دست هم گذاشته و همدیگر را یاری کنند، نه این که 
با کسانی هم پیمان شوند که دست شان به خون مسلمانان آلوده است و با هواپیماهای 

بی سرنشین زنان و کودکان مسلمان را مورد تهاجم قرار می دهند. 
پیامبر اعظم )ص( برابری مسلمانان فارغ از ملیت، نژاد، قومیت یا طبقۀ اجتماعی آنها 

را یکی از ستون های اصلی عدالت اجتماعی معرفی می فرمایند:
ای مردم! همانا پروردگار شما یکی است و اجداد شما یکی است و همۀ 
شما از نسل آدم هستید و آدم از خاک آفریده شده است. شریف ترین شما 
نزد خدا باتقوی ترین شما هستند و عرب را بر عجم برتری نیست مگر به 

میزان تقوی بیشتر.

تمام ابناء بشر از پدری مشترک زاده شده و به رغم تفاوت های فراوان ظاهری همگی 
خلقتی یکسان دارند. تنها راه برتری بر دیگران به میزان خودداری فرد از تخطی از قدرت 
الهی )یعنی تقوا( بستگی دارد. مسلمانان وقتی قدرتمند خواهند بود که قدرت الهی را 
محترم بشمارند یعنی وقتی که تقوا الهی پیشه کنند؛ و برعکس وقتی ضعیف و قابل 
استثمار خواهند بود که منش عمومی شان به اطاعت از کانون های قدرت بشری خو بگیرد.
عنصر کلیدی این تقوای اجتماعی پذیرفتن این واقعیت است که تمام انسان ها با 
هم برابرند و به لحاظ جمعی در برابر قدرت الهی حقیر می باشند. هیچ انسان یا اجتماع 
به طور  آنها  همۀ  ندارد-  انسان ها  سایر  و  متعال  بین خداوند  میانی  جایگاهی  انسانی 
یکسان در پیشگاه الهی حقیر هستند. جایگاه فرودست انسان در پیشگاه خداوند متعال 
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نشان می دهد که حقوق و مسئولیت هایی که به هر انسانی مربوط می شود ضرورتاً برای 
تمام بشریت صدق می کند. اما اگر خدا به کلی از این معادله حذف شود روابط اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی انسانی چگونه خواهند بود؟ این همان وضعیتی است که کسانی که 
عقدۀ »پسر خدا«، »مردمان برگزیده«، »حق الهی برای سالطین« یا »حاکمیت ملی« 
با سازوکارهای  را  نژادپرستی  آنها همان کسانی هستند که  به دنبالش هستند.  دارند 
نابرابری های  و  سلسه مراتبی  طبقاتی  نظام  از  متشکل  »مدنی«  جامعۀ  یک  سازمانی 
اقتصادی در هم آمیخته اند. نژادپرستی شاید یکی از پایدارترین انحرافات اجتماعی از 

معیارهای کتاب مقدس که همۀ انسان ها را دارای خلقتی برابر می داند، باشد.
با  را  انسان ها  خود  متعال  خداوند  که  می کند  بیان  به روشنی  پیامبر )ص(  سخنان 
تفاوت هایی در نژاد، قومیت، رنگ و زادگاه جغرافیایی خلق فرموده است. این ها همه 
نمودی از ارادۀ الهی هستند. اما اگر درک انسان و سوء تعبیرهای بعدی او از این ارادۀ 
بدون  است که  داده  نشان  انسان  و خصومت ها شود، پس  به دشمنی ها  منجر  الهی 
متعال  نیست. خداوند  امور  مدیریت  به  قادر  الهی  هدایت  و  راهنمایی  از  بهره مندی 
تا جوامع بشری را بر مبنای  با همین منظور مبعوث فرموده است:  پیامبران )ع( را 
برنامه ای مبتنی بر تعالیم آسمانی که برادری جهان شمول انسان ها را تأیید می کند، 

انسجام بخشند.
امروزه مسلمانان توان پیاده کردن تعالیم قرآنی را در زندگی خود ندارند. تعصبات 
نژادپرستی، فرقه گرایی، تبعیض جنسیتی و دیگر اشکال تعصب امروزه در بخش اعظم 
تکثرگرایي  و  نگرش جهاني  پایتخت  بیداد می کنند. مکه که روزگاری  اسالم  دنیای 
به  بار دیگر  و  باشد شده است  باید  آنچه  از  تنها شبح کم رنگی  اکنون  بود،  اسالمي 
جزیره ای بسته عاری از نیت و هدفی که حضرت ابراهیم )ع( از ساخت آن در نظر 
نیست.  المقدس  بیت  یهودی  مالکیت  کارکرد  با  بی شباهت  که  شده  تبدیل  داشت 
به عنوان نشانه ای از بازگشت آنها به جاهلیتی که پیامبر )ص( دربارۀ آن هشدار داده 
بودند، می توان ظهور رهبرانی از طیف مذهبی یا طیف سکوالر-سیاسی اشاره کرد که 
از آراء مخالف را به هیچ  وجه تحمل نمي کنند، بنابراین از درک این واقعیت عاجزند که 
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وقتي جوامع بشری آزادي عقیده داشته باشند، اجازه نخواهند داد این اختالف نظرها 
به یک ایدئولوژي براي توجیه بهره برداري از نژاد، طبقۀ اجتماعی و جنسیت با هدف 

تبعیض و استثمار انسان ها تبدیل شوند.
با  و  با هم  بود که  اشاره کنیم که مسلمین وقتی قدرتمند خواهند  باید  بار دیگر 
آنها خود گویاست. خدایی که  باشند. گذشتۀ  برادری داشته  رهبران شان یک رابطۀ 
نژادپرست نیست، ابراهیمی که نژادپرست نیست، کتاب مقدسی که نژادپرست نیست 
و مکه ای که نژادپرست نیست، امتی جهانی برای بشریت خلق نمودند که »سیاه«، 

»سفید«، »شرق«، »غرب«، عرب، عجم و سایرین در آن حضور یکسانی دارند.
تاریخ در  به طور سنتی در طول  تعالی کسانی که  با هدف  اغلب  اجتماعی  عدالت 
بزرگ ترین  به نظر  زنان  دارد.  سروکار  داشته اند  کم رنگي  حضور  و  کم  قدرت  جامعه 
گروه اجتماعی در این عرصه هستند. رفتار با آنها، امنیت  شان و آزادی های فردی و 
اجتماعی آنها معیاری برای سنجش وجدان هر جامعه اي می باشد. یکی از موضوعاتی 
که پیامبر )ص( در خطبۀ وداع توجه زیادی به آن فرمودند حقوق زنان بود و کسانی 

که باید این حقوق را محترم بشمارند.
دارید.  آنان حقي  بر  و شما هم  دارند  بر شما حقي  زنان شما  مردم!  اي  بعد،  اما 
غیر از شما کسي هم خانه آنان نباشد و احدي بدون اجازۀ شما وارد خانه نشود و 
فاحشه گي نکنند و اگر چنین کنند خداوند به شما اجازه دوري کردن و خودداري 
از هم خوابگي کردن با آنان و کتک زدن آنها به شکلی که آسیب نبینند را داده است. 
و چنان چه متنبه شدند و از شما اطاعت کردند برشماست خوراک و پوشاک آنان 
به نیکویي و زنان را به خیر و نیکي توصیه کنید چرا که آنها نزد شما امانت هستند 
و با کالم خدا بر شما حالل شده اند. تقوي پیشه کنید در مورد زنان و آنها را خیر 

و نیکي سفارش نمایید...
تضییع  حقوق شان  پیوسته  که  هستند  گروهی  بزرگ ترین  جمعیتی  به لحاظ  زنان 
شده است. آنها راحت ترین و آسان ترین قربانی برای خشونت هاي خانوادگي، آوارگی 
هستند.  بدن  اعضای  فروش  و  خرید  و  انسان  قاچاق  جنگ ها،  جریان  در  تحقیر  و 
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جنگ های دائمی طی 100 سال گذشته و نیز دور شدن مسلمانان از تعالیم روح بخش 
قرآن و سیرۀ رسول خدا )ص( طی قرون متمادی موجب شده است وضعیت و شرایط 
زنان مسلمان به مراتب از وضعیت زنان دیگر، حتی در فقیرترین کشورهای آفریقا و 
آمریکای مرکزی ناامید کننده تر هم باشد. توان اجتماعی-اقتصادی و فکری نیمی از 

جمعیت مسلمان در اصل دچار سکون و رخوت است.
اوضاع کلی زنان مسلمان معیار خوبی برای سنجش عملکرد جامعۀ اسالمی است. 
حاشیه  در  دنیا  در  نیز  اسالمی  امت  باشند،  حاشیه  در  خود  جوامع  در  زنان  وقتی 
نگیرد  قرار  اجتماعی-اقتصادی  پیشرفت  متن  در  مسلمان  زن  هرگاه  بود؛  خواهد 
بی شک امت اسالمی نیز در عرصۀ خالقیت و پیشرفت انسانی در حاشیۀ خواهد بود؛ 
اگر  پایمال خواهد شد؛  امت  نباشند، حقوق کل  مورد حمایت  زنان مسلمان  هرگاه 
سرباز غیرمسلمان به زن مسلمان بی حرمتی کند، امت اسالمی مورد تهاجم نیروهای 
اشغال گر و فرهنگ های لذت گرای منکر خدا قرار خواهد گرفت. وقتي زنان مسلمان 
ناچار شوند خانه های امن خود را ترک کنند، امت اسالمی نیز در مملکت خویش فاقد 
امنیت خواهد بود؛ وقتی بی سوادی بر زن مسلمان تحمیل شود، تعصب و کوته فکری 
بر امت غالب خواهد شد؛ و سرانجام وقتی حقوق زنان مسلمان زیرپا گذاشته شود، 

امت اسالمی نیز احترامی نخواهد داشت.
وضعیت بد امت اسالمی به این  خاطر نیست که زنان در آن تقریباً هیچ به حساب 
نمی آیند، بلکه جامعۀ اسالمي از این جهت دچار مخمصه شده است که کانون هویت 
خود را نه بر مبنای ایمان به خدا و رسولش )ص( بلکه بر پایۀ سیاست های نفرت انگیز 
ناتوان   افراد  و  فقرا  حقوق  تضییع  به  متمادی  قرون  که طی  است  نهاده  بنا  کسانی 
پرداخته اند، البته این کار امروزه با روندي پیچیده تري صورت مي گیرد. شرایط زنان 
خانواده های شان  از  و  گرفته  قرار  سوءاستفاده  مورد  آنها  است.  واقعیت  گویای  خود 
از آنها حمایت  جدا شده اند زیرا ساختارهای حمایتی سازمانی جامعه که قرار است 
کنند، تضمینی برای حقوق شان  و فریادرس قانونی شان باشند از هم پاشیده یا وجود 
هر  از  بیش  که  می دهند  قرار  مخاطب  را  کسانی  پیامبر )ص(  پس  ندارند.  خارجی 
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برپا  نحوۀ  متعال  مردان. خداوند  یعني  کنند،  استفاده  زنان سوء  از  کسي ممکنست 
کردن این ساختارهای حمایتی را به ما نشان داده است، اما به عنوان یک پیش نیاز 
برای ظلم به  از قدرت خود کم تر  تا  وجدان مرد را به گونه ای نظام مند آفریده است 
دیگران و بیشتر برای ارائۀ باالترین سطح حمایت و تسهیالت برای کسانی که به لحاظ 
سنتی ازکم ترین امکانات زندگی آبرومندانه و شکوفایی کامل داشته هاي انسانی خود 

برخوردارند، استفاده کنند، 
اي کساني که  ایمان آورده اید! براي شما حالل نیست که از زنان، از روي 
قرار  را تحت فشار  آنان  و  ببرید!  ارث  آنها(  براي  ناراحتي  ایجاد  )و  اکراه 
ندهید که قسمتي از آنچه به آنها پرداخته اید )از مهر(، تملک کنید! مگر 
به طور شایسته  آنان،  با  و  دهند  انجام  آشکاري  آنها عمل زشت  که  این 
رفتار کنید! و اگر از آنها )به جهتي( کراهت داشتید، )فوراً تصمیم به جدایي 
نگیرید!( چه بسا چیزي خوشایند شما نباشد، و خداوند خیر فراواني در آن 

قرار مي دهد.  )سورۀ النساء، آیه 19(

در اینجا برخی- به ویژه کسانی که تحت تأثیر مقوالتی چون آزادی های به اصطالح 
غربی و »برابری« زن و مرد قرار دارند- ممکنست بگویند این سخنان خداوند متعال، 
رسول خدا )ص( و قرآن تنها نشان دهندۀ آن است که دین اسالم زن ستیز است. با توجه 
به این که بیشتر آیات و سخنان پیامبر )ص( به طور ویژه مرد را مخاطب قرار می دهند 
پس ثابت می شود که هم قرآن و هم رسول گرامی اسالم )ص( مردان را بر زنان ترجیح 
می دهند. اما این امر ربطی به برابری جنسیتی، تساوی حقوق زن و مرد یا تبعیض 
جنسیتی ندارد، به ویژه آن گونه که برخی با بهانه کردن نابرابری جنسیتی، زنان را با 
حقوق کم به کار گرفته یا در موقعیتی قرار می دهند که »به طور قانونی« برای گذران 
زندگی دست به خودفروشی بزنند. این مسئله مربوط به قدرت و سوءاستفاده ها از آن 
می شود. قرآن در اغلب موارد کسانی را مخاطب قرار می دهد که در قبال اِعمال قدرت 
بی مسئولیت هستند: مثاًل، فرعون، اهل کتاب، کفار و رباخواران. در رابطۀ بین مرد 
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و زن و مرد و خانواده کسی که بیشتر ممکنست از قدرتش سوءاستفاده و ستم کند 
مرد است نه زن. این مرد است که باید رفتار به لحاظ سنتی و تاریخی بی پروای خود 
را مهار و مدیریت کند. لذا خدا و رسولش )ص( به این مسئله- و عوامل آن- پرداخته 
و به تمام جوامع فرصت برخورداری از صلح و امنیت را می دهند. تنها کسانی که تیشه 

برداشته به ریشۀ اسالم می زنند نگاه متفاوتی نسبت به آن دارند.
مهم ترین مسئولیت جمعی مردان تأمین سالمت و امنیت جامعۀ اسالمی است در 
حالی که مهم ترین مسئولیت اجتماعی زنان نیز ساختن اجتماع می باشد. و حقوق هردو 
جنس متناسب با مسئولیت هایی می باشد که بر دوش آنها نهاده شده است. مسئلۀ 
حقوق ویژه برای یک جنس وقتی مشکل ساز می شود که برخي مسئولیت ها موجب 
برتری گروهي بر گروه دیگر شود، یعنی مسائل امنیتی به توسعۀ اجتماع ترجیح داده 
شوند. وقتی ما در دنیایی به سر می بریم که، دست کم چنان که می گویند، مالحظات 
امنیتی به ویژه از جانب کانون های قدرت در دنیا مثل آمریکا، اسرائیل و اروپای غربی 
بر گفتمان بین المللی سایه افکنده است، چنین مقایسه ای نباید خیلی عجیب باشد. 
وقتی چنین شرایطی بر روابط انسانی حکم فرما می باشد، در میان دغدغه های بشری 
جایی براي فعالیت های مرتبط با توسعۀ اجتماع نخواهند ماند؛ کاهش بودجه های ملی 
مربوط به خدمات اجتماعی به نفع مالحظات »دفاعی« و امنیتی مؤید این ادعاست. 
نتیجۀ اصلی این است که جامعه هویتی مردانه به خود گرفته و جایگاه زن به ابتذال و 

انحراف کشیده می شود.
در غرب مادی گرا بیشتر روابط مردم متأثر از مکان هایی است که در آن کار می کنند 
نه جوامعي که در آن زندگی مي کنند. علت آن است که زناني که حضور مدنی مؤثری 
در ساختن جوامع دارند مشغول پشتیبانی از محیط های کاری غالباً مردانه هستند. 
عدۀ زیادی از آمریکایی ها حتی همسایگان خود را نمی شناسند، حال چگونه می توانند 
تنها با تمرکز بر یک جنبه از امور و مشغول داشتن تمام شهروندان زن و مرد به این 

مسئله، یعنی اقتصاد، جامعه ای منسجم، پایدار و ایمن بسازند؟
تمام سیستم بر پایۀ مقولۀ محیط کار بنا شده و همه چیز بر این اساس تعریف و تبیین 
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می شود؛ بی شک مقوالت دیگری هم– مانند خانواده، تفریح ، کار داوطلبانه، سرگرمی 
و غیره- وجود دارند، اما در حاشیه هستند. نظام سرمایه داری )کاپیتالیسم( به شدت 
یک بعدی و مردمحور است، لذا تمام کسانی که جزئي از این نظام بوده و می خواهند در 
این نظام پیشرفت کنند، حتی زنان، باید مشخصه های مردانه از خود بروز دهند. به یک 
مفهوم خیلی ساده، تنها به این خاطر که زنان آزاد هستند مرد باشند، »برابری« وجود 
دارد، و این برابری به معنی آن نیست که زنان به واسطۀ زن بودن مورد احترام هستند. در 
این نظام هرگز برابری حقیقی وجود نخواهد داشت زیرا هیچ گاه به مسئولیت های ویژۀ 

زنان توجه نشده و به تبع حقوق شان هرگز محترم شمرده نمی شود.
هرقدر جوامع مسلمانی که امروزه به استقاللی نوین دست یافته اند به وعده های برابری 
جنسیتی در غرب دلخوش کنند، به همان میزان از پیدایش همان جوامع ناکارآمدی 
که امروزه چشم انداز غرب را تیره کرده آسیب خواهند دید. عدم توازن میان اجتماع و 
امنیت، جوامع غربی و به تبع آن اقتصاد جوامع مزبور را در معرض خطر سقوط قرار داده 
است؛ و مسلمانان به خصوص باید هوشیار باشند که هیچ جامعۀ دیگری را نمی توان با این 
معیار مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد. بهترین پاسخ در جامعه ای نهفته است که الگوی 
آن در کتاب خدا و سنت پیامبر خاتم )ص( آمده است، الگویی که در آن روابط تکمیلی 
میان زن و مرد )ازدواج و خانواده( موجب انسجام اجتماع شده و متعاقباً بدون به خطر 

انداختن امنیت جامعه به توسعۀ آزادی های مدنی می انجامد.
بهتر آنست که رهنمودهای رسول اکرم )ص( در خصوص ضرورت اولویت بخشیدن 

به عدالت اجتماعی را با کالم خود آن حضرت جمع بندی کنیم:
زندگی یک مسلمان، خانواده اش ]زنش[ و دارایی اش بر مسلمان دیگر حرمت دارد. 
تنها  را  او  و  نمی کند،  ستم  او  به  هرگز  است:  دیگر  مسلمان  برادر  مسلمانی  هر 

نمی گذارد، و تقوی در اینجاست )آن حضرت به قلب خویش اشاره فرمودند(.
تربیت شخصیت و منش اسالمی

رعایت عدالت اجتماعي و اقتصادي در جامعه مستلزم داشتن شخصیت اسالمي قوي 
و باطراوت است. تنها یک شخصیت مبتني بر رهنمودهاي الهي و ویژگي هاي وجود 
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بي  عیب و نقص پیامبر )ص( مي تواند عدالت اجتماعي و اقتصادي را در مشي فکري، 
رفتاري، برنامه ریزي جامعه و نحوۀ ارزیابي نتایج اقدامات انجام شده، جا بیندازد. اگر 
باید گفت  آنگاه  بدانیم،  اسالمي  قدرت  کانون  را  اقتصادي  و  اجتماعي  اصول عدالت 
بالغ  اسالمي  وجدان  یک  است.  اسالمي  وجدان  و  بیداري  کانون  اسالمي  شخصیت 
اجتماعي  زندگي  در  اقتصادي  و  اجتماعي  عدالت  کردن  نهادینه  براي  انگیزۀ  الزم 
ویژگي هاي  توصیف  در  کریم  قرآن  در  متعال  خداوند  مي نماید.  فراهم  را  مسلمانان 

شخصیت مزبور مي  فرماید:
مسلمًا در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز، نشانه هاي 
حال  در  را  خدا  که  همان ها  است.  عقل  و  خرد  براي صاحبان  )روشني( 
در  و  مي کنند،  یاد  خوابیده اند،  پهلو  بر  که  آنگاه  و  نشستن  و  ایستادن 
اسرار آفرینش آسمان ها و زمین مي اندیشند، )و مي گویند( بارالها این را 
بیهوده نیافریده اي، منزهي تو، ما را از عذاب آتش نگاهدار. پروردگارا، هر 
که را تو )به خاطر اعمالش( به آتش افکني، او را خوار و رسوا ساخته اي، 
و این چنین افراد ستمگر هیچ یاوري نیست. پروردگارا، ما صداي منادي 
توحید را شنیدیم، که دعوت مي کرد به پروردگار خود ایمان بیاورید و 
ما ایمان آوردیم، )اکنون که چنین است( پروردگارا، گناهان ما را ببخش، 
با نیکان )و در مسیر آنها( بمیران! پروردگارا، آنچه را به وسیله  و ما را 
پیامبران ما را وعده فرمودي، به ما مرحمت کن، و ما را در روز رستاخیز 
خداوند  نمي کني.  تخلف  خود  وعده  از  هیچ گاه  تو  زیرا  مگردان،  رسوا 
سابق  آیات  در  آنها  درخواست هاي  که  خرد  )صاحبان  آنها  درخواست 
را،  از شما  )و فرمود( من عمل هیچ عمل کننده اي  را پذیرفت  گذشت( 
نخواهم کرد، شما همگي هم نوع هستید و  یا مرد ضایع  باشد  خواه زن 
از جنس یکدیگر، آنها که در راه خدا هجرت کردند، و از خانه هاي خود 
بیرون رانده شدند، و در راه من آزار دیدند، و جنگ کردند و کشته شدند 
سوگند یاد مي کنم، که گناهان آنها را مي بخشم، و آنها را در بهشت هائي 
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که از زیر درختان آن نهرها جاري است، وارد مي کنم، این پاداشي است 
از طرف خداوند، و بهترین پاداش ها نزد پروردگار است.

)سورۀ آل عمران، آیات 190 تا 195(
وجداني  چنین  براي  ویژه  مشخصۀ  چهار  خویش  وداع  پیام  در  خاتم )ص(  پیامبر 

معرفي مي فرمایند:
 مسئولیت پذیري...

 پایبندي به قول ها...
 ستیزه جویي با شیطان...

 توجه به وقت شناسي اسالمي )مدیریت زمان(
که بازهم به خاطر محدودیت فضا فقط دو مورد آخر را مورد بحث قرار مي دهیم، 
ضمن آن که سعي مي کنیم از مضمون اصلي کتاب که به جنبه هاي قدرت در سیره 

مربوط مي شود منحرف نشویم.
اگر انسان بتواند به درستي از قدرت الهي براي غلبه بر شیطان استفاده کند، به طور 
کلي در دنیا و آخرت رستگار خواهد شد. شیطان در مقایسه با خداوند متعال هیچ 
قدرتي ندارد و به همین ترتیب شیطان در قیاس با مؤمنین نیز قدرت ناچیزي دارد. اما 
در مقابله با اکثر انسان هایي که خود را با کالم الهي و تالش هاي پیامبر )ص( هم سو 
کهن ترین،  سرسخت ترین،  شیطان  است.  برخوردار  چشم گیري  قدرت  از  نکرده اند 
بر  را  منفي  تأثیر  قدرتمندترین-  خالصه  به طور  بي رحم ترین-  و  تسلیم ناپذیرترین 

شخصیت، وجدان،  افکار، احساسات و رفتار انسان دارد.
آیا با شما عهد نکردم اي فرزندان آدم! که شیطان را پرستش نکنید که او 

براي شما دشمن آشکاري است؟
)سورۀ یاسین، آیۀ 60(

اي کساني که ایمان آورده اید! همگي در صلح و آشتي در آیید و از گام هاي 
شیطان، پیروي نکنید، که او دشمن آشکار شماست.

)سورۀ بقره، آیه 208(
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به بقین، شیطان دشمن شماست، او را دشمن خود بدانید، او فقط حزبش را 
به این دعوت مي کند که اهل آتش سوزان )جهنم( باشند.

)سورۀ فاطر، آیه 6(

خداوند سبحان شیطان را دشمني خودخوانده و محقر براي انسان معرفي مي کند. 
اگر شیطان هیچ قدرتي نداشت آنگاه باید فقط یک محرک بود نه دشمن. دشمن نه تنها 
شما را تحقیر مي کند بلکه توان آن را دارد که تنفر خود را به نیروی محرکۀ اجتماعی 
و سیاست ها  برنامه ها  راهبرد ها،  تاریخی، طرح های عملیاتی،  توجیهات  روایات،  برای 
تبدیل نماید. دشمن با شما به بحث و جدل آکادمیک راجع به موضع خود نمی پردازد، 

بلکه در کمین است که- به لحاظ فیزیکی، روانی و عاطفی- شکست تان دهد.
ازآنجا که مسلمانان عمدتاً در اندیشۀ کسب قدرت و استفاده از آن براي رسیدن 
می کنند  زندگی  دنیایی  در  می کنند  فکر  نوعاً  نیستند،  راهبردی  اهداف  برخي  به 
را  اسالم  که  کسانی  طبیعی  واکنش  می کنند  فکر  آنها  ندارند.  آن  در  دشمنی  که 
از مسلمانان سعی  این دسته  لذا  ناشناخته هاست،  از  یا ترس  نمی شناسند خصومت 
مسالمت آمیز  معتقدند گفت گوی  که  سازند« چرا  »مغلوب  اطالعات  با  را  آنها  دارند 

»بین مذاهب« تنش بین تمدن ها را فرو می نشاند.
در وهلۀ اول، چنین تعاملی یک تک گویی خواهد بود نه گفت گو، زیرا مسلمانانی 
که معموالً نامرئی هستند از موضع قدرتی که متأثر از ایمان واقعی به خداوند و راه 
ورسم پیامبرش )ص( باشد وارد این بحث نمی شوند. نتیجۀ قابل پیش بینی این است 
فکر  که  بود  خواهند  کسانی  حمالت  برابر  در  خود  از  دفاع  موضع  در  پایان  در  که 
می کردند شناختی از اسالم ندارند و در بیشتر موارد آشکارا به خاطر واکنش  خشن 
عذرخواهی  مذاکره کنندگان  این  نظامی  هم کیشان  بی عدالتی  مقابل  در  دادن  نشان 
باید  باشند؛  داشته  قدرت  مسلمانان  که  آنست  مستلزم  واقعی  گفت گوی  می کنند. 
جامعۀ اسالمی کارآمدي داشته باشیم که دولتی اسالمی مقتدر در رأس آن بوده و 
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یک نیروی نظامی اسالمی امنیت آن را تأمین  کنند و یک قدرت اجرایی اسالمی آن را 
رهبری  کند. اگر چنین باشد پردۀ دروغین آکادمیک کنار رفته و مسلمین درمی یابند 
که این ها دشمنان شان هستند. دست کم بر اساس تجربۀ نویسندۀ کتاب حاضر که در 
ده ها مورد از گفت گوهای مورد اشاره حضور داشته وآنها را تجربه کرده است، هیچ یک 
از کسانی که موضعی مسیحی یا یهودی دارند نگفته اند که خوانش آنها از کتب مقدس 
عهد عتیق و عهد جدید عملکرد آمریکا را در جهان به اتهام مقابلۀ آشکار با خداوند و 
رسوایی بشریت محکوم نکرده اند. همۀ آنها از آمریکا، به رغم لغزش ها و تاریخ پوچ گرای 
آن، طرفداري می کنند. چرا؟ زیرا قدرت آمریکا موضع ایشان را توجیه می کند و این 
به لحاظ  نظامی نشأت می گیرد،  آمریکا و قدرت  از دولت  بدون »اعتباری« که  افراد 

فکری پایگاهی متزلزل دارند.
دشمن  این  داشت.  خواهید  نیز  دشمن  باشید،  داشته  قدرت  شما  وقتی  بی تردید 
مانند  است،  و شخصیت  اصالت  حاصل  که  تأثیرگذاری   )قدرت  نرم  نوع  از  می تواند 
نیروهای  و  دولت  )قدرت  نوع سخت  از  یا  داشتند(  مکه  در  پیامبر )ص(  که  قدرتی 
مسلح، مانند قدرت آن حضرت در مدینه( باشد. عجیب تر، به ویژه برای کسانی که به 
مسائلی از این دست فکر نمی کنند، این که خداوند متعال نیز دشمن دارد؛ چنان که 

قرآن می فرماید:
اي کساني که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خویش را دوست خود 
قرار ندهید، شما نسبت به آنها اظهار محبت مي کنید، در حالي که به آنچه 
از حق براي شما آمده کافر شده اند، و رسول خدا و شما را به خاطر ایمان 
به خداوندي که پروردگار همه شما است از شهر و دیارتان بیرون مي رانند، 
پیوند  و جلب خشنودیم هجرت کرده اید  راه من  در  براي جهاد  اگر شما 
برقرار  دوستي  رابطه  آنها  با  مخفیانه  نسازید، شما  برقرار  آنها  با  دوستي 
بهتر  همه  از  مي کنید  آشکار  یا  پنهان  را  آنچه  من  که  حالي  در  مي کنید 

مي دانم، و هر کس از شما چنین کاري کند از راه راست گمراه شده است.
)سورۀ ممتحنه، آیه 1(



360            /                     دیپلماسی صلح عادالنه در  سیره  پیامبر اعظم)ص(

بنابراین، اگر خداوند متعال، صاحب حقیقي قدرت، دشمنانی دارد چگونه ممکنست 
به عرصۀ  پا  که  انسانی  بهترین  پیامبر )ص(  وقتی  باشند؟  نداشته  دشمنی  مسلمین 
وجود نهاده، دشمنانی داشتند، چرا درک این که کسانی که به خدا و رسولش ایمان 
دارند دشمن دارند آن قدر دشوار است؟ سخن گفتن در خصوص مقولۀ قدرت در سیرۀ 
پیامبر اعظم )ص( برای مسلمانان امری نامتعارف است؛ آنها باید آیۀ فوق را بارها و 
بارها بخوانند تا دریابند که هرچه بیشتر قدرت داشته باشید دشمنان شما نیز به همان 
میزان سرسخت تر خواهند شد. و در دنیای امروزی با باال گرفتن مجدد قدرت اسالم 
در شرق، کسانی که آزادانه از روش شاهانۀ زندگی خود )مادی گرایی، خوشگذرانی، 
اشغال، جنگ های دائمی( و »ارزش های« یهودی-مسیحی )سرمایه داری، دموکراسی، 
را  آنها  دین  و  پیامبر،  قرآن،  بی سابقه ای خدا،  به شکل  دفاع می کنند،  جهانی سازی( 

مورد تهاجم و تحقیر قرار داده اند.
شیطان اغلب خود را نه به صورت موجودات عجیب و غریب که در قالب انسان ظاهر 

می سازد:
وعده  شما  به  خداوند  مي گوید  مي شود  تمام  کار  که  هنگامي  شیطان  و 
بر شما  و تخلف کردم، من  )باطل( دادم  به شما وعده  و من هم  داد  حق 
تسلطي نداشتم جز این که دعوتتان کردم و شما پذیرفتید، بنابراین مرا 
سرزنش نکنید، خود را سرزنش کنید، نه من فریادرس شما هستم، و نه 
شما فریادرس من، من نسبت به شرک شما درباره خود که از قبل داشتید 
مسلمًا  کافرم،  و  بیزار  دادید(  قرار  خدا  اطاعت  همردیف  مرا  اطاعت  )و 

ستمکاران عذاب دردناکي دارند.  )سورۀ ابراهیم، آیه 22(

باشیم.  مراقب شیطان  ما می فرمایند  به  است که رسول خدا )ص(  به همین خاطر 
از توجیهات در هم  انبوهی  با  راه و روش شیطان این است که دروغ و نادرستی را 
می آمیزد نا انسان را سردرگم کرده، بفریبد و گمراه کند. اگر به واسطۀ رحمت بیکران 
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الهی نبود که پیوسته از طریق وحی و سلسۀ پیوستۀ انبیاء )ع( و در رأس همۀ آنها 
حضرت محمد )ص( پیوسته به ما هشدار مي دهد که مراقب باشیم، مدتها پیش بشریت 
به ورطۀ گمراهی افتاده بود و راهی برای رستگاری نداشت. و بر مسلمانان است که با 
ایمان به این حقیقت که نیرنگ های شیطان تنها بصیرت شان را افزون می کند، رسالت 

پیامبر خدا )ص( را ادامه دهند:
و  یاد )خدا  به  پرهیزکاران هنگامي که گرفتار وسوسه هاي شیطان شوند 
بینا  او راه حق را مي بینند و(  یاد  او( مي افتند و )در پرتو  پاداش و کیفر 

مي گردند.  )سورۀ اعراف، آیه 201(

با آن که شیطان و لشگریان کافر او دشمنان قسم خوردۀ مؤمنین هستند، چالش های 
آنها معیاری برای سنجیدن ظرفیت های ما فراهم می کنند و ما را برآن می دارند که 
دربارۀ اعتقادات خود بیندیشیم تا بتوانیم عزم و ارادۀ الزم برای مؤمنانه کار کردن را 

کسب کنیم.
یکی از مؤثرترین نیرنگ های شیطان آنست که مسلمانان را وادار کند فعالیت های 
روزمره و درازمدت خود را با یک زمانبندی انجام دهند که مورد تأیید خداوند متعال 
نیست. در همین خصوص پیامبر )ص( پس از سخن گفتن از نفوذ حیله گرانۀ شیطان، 

بخش قابل توجهی از خطبۀ وداع حضرتش را به این موضوع اختصاص می دهند:
کفر  در  افزایشي  حرام(  ماه هاي  تأخیر  و  کردن  )جابجا  »نسيء  مردم!  اي 
)مشرکان( است که به واسطه آن کافران گمراه مي شوند، یک سال آن را 
حالل و سال دیگر آن را حرام مي کنند تا مطابق تعداد ماه هائي که خداوند 
حرام کرده بشود )و عدد چهار به پندارشان تکمیل گردد( و از این راه آنچه 
زیبا  نظرشان  در  زشت شان  اعمال  بشمرند،  کرده حالل  حرام  خدا  که  را 
جلوه داده شده... « )سورۀ توبه، آیه 37( و آنها آنچه را خداوند حالل کرده حرام 
کنند. زمان نگهداشتن )در خصوص گذر ماه ها در طول سال( اکنون در هماهنگي 
با زماني است که کرات آسماني شان و زمین توسط خداوند خلق شد. و »تعداد 
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ماه ها نزد خداوند در کتاب )آفرینش( الهي از آن روز که آسمانها و زمین را 
آفریده دوازده ماه است که از آن چهار ماه، ماه حرام است )و جنگ در آن 
ممنوع مي باشد« )سورۀ  توبه، آیه 36( سه ماه پشت سرهم و یک ماه مجزاست: 
 ذي القعده و ذي الحجۀ و محرم و رجب که بین جمادي و شعبان است. آیا پیام را 

رساندم؟ پروردگارا تو شاهد باش!

که  مهمی  نکات  از  ما  غفلت  به واسطۀ  شاید  بلکه  نیست،  کم اهمیتی  موضوع  این 
بیان  بر روی زمین  راه حفظ قدرت اخالق مدار خود  راهنمایی در  برای  پیامبر )ص( 
فرمودند، چنین به نظر رسد. اگر ما نیز امروز همانند مردمی که اندکی پس از رحلت 
به فراموشی سپردند عمل کنیم، خود را در  پیامبر )ص( رهنمودهای آن حضرت را 

وضعیتی قرار خواهیم داد که هیچ قدرتی نداشته باشیم.
این  شاید  دارد.  داشتن  قدرت  با  تنگاتنگی  رابطۀ  وقت شناسی  نظام  یک  مدیریت 
به نظر مادی ترین و پیش افتاده ترین موضوع فکری باشد، با این حال اگر این موضوع 
آن قدر پیش پا افتاده است چرا باید پیوسته خود را در حال مجادله بر سر نحوۀ تعیین 
آغاز ماه اسالمی، یعنی اولین روز ماه رمضان، و زمان آغاز مناسک حج ببینیم؟ خداوند 

متعال این موضوع را کاماًل آشکار بیان می فرماید:
درباره »هالل هاي ماه« از تو سؤال مي کنند، بگو: »آنها، بیان اوقات )و تقویم 
طبیعي( براي )نظام زندگي( مردم و )تعیین وقت( حج است.« و )آن چنان 
که در جاهلیت مرسوم بود که به هنگام حج، که جامه احرام مي پوشیدند، 
از در خانه وارد نمي شدند، و از نقب پشت خانه وارد مي شدند، نکنید( کار 
نیک، آن نیست که از پشت خانه ها وارد شوید، بلکه نیکي این است که 
پرهیزگار باشید و از در خانه ها وارد شوید و تقوا پیشه کنید، تا رستگار 

گردید.  )سورۀ بقره، آیه 189(
اگر ما از عهدۀ حل مشکالتی به ظاهر بسیار ساده برنیاییم، پس جایگاه ما در دنیا 
کجاست؟ حتی برای ادارۀ کارهای روزمرۀ خود ناگزیر به دیگران وابسته خواهیم بود.
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نقل است، برخی اوقات که شما با وجود تالش زیرا از عهدۀ حل مشکلی برنمی آیید 
شاید در طرح مسئله اشتباه می کنید. شاید مشکل به آن سادگی که بتوان به راحتی 
آن را حل کرد نباشد و پاسخ مسئله ما را گمراه کرده است چون به ندرت آن را در 
بافت قدرت بررسی کرده ایم. مدیریت صحیح و باثبات یک نظام وقت شناسی مستلزم 
برخورداری از قدرت است، قدرت ساختاری. ادارۀ گستردۀ گذار از یک نظام به نظامی 
از سیاست های  تنظیم مجموعه ای  و  تقویت  برای  قدرت  است،  قدرت  نیازمند  دیگر 
جدیدی که الگوی جدید را وارد زندگی مردم عادی کند؛ قدرت برای تعلیم و تربیت 
عامۀ مردم در جهت برخورداری از منافع روش نوین ادارۀ امور؛ قدرت برای گردآوری 
جدید  استانداردهای  اعتبار  به  که  به نحوی  آن  نظم دهی  و  فهرست کردن  داده ها، 
کمک کند یا برای خلق استانداردهای جدید به کار گرفته شود؛ قدرت برای تربیت 
متخصص هایی که درستی و هم خوانی استانداردها را با اطالعات جدید ارزیابی کنند؛ 
نتایج مهم کار  از  قدرت برای حفظ ثبات در کارکرد نظام مزبور به صورتی که یکی 
 پیش بینی پذیري باشد؛ قدرت برای ایجاد نهادهایی که بر کارکرد درست نظام نظارت 
داشته باشند؛ و قدرت برای ایجاد مجمع مشورتی برای حل مشکالت سر راه به شکلی 

فراگیر در سطح جامعه.
این ها وظایفی نیستند که افراد، فارغ از تعداد و میزان صداقت و خلوص نیت شان در 
کار، از عهدۀ آن برآیند. بلکه باید دولت این وظایف را به عهده بگیرد، تنها یک دولت 
هماهنگ  مشخص  مسیر  یک  در  را  نفر  هزاران  شاید  و  فعالیت های صدها  می تواند 
به طور  که  به شکلی  وقت شناسی  نظام  یک  صحیح  مدیریت  برای  و  کند.  هدایت  و 
نامحسوس عملکردی روان داشته باشد ده ها هزار نفر نیرو نیاز دارد. بنابراین، برای 
ادارۀ بی نقص یک نظام وقت شناسی اسالمی در وهلۀ اول باید یک دولت اسالمی در 
رأس امور جامعۀ اسالمی باشد. دولتی که برای نیازها و خواست های اسالمی جامعه 
استفادۀ  بر  مبنی  پیامبر )ص(  فرمان  اهمیت  لذا،  باشد.  اسالمی  راه حل های  به دنبال 
سازمانی از تقویم اسالمی در زمانی که قدرت تثبیت شدۀ دولت اسالمی از سوی هیچ 

کانون قدرت دیگری در جزیره العرب تهدید نمی شد، آشکار می شود.
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)نوشتۀ محمد  این حیطه در کتاب تفسیر »قرآن متعالي«  اعظم  با آن که بخش 
العاصي به زبان انگلیسي( )جلد 2( مورد بررسی قرار گرفته است، بد نیست در اینجا 
نگاهی دوباره به برخی از نکات مهم بیاندازیم.17 وقت نگهداشتن و مدیریت زمان بخش 
مهمی از زندگی انسان است؛ این کار یک بخش طبیعی از وجود انسان است. انسان 
همان طور که برای تنفس به هوا یا برای رفع تشنگی به آب نیاز دارد به مقولۀ مدیریت 
زمان نیز وابسته است. به واسطۀ گذر زمان است که انسان می تواند رخدادهای گذشته، 
حال و آینده را طبقه بندی و مرتب کند. به همین علت، انسان طی قرن ها برای ثبت 
گذر زمان از سیستم های مختلف استفاده کرده است تا مرجعی برای اطالعات تاریخی 
فراهم کرده و فعالیت های روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنۀ خود را سازماندهی کند. 
تمام سیستم های وقت شناسی کهن و امروزی با میزان دقت های متفاوت به حرکت 
نسبی زمین، خورشید و ماه بستگی داشته اند. این واقعیت که حرکت این سه جسم 
در فضا در بازه های زمانی مشخص ثابت و تکرارشونده است، مقوالت پیش بینی پذیری 
آینده )مثاًل، الگوهای آب و هوا در سال آتی( و تخمین گذشته )برای مثال، تعیین 
قدمت از طریق کربن با اهداف زمین شناختی و انسان شناختی( را امکان پذیر می سازد. 
تقویمی مبتنی بر انتخاب یک سیستم وقت شناسی است صرفاً یک سازوکار زمانبندی 
است که روزها را در قالب هفته ها، هفته ها را در قالب ماه ها، ماه ها را در سال ها و 

سال ها را در قالب قرون سازمان دهی می کند.
سیستم های  از  دارند  دوست  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مسلمانان  بیشتر 
که  می گویند  ناخودآگاه  کنند،  استفاده  اسالمی  سیستم  به جز  دیگری  وقت شناسی 
دیگر از این سیستم استفاده نمی شود و این که آنها فقط به استفاده از این سیستم 
در آیین های مذهبی قانع هستند. آن مسلمانانی که در این مورد اندکی می اندیشند 
بین  خصوص  این  در  اختالف  و  اسالمی  ماه های  آغاز  درمورد  تردید  که  می گویند 
کشورهای مختلف و حتی شهرهای مختلف در یک کشور آنها را از استفاده از این 
استفادۀ  به خاطر  امروزه  تقویم گریگوری، که  بازمی دارد.  پایدار  بر یک مبنای  تقویم 
گسترده در سراسر دنیا به آن »تقویم رایج« گفته می شود، برای مدیریت عدم قطعیت 
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کرده  هماهنگ  خورشید  به دور  زمین  گردش  در  انقالب  یک  با  را  تقویم  فوق الذکر 
است که به آن سال خورشیدی گفته می شود. بیشتر مردم این تقویم را یک طرح 
خورشیدی می دانند که در آن سال خورشیدی به طور قراردادی به 12 قسمت برابر 
که ماه نامیده می شود تقسیم می شود؛ این ماه ها نوعاً با فصل ها مطابقت دارند: پاییز، 
زمستان، بهار و تابستان. در این میان تردید اضافی که هر سال پیش می آید را با اضافه 
کردن یک روز به سال چهارم از یک دورۀ چهار ساله که به آن سال کبیسه گفته 
می شود حل می کنند. در مقابل در تقویم اسالمی که کاماًل با ماه مرتبط است هیچ روز 

یا ماه کبیسه ای نباید اضافه شود و هر ماه همیشه 29 یا 30 روز است.
تا آنجا که به تقویم گریگوری مربوط می شود مهم ترین سوالی که مسلمانان باید 
فصول  تغییر  با  را  تقویم  مدرن  دنیای  در  دارد  ضرورتی  چه  که:  است  این  بپرسند 
باستانی  کوچ نشین  و  کشاورزی  فرهنگ های  برای  کار  این  شاید  کنیم؟  هماهنگ 
مهم بوده باشد، چرا که این کار برای پیش بینی دقیق زمان برداشت یا آماده شدن 
برای کوچ به مکان های گرم تر در فصل زمستان ضروری است. در دنیای امروزی نیز 
ممکنست به خاطر جابجایی فصلی کاالها و رویه های فصلی مربوط به فروش البسه و 
ارائۀ خدماتی مانند، مثاًل تمیز کردن لوله بخاری مهم باشد. کجی 23/5 درجه ای محور 
گردش زمین نسبت به خورشید عامل پیدایش فصول است، اما با توجه به این واقعیت 
تعیین  را  خورشید  به  نسبت  زمین  موقعیت  باالیی  بسیار  دقت  با  امروزی  علوم  که 
می کنند و این که تقویم خورشیدی بر موقعیت های مزبور منطبق است و هر چهارسال 
یک بار باید یک روز به سال اضافه شود، چرا هنوز هم باید ماه ها به طور قراردادی 28، 
30 و 31 روزه تعیین شوند؟ مضافاً این که اکنون که غرب مدرن در عصر اطالعاتی 
دیگر  که  هفته-  در  ساعت   24 روزانه  فرهنگ  یک  یعنی  می برد،  به سر  پساصنعتی 
وابسته به کشاورزی نیست- حفظ یک سیستم وقت شناسی که منطبق بر تغییر فصول 

است چه ضرورتی دارد؟
موضوع عدم قطعیت )در خصوص آغاز هر ماه اسالمی( برای مسلمانان خیلی عمیق تر 
از بحث راحتی آسایش است؛ در واقع این مسئله با مقولۀ تاریخی عدم توکل به خداوند 
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متعال و رسول خدا )ص( در هم تنیده است. مسلمانان باید آگاه باشند که تردید خود 
باشیم. در  نداشته  برای مدیریت آن  برنامه ای  تهدید است که  وقتی  به تنهایی صرفاً 
هر چیزی ممکنست عدم قطعیت و تردید وجود داشته باشد و انسان تنها وقتی یاد 
بگیرد چگونه این مسئله را مدیریت کند آسوده خواهد بود و دیگر به آن فکر نخواهد 
کرد. این کاریست که طرفداران تقویم گریگوری از مسلمانان بهتر انجام داده اند. آنها 
را  زمین  و  ماه  خورشید،  حرکات  ذاتی  عدم قطعیت  نه تنها  چگونه  داده اند  تشخیص 
مدیریت کنند، بلکه مدیریت تردید ناشی از تصورات اشتباده را نیز یاد گرفته اند. و در 
رأس این مسائل به طور گسترده مدیریت خود را به تمامی بخش های جامعه ای که 
برای آن اهمیت قائل است منتقل کرده اند و به همین جهت اکثر مردم به ندرت در این 

مورد فکر می کنند.
درک این حقیقت که وقت شناسی اسالمی بخشی از کلیت اسالمی است و هیچ راه 
دیگری برای مدیریت زمان چنین کارکردی ندارد، خارج از بافت یک دولت اسالمی 
با رهنمود اسالمی مهم تر دیگری در  این مسئله  بود.  برای مسلمانان دشوار خواهد 
خصوص عدالت و توازن جهانی و برابری آحاد مردم مرتبط است. در نظر بگیرید هر 
ده ساله چگونه ماه رمضان در فصول مختلف رخ می دهد. کسانی که در برخی سال ها 
به  برعکس.  و  روزۀ طوالنی تری می گیرند  روزۀ کوتاه مدتی می گیرند سال های دیگر 
این ترتیب، هیچ مسلمانی در صورتی که محل سکونتش را در طول عمر خود عوض 
نکند، ناگزیر نخواهد بود دائم روزۀ طوالنی مدت بگیرد و در عین حال هیچ مسلمانی 
هم پیوسته روزه اش کوتاه مدت نخواهد بود. کسانی که مشکل حرکتی دارند با پیر و 
فرتوت هستند می توانند حج خود را در فصلی برنامه ریزی کنند که آب و هوای مکه 
در مقایسه با ماه های گرم تر سال به نسبت خنک تر باشد. پس روزهایی هستند که از 
روزهای دیگر ارزشمندتر هستند: تمامی روزهای ماه رمضان، ده شب آخر ماه رمضان، 
لیالی قدر، دهۀ اول ذی الحجه، و یوم العرفات. اما با جلو عقب شدن دائم بین تاریخ های 
تعیین  تقریباً  این خصوص،  در  اسالمی  نابخشودنی کشورهای  بی توجهی  و  اسالمی 
زمان درست این روزهای پررحمت ناممکن خواهد بود. انسان های گناهکار و گمراه در 
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این روزها بیشتر از رحمت الهی برخوردار خواهند بود. باید از این روزها نهایت بهره را 
برد، لذا دانستن زمان دقیق آنها اهمیت بسزایي دارد. و برخورداری از موهبت هایی از 
این دست منوط به آنست که همان طور که پروردگار متعال بی دریغ رحمتش را بر ما 

ارزانی می دارد ما نیز در رعایت عدالت با وسواس و دقت فراوان عمل کنیم.
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سخن پایانی
روشنی  به  اینجا  تا  حاضر  کتاب  مطالعۀ  با  نکته سنج  خوانندۀ  شما  که  همان طور 
دریافته اید، نه تنها در رابطه با بحث قدرت در سیرۀ حضرت رسول )ص( که در خصوص 
خطبۀ وداع آن حضرت در حجۀ الوداع نیز می توان کتاب ها مطلب نوشت. بی تردید 
کتاب حاضر تنها نقطۀ آغازی بر این بحث است اما همان طور که به مرور تعداد بیشتر 
و بیشتری از مسلمانان به بلوغ سیاسی دست پیدا می کنند، امید است که این کتاب 
راهنمایی برای هدایت تالش های آنها در جهت اکتساب و به کارگیری اصولی قدرت 
از  می توان  که  درس هایی  بسط  برای  خود  تجارب  از  کند  کمک  ایشان  به  و  باشد 
روش  در  باید  فقط  کنند.  استفاده  آموخت  پیامبر )ص(  نقص  و  بی عیب  زمامداری 
مطالعۀ سیره، نحوۀ تفکر در مورد پیامبر )ص( و شیوۀ اجرای رهنمودهای اسالمی در 

دنیایی که عالئق شخصی را با عدالت جهانی در هم می آمیزد تغییر ایجاد کنیم.
قدرت  که  پذیرفته اند  را  عقیده  این  غرب  سیاسی  اندیشۀ  تأثیر  تحت  مسلمانان 
فسادآور بوده و فقط مختص مستکبرین و افراد بی اخالق است. این شعار در گفتمان 
مطلقه  قدرت  و  می آورد  فساد  »قدرت  که  است  معروف  غرب  دانشگاهی  و  سیاسی 
قطعاً فسادآور است«. علت این است که اعمال قدرت مبتنی بر هدایت الهی یا تعالیم 
هیچ یک از پیامبران خدا )ع( نیست. شاید جامعۀ معاصر غربی از افراد اسماً مسیحی 
تشکیل شده باشد اما زندگی این افراد مبتنی بر روش زندگی عیسی مسیح )ع( و 
کشتن  تا  حتی  که  دولت هایی  ستم  تحمل  نیست.  باقیمانده  انجیل  از  آنچه  تعالیم 
یک پیامبر و سایر مردمان عدالت خواه پیش می روند، امروزه بخشی از تعالیم دینی 
مسیحیت شده است. همین وضعیت برای اکثریت قاطع کسانی که دعوی پیروی از 

دین یهود را دارند نیز صدق می کند.
مسلمانان تنها مردمی هستند که به طور کامل تعالیم قرآن و سیره و سنت رسول 
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خدا )ص( را ترک نکرده اند. اما متأسفانه اکثر مسلمین پیروی از سیره و سنت پیامبر )ص( 
را به یک سری تشریفات مذهبی معدود تقلیل داده اند. بنابراین، می توان گفت احتماالً 
بار گناه مسلمانان سنگین تر از خاورشناسان غربی ای است که آگاهانه تحریف و ارائۀ 
تصویری نادرست از سیره و سنت رسول خدا )ص( را پیشۀ خود کرده اند. مسلمانان 
به خاطر تحریف سیره از روی غفلت و بی توجهی گناهکارند. با آن که بی تردید تاریخ در 
خلق این ذهنیت دخیل بوده است، اما وقتی ما شواهد کافی در خود سیره داریم که 
نشان می دهند سیرۀ پیامبر )ص( تمامی راه کارهای الزم برای کسب و اجرای نظام مند 
قدرت مطابق با احکام الهی را در خود دارد دیگر هیچ عذر و بهانه ای برای رها نکردن 

بار تاریخ پذیرفته نیست.
خداوند متعال با حکمت بی انتهای خویش هیچ یک از بندگانش را مانند دیگری خلق 
نکرده است. برخی ثروتمند و برخی فقیرند؛ برخی قدرتمند و برخی ضعیف هستند. 
لذا، همیشه یک تمایز قدرت وجود داشته و پیوسته چنین خواهد بود. اهمال کاری 
جدی در دنیای حاضر آنست که کسانی که از قدرت و ثروت برخوردار هستند از این 
قدرت و ثروت خود برای استثمار فقرا و ضعفا استفاده می کنند. از سوی دیگر، اسالم 
استفاده از قدرت را قانونمند می کند. قدرتمندان مجاز به استثمار ضعفا و افراد ناتوان 
نیستند. مثاًل، کتک زدن یک بچه برای یک فرد بالغ کار آسانی است اما آیا چنین 
کاری اخالقی است؟ در حالی که بیشتر مردم بی درنگ کتک زدن بی دلیل یک بچه را 
عملی زشت می دانند، وقتی بحث ستم یا استثمار ضعفا و فقرا پیش می آید این میزان 
هیچ گونه  دادن  نشان  و  تفکر  هیچ  بی  قدرتمند،  کشورهای  ندارد.  وجود  حساسیت 
از سالح های  استفاده  با  اقدامات طغیان گرانه و وحشیانۀ خود،  از  احساس پشیمانی 
مرگبار میلیون ها انسان بی گناه را مورد تهاجم و قتل و غارت قرار می دهند. دنیای 
امروز را می توان دنیایی توصیف کرد که با قانون جنگل اداره می شود و در آن حیوانات 
قوی تر به ضعیف ترها حمله کرده آنها را می دّرند. آیا انسان ها چیزی بیش از حیوانات 

دوپا نیستند؟
اسالم اصرار دارد که انسان خیلی فراتر از حیوانی دوپاست؛ به همین دلیل است که 



374            /                     دیپلماسی صلح عادالنه در  سیره  پیامبر اعظم)ص(

قرآن آنها را این گونه مورد خطاب قرار می دهد: »که ما انسان را در بهترین صورت و نظام 
آفریده ایم« )سورۀ التین، آیه 4(، در عین حال قرآن همچنین هشدار می دهد که آنها این 
تمایل را دارند که به پست ترین سطوح تباهی و فساد سقوط کنند مگر آن که قدرت 

پرودگار متعال را مدنظر داشته باشند:
سپس او را به پائین ترین مرحله باز گرداندیم. مگر کساني که ایمان آورده اند و 

اعمال صالح انجام داده اند که براي آنها پاداشي است قطع ناشدني.
 )سورۀ التین، آیات 5 و 6(

پس چگونه می توان مانع سقوط بشریت به پست ترین سطوح فساد و تباهی شد؟ خداوند 
متعال با فراهم کردن زمینۀ هدایت برای تمام انسان ها و معیاری برای تشخیص خوب و 
بد، استفاده از قدرت را قانونمند فرموده است )سورۀ بقره، آیه 185 و سورۀ الفرقان، آیه 1(. 
اما تنها کسانی که تقوا دارند از این هدایت بهره مند می شوند. لذا، داشتن ثروت یا قدرت 
مجوزی برای افراط فرد نیست. انسان ها باید رفتاری متعالی تر داشته باشند. آنها از تمامی 
صفات مثبت جسمی و روانی متناسب با عملکردی که برای شان مقدر شده برخوردار 
هستند: خلیفۀ اهلل بودن بر روی زمین، و این تنها درصورتی ممکن است که ارزش های آنها 

به طور کامل منطبق بر رهنمودهاي الهی باشد.
خداوند متعال نه تنها از طریق وحی در قرآن کریم زمینۀ هدایت را فراهم نموده است، 
بلکه یک راهنمای کامل-حضرت محمد )ص(- را هم فرستاده است که الگویي عملی با 
عالی ترین سیرت )سورۀ القلم، آیه 4( و نیز سرمشقی برای تمام بشریت )سورۀ االحزاب، 
آیه 21( در تمامی اعصار است. از آنجا که آن حضرت الگوی عملی ابدی و تجسم تعالیم 
قرآن کریم می باشند، فقدان بحث در خصوص بعد قدرت در سیرۀ ایشان خیلی چشم گیرتر 

خواهد بود.
مسلمانان نمی توانند در طول زندگی چشم خود را بسته یا بي تفاوت از کنار موضوعات 
داغي بگذرند که دنیا به واسطۀ بی عدالتی اجتماعی سازماني با آنها روبروست، بي عدالتي اي 
که با کمک بی عدالتی اقتصادی راه را برای بی عدالتی سیاسی که از طریق نژادپرستی، 
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نظام طبقاتی، نابرابری جنسیتی و درگیری تسهیل مي شود باز مي کند. تنها نگاهی کلی گرا 
به سیره با کانون و پیشاني مقولۀ قدرت می تواند مسلمین را به سمت ایفای همان نقشی 
هدایت کند که خدا برای آنها مقدر فرموده است. )سورۀ آل عمران، آیه 110( این امر 
تنها در صورتی تحقق پیدا می کند که مسلمانان قدرت داشته باشند و راه کسب قدرت 
)اخالقی( آن است که رقبای قدرت الهی ما را از راه راست منحرف نکنند؛ » چرا که من 
در میان شما چیزی به جا گذاشته ام که اگر بدان عمل کنید هرگز به بیراهه نخواهید کرد؛ 

کتاب خدا و سنت پیامبرش«.
وقتی سیرۀ پیامبر اکرم )ص( الگوی رفتاری مسلمانان شود، امت اسالمی به طور خودکار 
نقشی را که برایش مقدر شده ایفا خواهد کرد: »همان گونه )که قبله شما یک قبله میانه 
است( شما را نیز امت میانه اي قرار دادیم )که در حد اعتدال که میان افراط و تفریط 
هستید( تا گواه بر مردم باشید و پیامبر هم گواه بر شما و ما آن قبله اي را که قبال بر آن 
بودي تنها براي این قرار دادیم که افرادي از پیامبر پیروي مي کنند« )سورۀ بقره، آیه 143(. 

محمد العاصی در کتاب تفسیري به زبان انگلیسي با عنوان »قرآن متعالي« می گوید:
»آیا این امری اتفاقی است که به نظر می رسد رابطۀ مستقیمی بین شأن و مرکزیت 
امت  برای  پیامبر )ص(  هرچه  دارد؟  وجود  امت  مرکزیت  و  شأن  و  پیامبر )ص( 
انسانیت مرکزیت پیدا می کند؛ و هرچه  مرکزی تر باشد به همان مقدار امت برای 
بشریت  میان  در  امت  مقدار  به همان  رود،  »به حاشیه«  امت  میان  در  پیامبر )ص( 
به حاشیه می  رود. وقتی الگوی پیامبر )ص( معیار شاخص برای عملکرد امت باشند، 
وقتی سنت و سیرۀ آن حضرت نیروهای تعیین کنندۀ خط مشی امت باشند، در آن 
صورت- و تنها در آن صورت- امت نقش پیشرو در جامعۀ ملل امور جهانی خواهد 
داشت. بدون رهبری پیامبر )ص( این امت ملتی سرگردان خواهد بود و بدون نظارت 

امت بشریت دچار سرگردانی خواهد بود«.
از خداوند متعال می خواهیم که به ما حکمت و فراستی اعطا فرماید تا هدایتش را درک 
نمائیم و از پیامبر گرامی اش )ص( که سالم و صلوات خدا بر او باد و اهل بیت ایشان که 

برگزیدگان و تجسم حق و عدالت هستند، تبعیت کنیم.




