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امت و حكومت نبوی در مدينه درس 4

اسالم  پيامبر  رسالت  سالهٔ   23 دوران  از  پايانی  سال  ده 
در مدينه گذشت. در اين دوران امت و حكومت اسالمی 
تحت هدايت و رهبری آن حضرت شكل گرفت و اسالم 
در  شما  يافت.  عربستان گسترش  شبه جزيرهٔ  سرتاسر  در 

روند  تاريخی،  مدارک  و  شواهد  از  استفاده  با  درس  اين 
دگرگونی  و  نبوی  و حكومت  امت  عملكرد  و  شكل گيری 
و تحوالتی را كه اسالم در زندگی اعراب مسلمان به وجود 

آورد، بررسی و تحليل خواهيد كرد.

با رجوع به يک تقويم هجری بگوييد:
الف( هم اكنون در چندمين سال هجری شمسی يا هجری قمری قرار داريم؟

 ب( چه رويدادی مبنای مبدأ اين تقويم به حساب می آيد؟
پ( چرا اين رويداد، مبنای مبدأ تقويم هجری قرار گرفته است؟

فّعـالـیت 1
مدينه و ساكنانش هنگام هجرت

هجرت رسول خدا و پيروانش از مكه به يثرب كه پس از 
آن مدينه النبی ناميده شد، يكی از رويدادهای سرنوشت ساز 
تاريخ اسالم به شمار می رود. در نتيجهٔ اين رويداد، پيامبر 
و مسلمانان آرامش و آزادی بيشتر يافتند تا ايمان و عقيدهٔ 
خود را آشكار نمايند و برای برپايی امت و حكومت اسالمی 
تالش كنند. مهم ترين پرسش هايی كه در اين باره به ذهن 

يک مورخ يا محقق می رسد، عبارتند از: 
چرا يثرب به عنوان مقصد هجرت انتخاب شد؟ 

شهر يثرب از نظر اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی 
چه تفاوتی با مكه داشت؟ 

داليل استقبال يثربيان از دعوت اسالمی و پشتيبانی آنان 
از پيامبر چه بود؟ 

محلهٔ  تعدادی  را  يثرب  شهر  آن:  در  زندگی  نظم  و  يثرب 
مسكونی تشكيل می دادند كه كشتزارها و نخلستان ها ميان 
آنها فاصله انداخته بود. اين محله ها بيشتر به دهكده هايی 
شباهت داشتند كه در هر يک از آن ها اعضای يک قبيله يا 

طايفه زندگی می كردند.  
نقشه تاريخی شهر يثرب به هنگام هجرت پيامبر
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استنباط و تحلیل شواهد و مدارک
مطالب فوق را به دقت بخوانيد و با راهنمايی دبير خود به پرسش های زير پاسخ مناسب دهيد.

از متن درس استخراج و  اقتصادی و دينی در زمان ظهور اسالم  از جهات سياسی،  با مكه را  را  تفاوت های يثرب  الف( 
دسته بندی نماييد.

ب( استدالل كنيد كه هر يک از اين تفاوت ها چگونه زمينه را برای استقبال مردم يثرب از دعوت پيامبر فراهم آورد؟

فّعـالـیت 3

گروه  دو  شامل  جاهليت،  دوران  در  يثرب  شهر  ساكنان 
به  يثرب  در  يهوديان  حضور  سابقهٔ  بودند.  عرب  و  يهود 
بازمی گردد كه درپی آزار و اذيت  قرون نخستين ميالدی 
قبيله های  شدند.  آن جا  راهی  فلسطين  از  روم،  امپراتوری 
عرب آن شهر از جمله دو قبيلهٔ بزرگ اوس و َخزَرج نيز از 

يمن به آن ديار مهاجرت كرده بودند.

قبيله ها و طايفه های يهودی و عرِب ساكن يثرب نيز ازنظر 
سياسی پراكنده و مستقل از يكديگر بودند. منابع تاريخی و 
متون دينی اشاره ای به وجود حكومت و يا سلطهٔ اشراف و 
سران قبيله ها در يثرب نكرده اند. همچنان كه اين شهر فاقد 
مانند  عمومی  تصميم گيری  و  مكان مشورت  و  مركز  يک 

دارالَندِوه در مكه بود. 

 از آن جايی كه مرجع سياسی قدرتمندی در يثرب وجود 
نداشت تا به اختالف ها رسيدگی و مانع دشمنی و نزاع شود، 
هر گاه جنگی ميان دو يا چند قبيله پيش می آمد، برای 
به  سيره نويسان  و  مورخان  می يافت.  ادامه  طوالنی  مدت 

رقابت و درگيری پياپی اوس و خزرج اشاره كرده اند. 
مردم يثرب كه از تفرقه و جنگ به ستوه آمده بودند، اندكی 
پيش از هجرت، درصدد برآمدند شخصی به نام عبداهلل بن اُبّی 
را به رياست خويش برگزينند تا پراكندگی آنان را از ميان 
اين  اما  دهد؛  سامان  و  نظم  را  شهرشان  امور  و  برداشته 

تصميم، هرگز عملی نشد.
يثرب از نظر اقتصادی شهر ثروتمندی به شمار نمی رفت و 
جايگاه برجسته ای در اقتصاد شبه جزيرهٔ عربستان نداشت. 

اغلب مردم آن  شهر به كشاورزی اشتغال داشتند و از درآمد و 
رفاه اقتصادی بااليی برخوردار نبودند. همچنين فعاليت های 
تجاری يثربيان خيلی گسترده نبود و برخالف مكيان، روابط 
تجاری و سياسی گسترده ای با قبايل و ساكنان ديگر شهرها 

و مناطق عربستان و كشورهای همسايه نداشتند.
عرب  قبيله های  اعضای  اكثر  دينی،  و  اعتقادی  لحاظ  به 
حضور  بودند.  بت پرستی  آيين  پيرو  يثرب  شهر  ساكن 
يهوديان در آن شهر، سبب شده بود كه بت پرستان، اخبار 
و آگاهی مختلفی دربارهٔ تاريخ پيامبران الهی كسب نمايند. 
آنان همچنين مطالبی از پيروان دين يهود دربارهٔ بهشت و 

جهنم و ظهور پيامبری جديد شنيده بودند.

بحث و گفت و گو
با بررسی و مقايسهٔ نقشهٔ تاريخی يثرب در صفحهٔ، و نقشهٔ تاريخی مكه در صفحهٔ، دربارهٔ تأثيرات متفاوت فضای جغرافيايی 

اين دو شهر بر وضعيت سياسی آن ها گفت و گو كنيد.

فّعـالـیت 2
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نمودار خط زمان اسالم در مدینه 

ارتباط مردم يثرب با رسول خدا: حضرت محمد صلی اهلل عليه وآله 
در در سال 11 بعثت، شش نفر از مردم يثرب را كه برای انجام 
مراسم حج به مكه رفته بودند، به اسالم دعوت كرد. آنان مسلمان 
شدند و پس از بازگشت به شهر خود به تبليغ اسالم پرداختند. 
سال بعد، 12 مرد يثربی، هنگام مراسم حج در مكانی موسوم به 
عقبه در ِمنا، با پيامبر بيعت كردند كه در تاريخ به پيمان  عقبۀ 
اول معروف شده  است. در مراسم حج سال سيزدهم بعثت نيز، 
73 مرد و دو زن از اهالی يثرب در عقبه با رسول خدا پيمانی را 

بستند كه به عقبۀ دوم مشهور است. 

پيمان عقبهٔ دوم، عمق نفوذ و گسترش اسالم را در يثرب 
نشان می دهد؛ زيرا شمار قابل توجهی از اعضای قبيله های 
به  و  داشتند  آن حضور  در  َخزَرج  و  اوس  به ويژه  مختلف 
اين  بوده اند.  نيز  ديگری  عدهٔ  نمايندهٔ  آنان  فراوان  احتمال 
درحالی بود كه ساكنان يثرب تا آن زمان ارتباط چندانی 
با شخص پيامبر نداشتند و نمايندگان آنان نيز تنها مالقات 

كوتاهی با آن حضرت داشتند.
 

با استفاده از جدول مهم ترين رويدادهای مربوط به اسالم در مدينه، نمودار خط زمان پايين صفحه  را تكميل نماييد.
فّعـالـیت 4

رويدادهای مهمسال وقوع

بسته شدن پيمان عقبهٔ اول ميان پيامبر و 12 نفر از مردم يثرب12 بعثت

بسته شدن پيمان عقبهٔ دوم ميان رسول خدا و گروهی از مردم يثرب13 بعثت

هجرت رسول خدا  از مكه به يثرب؛ بنای مسجد النبی در مدينه؛ عقد پيمان برادری ميان مسلمانان؛ انعقاد پيمان نامهٔ 1 ق
عمومی مدينه؛ نزول آيات جهاد؛  تشكيل نيروی نظامی مسلمانان؛ رخ دادن چند سريه و غزوهٔ ابواء

يهوديان 2 ق اخراج  عليه السالم؛  علی  با  فاطمه  ازدواج حضرت  مكه؛  در  كعبه  به  بيت المقدس  از  قبله  تغيير  بدر؛  غزوهٔ 
بنی قينقاع از مدينه

والدت امام حسن عليه السالم؛ غزوهٔ اُحد؛ كشتار فجيع مبلغان مسلمان در بئرمعونه و رجيع3 ق

رويارويی با يهوديان بنی نضير و اخراج آنان از مدينه؛ والدت امام حسين عليه السالم4 ق

غزوهٔ دومه الجندل؛ غزوهٔ احزاب )خندق(؛ برخورد با يهوديان بنی قريظه و دفع خطر آنان5 ق

پيمان صلح حديبيه؛ ارسال نامه به پادشاهان ايران، روم، حبشه و مصر و دعوت آنان به اسالم از سوی پيامبر6 ق

غزوهٔ خيبر؛ پيمان صلح با يهوديان ساكن فدک7 ق

غزوهٔ موته؛ فتح مكه؛ غزوهٔ ُحنين8 ق

غزوهٔ تبوک؛ ويرانی مسجد ضرار و دفع توطئهٔ منافقان؛ نزول آيات برائت از مشركان؛ ورود نمايندگان قبايل عرب به 9 ق
مدينه و پذيرش اسالم

ادامهٔ ورود نمايندگان قبايل به مدينه و قبول اسالم؛ انجام حجه الوداع توسط رسول خدا10 ق

اجتماع غدير خم و انتصاب علی عليه السالم به جانشينی پيامبر؛ تجهيز سپاه اُسامه برای نبرد با روميان؛ وفات رسول خدا11 ق
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هجرت پيامبر و پيروانش از مكه به مدينه
و  اسالم  برای  را  و مطمئنی  امن  پايگاه  دوم،  پيمان عقبهٔ 
مسلمانان در يثرب ايجاد كرد. درپی اين پيمان، رسول خدا 
به مسلمانان فرمان داد كه به يثرب هجرت كنند. مسلمانان 
به تدريج راهی آن شهر شدند. بيشتر هجرت ها، مخفيانه و 
برخی آشكار صورت می گرفت. در منابع تاريخی، اشاره ای 
به مخالفت و يا مزاحمت قريش نسبت به مهاجران نشده 
است. برخی از مهاجران به همراه خانواده و بستگان خويش 
و برخی ديگر با ترک خانواده و بستگان اقدام به مهاجرت 
كردند. پس از آن تا هنگام فتح مكه در سال 8 ق. هجرت به 
مدينه و ترک نكردن آن شهر، يكی از شروط بيعت با پيامبر 

و پذيرش دعوت اسالم به شمار می رفت.
پيامبر نيز پس از آنكه از دسيسهٔ مشركان در دارلندوه برای 
كشتن خود آگاه شد، با فداكاری علی عليه السالم مخفيانه از 

مكه خارج و به سوی يثرب حركت كرد. 
مسلمانان مهاجر بيشتر امالک و دارايی های خود را در مكه 
رها كردند و يا نزد افرادی از هم قبيلگان و هم پيمانان خود 
به امانت سپردند. فقط تعداد اندكی موفق شدند كه بخشی 
و  امالک  بيشتر  ببرند.  مدينه  به  را  منقول خود  دارايی  از 
دارايی ها مهاجران مورد دستبرد و غارت مشركان قرار گرفت 

و تنها معدودی امانت را حفظ كردند.

نمودار خط زمان اسالم در مدینه 

بررسی شواهد و مدارک
بخشی از مفاد پيمان های عقبهٔ اول و دوم را به دقت مطالعه كنيد و بگوييد:

ــ در پيمان عقبهٔ اول 12 نفر از اهالی يثرب با پيامبر بيعت كردند كه: »به خدا شرک نورزند، راهزنی ننمايند، زنا نكنند، 
فرزندان خود را نكشند، فرزندانی نامشروع پديد نياورند و به خانوادهٔ خود منسوب ننمايند و در كارهای خير از رسول خدا 

پيروی كنند« )سيرهٔ ابن هشام، ج 2، ص 141(.
 ــ در پيمان عقبهٔ دوم، پيامبر فرمود: »با شما بيعت می كنم كه از من دفاع كنيد همان طور كه از زنان و فرزندان خود دفاع 
می كنيد، .... پيمان شما، پيمان من است، من از شما هستم و شما از من هستيد، با هر كس كه شما بجنگيد، نبرد می كنم و با 

هر كس كه از در صلح و صفا وارد شويد، من نيز صلح می كنم«
)سيرهٔ ابن هشام، (.

الف( از مفاد پيمان عقبهٔ اول می توان به چه نكته هايی دربارهٔ وضعيت اجتماعی ساكنان شبه جزيرهٔ عربستان در آن زمان پی 
برد؟

ب( محتوای دو پيمان چه تفاوت اساسی با هم دارند؟ علت آن چه می تواند باشد؟
پ( پيمان عقبهٔ دوم به لحاظ سياسی و اجتماعی چه اهميتی برای پيامبر و مسلمان داشت؟ به نظر شما چرا اين پيمان به 

بيعت الحرب معروف شده است؟

فّعـالـیت 5
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برداشت و تحلیل آزاد از شواهد و مدارک
پيام هايی  و  بگوييد چه داللت  و  بخوانيد  را  متن های زير 

می تواند برای زندگی فردی و اجتماعی ما داشته باشند؟
مدينه،  به  مكه  از  اسالم  پيروان  مهاجرت  جريان  1.»در 
تعدادی از زنان مسلمان، همسران مشرک خويش را رها 
كردند و راهی مدينه شدند. پيامبر و مسلمانان مهريه اين 

زنان را به همسران مشرک آن ها پرداخت كردند«.
از  بعضی  هجرت،  هشتم  سال  در  مكه  فتح  از  2.»پس 
مهاجران امالک خويش را طلب كردند، اما پيامبر از آنان 
خواست كه از حق خود گذشت كنند و درصدد طلب اموال 

گذشتهٔ خود برنيايند«.

فّعـالـیت 6

سكونت مهاجران در مدينه
و  خدا  رسول  از  گرمی  به  مدينه(  اهل  )مسلمانان  انصار   
ديگر مهاجران استقبال كردند و در منازل خويش پذيرای 
قطعه  مدينه،  به  ورود  از  پس  اندكی  پيامبر  شدند.  آنان 
زمينی را كه از آِن دو يتيم بود برای بنای مسجد خريداری 
كرد. مسلمانان همگی با اشتياق فراوان در ساخت مسجد 
مشاركت ورزيدند. اين مسجد بسيار ساده و از سنگ و گل 
ساخته شده بود. رسول خدا، اتاق های كوچكی را دركنار آن 
برای سكونت خويش درنظر گرفت. آن حضرت همچنين 
زمين هايی را كه صاحب نداشت، به مهاجران داد كه برای 
خود خانه بسازند و اين غير از زمين هايی بود كه انصار به 
مهاجران بخشيده بودند. برخی از مهاجران بی بضاعت نيز 
در مسجد اقامت گزيدند و به اهل ُصفه مشهور شدند. اينان 

به دليل همجواری با محل سكونت پيامبر، ارتباط نزديک تری 
با آن حضرت برقرار كردند و همانند نگهبانان ويژهٔ ايشان به 

شمار می رفتند.

نقشه مسير هجرت رسول خدا از مكه به مدينه

مسجد النبی در مدينه
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برپايی امت و حكومت نبوی
از  اجتماعی  مدينه،  در  مهاجران  و  پيامبر  پی سكونت  در 
اجتماع  اين  اعضای  آمد.  به وجود  اين شهر  در  مسلمانان 
از  برخی  كه  بودند  گوناگونی  طايفه های  و  قبيله ها  شامل 
آن ها كينه و دشمنی طوالنی با هم داشتند. همچنين عالوه 

و  يهوديان  مانند  ديگری  آيين های  پيروان  مسلمانان،  بر 
بت پرستان نيز در آن جا می زيستند. ازاين رو، رسول خدا، به 
منظور ايجاد همبستگی ميان مهاجران و انصار، هم زيستی 
مسالمت آميز تمام ساكنان مدينه و تأمين نظم و امنيت در 

آن شهر، اقدام های مهمی انجام داد. 

استنباط از شواهد و مدارک
متن زير را بخوانيد و بگوييد جدی ترين تهديد داخلی كه اجتماع پيروان اسالم در دوران پس از هجرت ممكن بود با آن رو 

به رو شوند، چه بود؟
مسلمانانی كه پس از هجرت، در مدينه گرد هم آمده بودند، شامل دو گروه مهاجر و انصار می شدند. مهاجران اغلب از قبيلهٔ 
قريش و گروه اعراب شمالی يا عدنانی به شمار می رفتند. در مقابل انصار از شاخهٔ اعراب جنوبی يا قحطانی بودند و بيشتر شامل 

دو قبيلهٔ اوس و خزرج می شدند كه سابقهٔ رقابت و دشمنی ديرينه با يكديگر داشتند. 

فّعـالـیت 7

پيوند برادری، تحكيم وحدت دينی
 پيامبر اكرم در نخستين ماه های پس از هجرت به هدف 
ايجاد هم دلی و وحدت دينی ميان پيروانش به آنان دستور 
داد كه هر فرد بدون در نظرگرفتن قبيله يا طايفهٔ خود با فرد 
ديگری پيوند برادری برقرار نمايد. اين پيوند گاه ميان دو 

نفر از مهاجران و اغلب بين يكی از انصار و يكی از مهاجران 
برقرار گرديد. سيره نويسان اسامی اشخاصی را كه در نتيجهٔ 
فرمان رسول خدا با يكديگر برادر شدند، ثبت كرده اند؛ از 
جمله نوشته اند كه پيامبر، علی عليه السالم را به عنوان برادر 

خويش برگزيد.

جست و جو و بررسی شواهد و مدارک
الف( ترجمهٔ آيهٔ 10 سورهٔ حجرات و آيهٔ 103 سورهٔ آل عمران را بخوانيد و بگوييد كه اين آيات به كدام رويداد تاريخی اشاره 

دارند؟
ب( به نظر شما، چرا پيامبر دستور داد كه مسلمانان بدون درنظر گرفتن قبيله يا طايفهٔ خود با يكديگر پيوند برادری برقرار نمايند؟
پ( دليل بياوريد كه چرا پيوند برادری بر پايهٔ اعتقادات دينی و مساوات اسالمی در نقطهٔ مقابل فرهنگ و ارزش های جاهلی قرار 

داشت؟

فّعـالـیت 8

پيمان نامۀ عمومی مدينه
وجود قبيله ها و طايفه های پراكنده با عقايد دينی گوناگون و 
پيشينه ای آكنده از اختالف و درگيری، همواره تهديدی جدی 
برای آرامش و امنيت مدينه به شمار می رفت. از سوی ديگر، 
اين شهر به عنوان پايگاه اسالم، با خطر جدی حملهٔ دشمنان 

خارجی و به خصوص مشركان مكه روبه رو بود. از اين رو، رسول 
خدا در صدد برآمد مدينه را از نظر سياسی و نظامی متحد 
سازد و نظم و امنيت را در آن جا برقرار نمايد. به همين منظور 
پيمان نامه ای را تنظيم كرد و به تأييد مسلمانان و بسياری ديگر 

از گروه های غيرمسلمان ساكن آن شهر رساند.
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بررسی و تحلیل شواهد و مدارک
به چهار گروه تقسيم شويد، بندهايی از پيمان نامهٔ مدينه را بخوانيد و به پرسش های مربوط به گروه خود پاسخ مناسب دهيد.
ــ اين نوشته، پيمان نامه ای است از محمد فرستادهٔ خدا، تا در ميان مؤمنان و مسلمانان قبيلهٔ قريش )مهاجران( و مردم يثرب 

و كسانی كه پيرو مسلمانان شوند و به آنان بپيوندند و با ايشان در راه خدا پيكار كنند به اجرا درآيد.
 ــ آنان در برابر ديگر مردمان يک امت هستند.

 ــ پيروان اسالم نبايد مسلمانی را در پرداخت خون بها يا فديه سنگين، تنها گذارند.
 ــ هيچ مؤمنی نبايد بر ضد مؤمنی با ديگران هم پيمان شود.

 ــ همهٔ مؤمنان پرهيزگار بايد در برابر هر مسلمانی كه ستم كند يا با ستمگری چيزی از ايشان بخواهد و يا آهنگ دشمنی و 
تباهی ميان مؤمنان را در سر بپروراند، يكپارچه به ستيز برخيزند، هر چند وی فرزند يكی از ايشان باشد.

 ــ پناه خدا برای همگان يكسان است و فرودست ترين مسلمانان، می تواند كافران را پناه دهد.
 ــ آشتی همهٔ مؤمنان يكی است و به هنگام پيكار در راه خدا، هيچ مؤمنی نبايد جدا از مؤمن ديگر، با دشمن آشتی نمايد.

 ــ هرگاه شما مسلمانان در كاری گرفتار اختالف شديد، داوری آن را به خدا و محمد صلی الل عليه وآله واگذار كنيد.
 ــ هر كس از يهود از ما پيروی كند، بی هيچ ستم و تبعيض، از ياری و برابری برخوردار خواهد شد؛ دين يهود از آِن ايشان 

و دين مسلمان از آِن مسلمانان است؛ مگر كسی كه با پيمان شكنی ستم كند.
 ــ در پيكار با دشمنان، هزينهٔ يهود بر عهدهٔ خود آنان و هزينهٔ مسلمانان بر عهدهٔ خودشان خواهد بود.

 ــ هم پيمانان بايد عليه كسی كه به شهر يثرب بتازد، به ياری هم بشتابند.
 ــ هيچ كس نبايد به قريش و ياران ايشان پناه دهد.

 ــ درون مدينه برای پذيرندگان اين پيمان نامه منطقهٔ امن و َحرم1 است.
ـ هرگاه ميان متعهدان اين پيمان نامه، رويدادی ناگوار و يا ناسازگار كه خطر تباهی داشته باشد، رخ دهد، بی گمان برای رهايی  ـ 

از آن بايد به خدا و پيامبر روی آوريد.
گروه 1: چرا برخی از محققان اين پيمان نامه را به عنوان قانون اساسی مدينه النبی ناميده اند؟

گروه 2: حقوق و مسئوليت هايی كه در اين پيمان نامه برای مسلمانان ذكر شده، چه تفاوتی با حقوق و مسئوليت های آنان در دورهٔ جاهلی داشت؟

گروه 3: حقوق و مسئوليت هايی كه اين پيمان نامه برای غيرمسلمانان به رسميت شناخته، برچه پايه و اصولی استوار بود؟

گروه 4:  جايگاه و موقعيت پيامبر  ازنظر حق حاكميت و قدرت سياسی و قضايی در اين پيمان نامه  چگونه تعريف شده بود؟

1ــ شهری که به عنوان حرم يا منطقٔه امن اعالم می شد، دارای محدوديت های ويژه ای از قبيل ممنوعيت جنگ و خونريزی به غير از وضعيت دفاعی منع قطع درختان، عدم تعّدی به پناهندگان، حرمت 
مسافران و … بود؛ پيامبر پس از تنظيم پيمان نامه به تعدادی از ياران خود مأموريت داد که حدود حرم مدينه را نشانه گذاری نمايند. 

فّعـالـیت 9

پيمان نامهٔ عمومی يا به قول امروزی ها قانون اساسی مدينه، 
مهم ترين اقدام پيامبر برای تأسيس نظام اجتماعی و سياسی 
اين  می رود.  شمار  به  اسالم  دين  چارچوب  در  منسجمی 

پيمان نامه، حقوق و مسئوليت های هر يک از گروه های مسلمان 
و غيرمسلمان و چگونگی ارتباط آن ها را با يكديگر مشخص 

می كرد. 
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بر  سرآغازی  مدينه،  پيمان نامهٔ  شد،  بيان  كه  گونه  همان 
نزول  با  آن  از  پس  بود،  اسالمی  و حكومت  امت  تأسيس 
تدريجی آيات مربوط به جهاد، خمس، زكات، جزيه و ...، 
نظام سياسی، اجتماعی و اقتصادی اسالم و الگوی حكومتی 

پيامبر كامل شد. 

مخالفت و دشمنی با امت و حكومت نوپای اسالمی
و  سياسی  اتحاد  برای  خدا  رسول  تالش های  وجود  با   
و  افراد  از  برخی  مدينه،  ساكنان  مسالمت آميز  همزيستی 
گروه های اين شهر در برابر اسالم موضع گيری كرده و فتنه و 
آشوب  نمودند. سرآمد آنان، منافقان و يهوديان بودند. عالوه 
بر آن، برخی از بت پرستان نيز از دستورات پيامبر سرپيچی 
 كردند و مانع اسالم آوردن اعضای قبيله و طايفهٔ خود  شدند.

جريان نفاق در برابر اسالم
 آيات قرآن، كتاب های سيره و منابع حديثی به برخی از 
سردستهٔ  كرده اند.  اشاره  منافقان  رفتارهای  و  خصوصيات 
آنان عبداهلل بن اُبَّی بود كه پيش از هجرت گروه هايی از مردم 
يثرب قصد داشتند او را به رياست شهرشان برگزينند. او كه 

در ميان قوم خويش جايگاه رفيعی داشت، پس از پيروزی 
مسلمانان در جنگ بدر به ظاهر مسلمان شد؛ اما رد پای 
او در بسياری از فتنه ها و آشوب ها آشكار است. هنگامی كه 
بنی نضير حركت كرد،  يهوديان  برای محاصرهٔ  رسول خدا 
وی، آنان را به مقاومت در برابر مسلمانان ترغيب نمود و 
وعدهٔ ياری به آنها داد، اما به وعدهٔ خود عمل نكرد. سردستهٔ 
مهاجران  عليه  را  انصار  كه  می كوشيد  همچنين  منافقان 
تحريک نمايد. او حتی در غزوه های اُحد و  تبوک، به همراه 
طرفدارانش از سپاه اسالم جدا شد و در نبرد شركت نكرد. 

تقابل يهوديان با مسلمانان
 اگرچه رسول خدا با قوم يهود در مدينه پيمان صلح و اتحاد 
بسته بود، اما برخی از سران يهودی به خصوص رؤسای سه 
قبيلهٔ بزرگ آنان1 پيمان شكستند و با پيامبر و مسلمانان 
آنان  سرشناس  مردان  از  تعدادی  حتی  نكردند.  همكاری 
با رسول خدا درشتی و جدل می نمودند. يهوديان از هيچ 
كوششی برای زنده كردن كينه و دشمنی ميان مسلمانان 
دربارهٔ  اشعاری  يهودی  شاعران  از  يكی  نمی كردند.  دريغ 
نمی كرد،  دخالت  پيامبر  چنانچه  كه  سرود  بُعاث2  جنگ 

تبديل به فتنه ای بزرگ ميان اوس و خزرج می شد.

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما، چرا شاعر يهودی اشعاری دربارهٔ جنگ بُعاث سرود؟

به هر حال، با دسيسه گری های يهوديان عليه مسلمانان، 
مدينه  در  آن  حاكميت  و  اسالم  برابر  در  خطری  كانون 
با  برخورد  از  ناگزير  پيامبر  ازاين رو،  می رفت.  شمار  به 
قبيله های پيمان شكن و توطئه گر يهودی شد و طی سه 
لشكركشی و محاصرهٔ نظامی به حضورشان در مدينه پايان 
داد. عالوه بر آن، تغيير قبلهٔ مسلمانان از بيت المقدس به 
سوی مكه، يكی ديگر از اقداماتی بود كه به فرمان الهی و 

درپی بهانه جويی يهوديان انجام گرفت. 

تداوم دشمنی مشركان مكه با اسالم
مشركان  مدينه،  به  يارانش  و  پيامبر  هجرت  از  پس 
دشمنان  سرسخت ترين  و  بزرگ ترين  همچنان  قريش 
دعوت اسالمی باقی ماندند. قريش همچنين با بسياری از 
قبيله های شبه جزيرهٔ عربستان و به طور خاص منطقهٔ حجاز 
روابط سياسی و تجاری داشت و می توانست آن ها را عليه 

مسلمانان تحريک كند.
آيات  نزول  دنبال  به  هجری،  نخست  سال  در  بنابراين، 

۱ــ بنی قينقاع، بنی نضير و بنی قريظه 
2ــ جنگ ُبعاث يکی از جنگ های طوالنی و خونين ميان اوس و خزرج در دوران پيش از اسالم بود.
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كاوش خارج از كالس
با استفاده از مطالب و منابعی كه دبير در اختيار شما 

احد،  بدر،  غزوه های  از  يكی  بارهٔ  در  می دهد.  قرار 

مكه،  فتح  مؤته،  خيبر،  بنی قريظه،  خندق،  بنی نضير، 

حنين و تبوک، مطالعه و تحقيق كنيد و علل و داليل، 

و  اجتماعی  سياسی،  پيامدهای  و  آثار  و  نظامی  نتيجهٔ 

اقتصادی هر جنگ را استخراج و فهرست كنيد.

جهاد1، رسول خدا تصميم به تشكيل نيروی دفاعی گرفت. 
كوچک  عمليات  چندين  مسلمانان  سال  همان  اواخر  در 
نظامی و اطالعاتی در خارج از مدينه انجام دادند. يكی از 
اهدف اين عمليات ها، تهديد مسير تجارت مشركان مكه به 
شام و كسب غنيمت بود؛ زيرا آنان اموال مهاجران مسلمان 
تعقيب  سياست  تداوم  نتيجهٔ  در  بودند.  كرده  تصرف  را 
در  سرانجام  مسلمانان،  توسط  قريش  تجاری  كاروان های 
سال دوم هجرت جنگ بزرگی ميان سپاه اسالم و لشكريان 
مشرک در مكانی موسوم به بدر صورت گرفت. در اين جنگ، 
قريشی  جنگجوی   950 بر  مسلمان  رزمندهٔ   300 حدود 
بر  و جبران ناپذيری  سنگين  بدر ضربهٔ  غزوهٔ  پيروز شدند. 

قريش وارد آورد و قدرت و موقعيت آنان را در منطقهٔ حجاز 
تضعيف كرد. پس از آن، ساكنان آن منطقه گرايش بيشتری 

به رسول خدا و اسالم نشان دادند.
در سال های سوم و پنجم هجرت، سپاهی بزرگ از جنگجويان 
جبران  قصد  به  آن،  هم پيمان  قبيله های  و  قريش  قبيلهٔ 
شكست بدر و نابودی اسالم راهی مدينه شدند. فرماندهی 
سپاه قريش در اين لشكركشی ها به عهدهٔ ابوسفيان يكی از 
سران مشرک مكه بود.  مشركان در غزوهٔ اُحد به موفقيتی 
نسبی دست يافتند، اما در جنگ خندق يا احزاب با وجود 
اينكه تمام نيرو و امكانات مادی و معنوی خود را بسيج كرده 

بودند، ناكام ماندند.

صف آرايی مشركان و مسلمانان در جنگ خندق

۱ــ »به کسانی که جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجازٔه جهاد داده شده است؛ چراکه مورد ستم قرار گرفته اند و خداوند بر ياری آن ها تواناست. همان ها که از خانه و شهر 
خود به  ناحق رانده شدند، جز اينکه می گفتند: پروردگار ما خدای يکتاست...« )سورٔه حج، آيات 39 و 40(
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گسترش و تحول امت و حكومت پيامبر
 عقب نشينی قريش در جنگ خندق و كاهش فعاليت های 
نظامی آنان عليه اسالم، زمينهٔ مساعدی را برای رسول خدا 
به وجود آورد كه نفوذ خود را بر قبيله های اطراف مدينه و 
تبليغی و  اقدامات  نتيجهٔ  منطقهٔ حجاز گسترش دهد. در 
تحركات نظامی مسلمانان، اسالم به مناطق خارج از مدينه 

نفوذ كرد و محدودهٔ حكومت پيامبر وسعت بيشتری يافت.
صلح حديبيه و آشكار شدن گرايشات جهان شمول اسالم

در ذی القعدهٔ سال ششم هجری، پيامبر به همراه جمعی از 
مسلمانان لباس اِحرام پوشيد و برای انجام مراسم حج راهی 
مكه شد. مشركان قريش مانع ورود آن حضرت و پيروانش 
به مكه شدند، اما در حديبيه1 با پيامبر پيمان صلحی بستند 
كه به مدت ده سال ميان دو طرف جنگ و خونريزی نباشد. 
قرآن اين صلح را فتح و پيروزی آشكار برای اسالم معرفی 
كرده و گفته شده كه سورهٔ فتح در بارهٔ اين رويداد تاريخی 

نزول يافته است.

 ۱ــ محلی در 22 کيلومتری غرب مکه بر سر راه َجده

بررسی شواهد و مدارک
بندهايی از پيمان صلح حديبيه را بخوانيد و استدالل نماييد كه چرا آثار و نتايج آنها به سود مسلمانان بود؟

ـ به مدت ده سال بين قريش مكه و ياران محمد صلی الل عليه وآله، متاركهٔ جنگ خواهد بود.
 ـ از سال بعد، هركس از ياران محمد صلی الل عليه وآله كه به قصد حج يا عمره و يا تجارت به مكه آيد، جان و مالش در 

امان است.
 ـ هركس می خواهد به محمد صلی ا لل عليه وآله بپيوندد و با او هم پيمان شود، چنان كند و هركس می خواهد به قريش بپيوند 

و با ايشان هم پيمان شود، چنان كند.

فّعـالـیت 7

در  اسالم  گسترش  و  نفوذ  حديبيه،  صلح  پيمان  از  پس 
منطقهٔ حجاز و سرتاسر شبه جزيرهٔ عربستان به طور قابل 
توجهی افزايش يافت و مسلمانان در موقعيت برتری قرار 
بود كه حضرت محمد  تاريخی  گرفتند. در چنين شرايط 
صلی اهلل عليه وآله، سران امپراتوری ها و دولت های بزرگ را به 
اسالم دعوت كرد. برخی از منابع تاريخی نوشته اند كه دعوت  
جهانی پيامبر از سال ششم هجری و پس از پيمان صلح 
حديبيه آغاز گرديد. از جمله گفته شده كه در همين سال، 
پادشاهان  به  را  آن حضرت  نامه های  رسول خدا،  سفيران 
ايران، روم، غّسان، مصر و حبشه و رؤسای برخی قبيله های 

بزرگ عرب رساندند. 
 به هرحال، نامه های پيامبر به سران امپراتوری ها و دولت های 
بزرگ اگرچه با پاسخ مناسبی مواجه نشد، اما طی سال های 

هفتم و هشتم هجری تعدادی از حاكمان محلی در گوشه و 
كنار شبه جزيرهٔ عربستان مانند عمان، بحرين، نجران، يمن 
و ... يا به اسالم گرويده و يا از طريق پيمان های سياسی و 

پرداخت جزيه، تابع حكومت مدينه شدند.
فتح مكه و پيامدهای آن

از  يكی  و  قريش  حديبيه،  پيمان  از  پس  سال  دو  حدود 
قبيله های هم پيمانش، پيمان صلح را شكستند و تعدادی از 
افراد قبيله ای را كه هم پيمان مسلمانان بود، به قتل رساندند. 
ازاين رو، پيامبر به سرعت نيروی ده هزار نفری را برای فتح 
مكه بسيج كرد. در رمضان سال هشتم هجرت مكه به صورت 
مسالمت آميزی، آغوش خود را به روی سپاه اسالم گشود و 
كعبه از بت ها پاكسازی شد. پس از آن قبيله های اطراف آن 

شهر نيز به تدريج اسالم را پذيرفتند.
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اسالم  سال  يا  وفود1  سال  را  هجری  نهم  سال  مورخان 
آوردن قبيله ها ناميده اند. در اين سال هيئت های نمايندگی 
قبيله های مختلف عرب از هر سو به مدينه آمدند و ضمن 
اعالم  خدا  رسول  از  را  خود  فرمانبرداری  اسالم،  پذيرش 

نمودند.
اعالن برائت از مشركان

پديدهٔ وفود و استقبال اكثر قبيله ها و طايفه های مهم شبه جزيرهٔ 
عربستان از حكومت اسالمی، پيامبر و مسلمانان را در موقعيتی 
قرار داد كه برای نابودی شرک و بت پرستی اقدام كنند. بنابراين، 
با نزول سورهٔ برائت )توبه( در آخرين ماه های سال نهم هجری، 
رسول خدا به علی عليه السالم مأموريت داد كه برای ابالغ سورهٔ 
برائت عازم مكه شود. پس از آن مكه و خانهٔ خدا، حرم اسالمی 
اعالم گرديد كه مشركان حق ورود به آن و برگزاری حج را 
نداشتند. همچنين بت پرستان فقط چهار ماه فرصت داشتند 
كه در شرک باقی بمانند. البته مشركاِن هم پيمان با مسلمانان 

تا پايان دورهٔ پيمان خويش، از اين قاعده مستثنی بودند.
حجه الوداع

حضرت محمد صلی اهلل عليه وآله در سال دهم هجری مراسم 
حج ابراهيمی را به همراه ديگر مسلمانان و يارانش برگزار 
كرد. در آن زمان عمدهٔ نگرانی آن حضرت مربوط به آيندهٔ 
امت اسالمی بود. ازاين رو، رسول خدا در پايان مراسم حج و 
پيش از آنكه حجاج از هم جدا شوند، در مكانی به نام غدير 
خم، طی خطبه ای طوالنی، مهم ترين وصيت خود را ايراد 
كرد. آن حضرت در اين خطبه ضمن معرفی علی عليه السالم 
به جانشينی خويش، ختم نزول آيات قرآن و اتمام رسالت 

خود را اعالم كرد.
آله، سرانجام در 28 صفر  و  عليه  حضرت محمد صلی اهلل  
سال 11 در مدينه از دنيا رفت و در يكی از اتاق های منزلش 

به خاک سپرده شد.

روش حكومتداری حضرت محمد صلی اهلل  عليه و آله
حكومتی را كه پيامبر در مدينه بر پايهٔ امت اسالمی بنيان 
نهاد، بسيار ساده و فاقد تشكيالت و سلسله مراتب گسترده 
بود. رسول خدا، كاخ و نگهبان شخصی نداشت و در دوران 
زمام داری او از تشريفات و تجمالت مرسوم در دربار پادشاهان 
و ساير فرمانروايان خبری نبود. آن حضرت مسجدالنبی در 
مدينه را مركز حكومتی خويش قرار داد و از آن جا به ادارهٔ 
امور  می پرداخت. مسجد، مركز عبادت، آموزش و انجام امور 
سياسی، اداری و نظامی به شمار می رفت. پيامبر، در خيلی 
از مسائل حكومتی به ويژه جنگ و صلح، پس از مشورت 
با اصحاب و بر پايهٔ خرِد جمعی تصميم گيری می كرد و از 
خودكامگی و استبداد اجتناب می ورزيد. برای مثال، پيش 
از جنگ احد، با يارانش دربارهٔ چگونگی مقابله با مشركان 
به مشورت پرداخت. با وجود آنكه نظر پيامبر بر آن بود كه 
در مدينه با دشمن روبه رو شوند، اما تسليم نظر اكثريِت 
جوانی شد كه می خواستند در بيرون از شهر با سپاه دشمن 

بجنگند. 
سپاه و مديريت امور نظامی

در حكومت پيامبر، جهاد و دفاع وظيفهٔ تمام مسلمانی بود 
كه توانايی انجام آن را داشتند. مسلمانان به خاطر حضور در 
سپاه و شركت در جنگ حقوق نمی گرفتند، اما از غنيمت های 
تأمين  هزينهٔ  می كردند.  دريافت  را  خود  سهم  جنگی 
جنگ افزارهای نظامی مانند سالح، اسب و ساير تجهيزات 
جنگی نيز به عهدهٔ جنگاوران بود. رسول خدا، همواره به 
نظم و آمادگی رزمی مسلمانان اهميت می داد و بر تمرين های 
نظامی سپاه نظارت دقيق داشت. ايشان در تنظيم لشكر، 
شيوهٔ متعارف آن عصر را به كار می بست و نيروهای نظامی 
را به پنج گروه: مقدمه، قلب، َميَمنه )سمت راست(، َميَسَره 

)سمت چپ( و ساقه )عقبه( تقسيم می كرد. 

۱ــ وفود، جمع َوفد به معنی هيئت نمايندگی يا هيئت اعزامی است.
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تعليم و تربيت
اسالم تأكيد فراوانی بر كسب علم و دانش دارد. رسول خدا 
نيز توجه خاصی به تعليم و تربيت داشت و آن را در اولويت 
امور قرار داده بود. آن حضرت پس از جنگ بدر، شرط آزادی 
هر يک از اسيراِن باسواد را آموزش خواندن و نوشتن به ده 

تن از مسلمانان تعيين كرد. پيامبر مرتب معلمانی را برای 
تعليم قرآن و احكام اسالم به سوی شهرها و قبايل مختلف 
می فرستاد. همچنين احاديثی از رسول  خدا دربارهٔ لزوم كسب 

و علم و دانش نقل شده است.

با يكديگر همفكری نماييد و مضمون دو حديث مشهور پيامبر را دربارهٔ علم آموزی، به فارسی بيان كنيد.
فّعـالـیت 10

منابع مالی و شيوۀ گردآوری و توزيع آن ها
 زندگی اقتصادی مسلمانان در زمان رسول خدا، ساده بود و 
پيامبر با منابع مالی محدودی كه در اختيار داشت به ادارهٔ 
اين منابع، غنايم جنگی، زكات  امور می پرداخت. از جملهٔ 
و  دريافت  چگونگی  قرآن  آيات  بودند.  جزيه  و  )صدقات( 
توزيع اين منابع را مشخص كرده بود. پيامبر برای گردآوری، 
حفظ و توزيع منابع فوق افرادی را برمی گزيد. چهار پنجم 
غنايم جنگی ميان جنگاوران تقسيم می شد و يک پنجم آن 
)خمس(، به خدا، رسول، خويشان او و يتيمان، فقيران و در 
راه ماندگان تعلق داشت. جزيه، ماليات سرانه ای بود كه به 
مردان بالغ اهل كتاب )يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان( كه 
به لحاظ مالی توانايی پرداخت آن را داشتند، تعلق می گرفت. 

زكات را مسلمانان می بايستی پرداخت نمايند.
يهودی نشين  مناطق  آنكه  از  پيامبر پس  آن ها،  بر  عالوه   
خيبر، فدک و تيماء را به جنگ گشود، به يهوديان ساكن 
آن جا  زمين های  روی  بر  همچنان  داد،  اجازه  مناطق  آن  
به حكومت  را  از محصول ساالنه  نيمی  و  كشاورزی كنند 
اسالمی بپردازند؛ اما حق تصرف در آن زمين ها از آِن رسول 

خدا بود.
خلق و خوی رسول خدا

هيچ گاه  و  بود  ديگران  معاشر  و  همدم  زندگی  در  پيامبر 
ادعای رفتارهای خارق عادت و برخالف سير طبيعی جهان 

را نداشت. تنها يک ويژگی ايشان را از ديگر مردم متمايز 
می ساخت و آن اين بود كه پروردگار او را برگزيده و وحی 

خويش را بر قلب آن حضرت نازل گردانيده بود 
رسول خدا چهره ای گشاده و خنده رو و قلبی مهربان داشت. 
زياد سخن نمی گفت و زبان به نفرين و دشنام و بدگويی 
نمی گشود. شنيده نشد كه مسلمانی را لعن و نفرين كند. 
كم ترين  و  نيازرد  را  خود  خانوادهٔ  اعضای  يا  همسر  هرگز 
بهانه را در عذرخواهی برای گذشت از خطا و گناه ديگران 
می پذيرفت. او بر دشمنان اسالم تاخت، اما پس از تسليم 
شدن، با آنان به ماليمت رفتار كرد و در صدد انتقام جويی 
بر نيامد. برای نمونه پس از فتح مكه، هنگامی كه قريش سر 
تسليم فرود آوردند، از گناه آنان و ستمی كه به او و پيرانش 

كرده بودند، درگذشت و فرمود: برويد، شما را آزاد كردم.
زندگی پيامبر از جمله خوراک، پوشاک و مسكن او بسيار 
ساده بود. روايات متعددی در نكوهش زياده روی در خوراک 
و پوشاک از آن حضرت نقل شده است. بيشترين خوراک 
ايشان چنانكه در روايات آمده است، نان جو و خرما بود. 
رسول خدا در كارهای خانه كمک می كرد و عالقه و رغبتی 
فراوان به پاكيزگی و نظافت داشت. قرآن از سجايای اخالقی 
پيامبر، به عنوان اخالق عظيم، اسوه و الگوی ديگر مردمان 

ياد كرده است.



24

پرسش های نمونه
1 زمينه های اجتماعی، سياسی، اقتصادی و دينی استقبال مردم يثرب از اسالم و پيامبر را شرح و تحليل كنيد.

2 هدف رسول خدا از برقراری پيوند برادری ميان مسلمانان چه بود؟ و اين اقدام چه نتايج عاطفی و اجتماعی داشت؟

3 انگيزه و اهداف منافقان، سران يهودی و مشركان مكه را از مخالفت و دشمنی با اسالم، مقايسه و نقاط اشتراک و تفاوت 

آن ها را بيان كنيد.

4 به نظر شما چرا بعد از فتح مكه، شرط مهاجرت به مدينه از شروط بيعت و مسلمانی برداشته شد؟

5 منابعی را كه در اين درس از آن ها استفاده شده است، فهرست نماييد.


