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Abstract 

The centrality of the Prophet sīra (lifestyle) in Islamic 

culture and civilization, which includes the role of the 

intermediary of the Prophet in receiving the revelation and 

the human, social, and cultural-civilizational formation of 

it, requires that firstly, the various aspects of this sīra are 

known and secondly, its anthropological, moral and 

sociological principles, and, in general, its function in 

Islamic culture and civilization, are to be derived for 

making a culture and civilization. This will not be 

achieved except in the light of the requirements and 

identification of various kinds of the sources of the 

Prophet Sīra. The purpose of this article is by a holistic 

view and content analysis method to explain the religious-

civilization requirements of the source's identification 

(based on the various aspects of his personality), the 

recognition of its varieties. Important and well-known 

books on Prophet life include three types of Sīra and 

Maghāzī, general Chronicles, and the local Chronicles of 

Mecca and Medina, which are excluded from this study. 

Instead, such types as the Qur'an and its interpretations, 

hadīth collections, biographical dictionaries, Futūḥ 

(conquests) and Kharādj (land taxation) books, as well as 

geographical and theological works by the seventh century 

AH, which have been less studied or neglected in SĪRA 

studies, are examined. 

 

Keywords: the study of the Prophet Sīra (lifestyle), Islamic culture 

and civilization, the study of Sīra sources. 
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مقدمه

ا و یکه در جغرافی است، چراخ بشریز تاریبرانگ تأمل یهادهیپد از یتمدن اسالمپیدایی 
در ، اما نداشت یتمدن بشر ی در کارنامۀدرخشانۀ نیشیبرخاست که پ یان قومیم از

با  ی راگرفت و جوامع و اقوام مختلف را در بر یعیوس یایجغراف ،ک سدهیکمتر از 
 خود کشاند. یتمدنـ  یآداب و رسوم متنوع به قلمرو فرهنگها و ، زبانیانها، اد فرهنگ

 آنچه تمدن اسالمی را در جغرافیا و فرهنگ بدوی قوم عرب در جزیرةالعرب
در  ی آنخیو تار ییایبسط و گسترش جغراف یِمتماد های در سدهکرد و سپس  یزیر هیپا

ر متجانس و نامتجانس گوناگون را اش، عناص ییایو جغراف یانسان یۀخارج از خاستگاه اول
 یبه نام فرهنگ و تمدن اسالم یتمدنـ  یفرهنگ یواحدها  آن ب کرد و ازیجذب و ترک

 ی، وحقرآنبود.  سیرۀ نبویو سنت و  قرآن یعنیآن،  و موجد یعوامل ذاتد آورد، یپد
و تمدن  و اهداف فرهنگ ،ها یگذار استی، اصول، سیمبان کنندۀ ی و دربردارنده و ارائهاله

، ی، انسانی، عقالنیفطر ی ثابتاسوه و الگو )ص(رسول خدا یرۀ، و سنت و سیاسالم
رها و یبا توجه به متغ ی،بشر ی جامعۀازهایات و نیآن است که ح یخیو تار ی،اجتماع
سیرۀ ت سنت و ین، اهمید با آن انطباق داده شود. بنابرای، بایو نسل یات عصریمقتض
، یصورت انسان یار و مصداقن است که معیا یتمدن اسالمدر فرهنگ و  )ص(خدا رسول

 یکه فرارو یفرهنگ و تمدن ی است؛قرآن یها م و آموزهیتعال یو تمدن ی، فرهنگیاجتماع
خ است. یدر فرجام تار یفرهنگ و تمدن بشر یخ و صورت آرمانیطول تار مسلمانان در

لحاظ  ی، که بهام فردفقط در مق یرۀ آن حضرت را نهاست که س یتین اهمیبنا بر چن
و  به شمار آورداسالم  یو تمدن یفرهنگ یاسوه و الگو دیبا ی،خیکرد تاریو رو ینوع

 ی آن.ها ستهیره و درک بایس یشناس حاصل نخواهد شد جز از رهگذر منبعشناخت آن 
 

شناسیسیرههایمنبعبایسته

 یهاتن به آموزه، پرداخیفرهنگ و تمدن اسالم و موجد یعوامل ذات گرچه در مطالعۀ
سنت و  ،ن نوشتاری، در اتر استییمبنا یو معرفت یلحاظ نظر ( بهکریم قرآن) یانیوح

ی، خ و تمدن ملل اسالمیتار ی رشتۀمقتضا به ق است؛ اوالًیتحق یمحور اصلسیرۀ نبوی 
اگر  بر این اساس که که ذکر شد، ، چناناًیو ثان که رشتۀ مطالعاتی نگارندگان بوده است،

 یتمدن-یصورت و مصداقِ فرهنگ یوح یها آموزه ،نبود )ص(خدا سیرۀ رسولو سنت 
پوشاند  یبشرۀ جام ی،م الهی، به تعالیافت و ابالغ وحی. آن حضرت عالوه بر دریافت نمی
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ۀ را در متن جامعه محقق سازد و شالوده و منظومها  آن سال نبوت، توانست 23 یو ط
قرآن  یهاآموزه یۀرا بر پا یتمدن اسالم یادو اقتص ی،اسی، سی، اجتماعیفرهنگ-یفکر

 یشناس منبع یها ستهیکه با ،)ص(رسول خدا یتیشخصۀ شاکل یمباناستوار کند.  کریم
 اند از: ب عبارتیبه ترت ،هاست مأخوذ از آن ،رهیس

شأن  یدارا ی،اله یایگر انبیهمچون د ،)ص(امبر اسالمیپ ی(.)شأن خَلق یشأن بشر (1
 یفطر یها یژگیدارد و در و یبشر ی، خَلقیلحاظ وجود ی بهعنی است؛« یبشر»و جنس 

به این شأن داللت دارند:  قرآننیست. آیات گر افراد بشر یشان و دیان ایم یتفاوت ی،و ذات
« کُمْنُ إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُقالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْ»(، 128توبه: « )مْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْلَقَدْ جَاءَکُ»

وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ »(، 6: لتفصّ ؛110: )کهف« يَّإِلَ  قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحى»(، 11: می)ابراه
 یاز جنس بشر و دارا یا(. چون انب9: )انعام« ا یَلْبِسُونَلًا وَ لَلَبَسْنَا عَلَیْهِم ممَلَکًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُ

 ی،شتی، معی، اجتماعی، اخالقیفکرۀ ها اسو گر انسانید یبرا ،هستند یبشرهای  یژگیو
ات یداللت آ شدند و به ینمین بود، اسوه و الگو اگر جز ا اند و یتمدن-یو فرهنگ ی،اسیس

تُمْ قالُوا إِنْ أَنْ»گرفت:  یشان قرار نم ا رد اهل زمانهیرش یگفتار و رفتارشان مورد پذ ی،قرآن
... ما هذا إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یَأْکُلُ مِمَّا هِوَ قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ»(، 10: می)ابراه« إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُنا

  قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتىَ يَةٌآوَ إِذَا جَاءَتْهُمْ » (،33: منون)مؤ« شْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَتَأْکُلُونَ مِنْهُ وَ یَ
 مَنَعَ مَا وَ»(، 124: )انعام« رِسَالَتَهُعَلُ هِ، اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْرُسُلُ اللَّ   لَ مَا أُوتىِمِثْ  نُؤْتىَ

 .(94: )اسراء« رَّسُولًا بَشَرًا اللَّهُ أَبَعَثَ قَالُوا أَن... النَّاسَ
ث نفس، ی، تکلم و حدیورز چون محبت و عشقی، همبشر یو فطر یجز صفات ذات

 آحاد و افراد بشر یان همۀم یشترک ذاتکه م ،یش به جاودانگیگرا و ش به حق،یگرا
مختص به خود  یهر فرد صفات یدن،خوابی همچون خوردن و زیغر یز صفاتیو ن است

 یخُلق و یهمچون صفات خَلق یگر آحاد بشر است،ن و تشخّص او از دیتعیۀ دارد که پا
 یگاها اراده و آی یت، فرهنگ اجتماعیم و تربی، تعلییایط جغرافیوراثت، محۀ دییکه زا

 یشأن بشرۀ مهم دربار اند. نکتۀ ی از این گونهات جسمیخصوصی است؛ برای مثال، فرد
 یذات یها یژگیک دو گونه صفات و وین است که ضمن شناخت و تفکیا )ص(امبریپ

و  یذات یها یژگید توجه داشت صفات و وی، بای( بشری)اختصاص یض)مشترک( و عرَ
هاست، نه صفات و  گر انسانید یه بودن او برااسو یمبنا )ص(امبریپ یمشترکِ شأن بشر

 آن حضرت. یو اختصاص یضعرَ یها یژگیو
، پیامبر در شأن و بُعدی دیگر، قرآنبر اساس آیات  ی )جعل احکام(.عیشأن تشر (2
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 برای یبشر یز جعل حکم در جامعۀو ن یو دستورات اله یابالغ وح« رسالتِ» دار عهده
  رٌ مِثْلُکُمْ یُوحىقُلْ إِنَّما أَنَا بَشَ»آنان بود:  یو جمع یردات فیم حیها و تنظ ت انسانیهدا
: )احزاب« هِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِیرًاإِنَّا أَرْسَلْناكَ شا    یا ایّها النَّبىِ»(، 6: فصلت؛ 110: )کهف« إِلَيَّ
: )مائده« فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ لَّمْ تَفْعَلْالرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَ إِن  یا ایّها»(، 45
وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما »(، 285: )بقره« نْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِآمَنَ الرَّسُولُ بِما أُ»(، 67

تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ » (،7: حشر« ) اللَّهَ شَدیدُ الْعِقاب نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فیها وَ ذلِکَ الْفَوْزُ 

« مُّهِینٌ عَذَابٌ هُلَ وَ فِیهَا خَالِدًا نَارًا یُدْخِلْهُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ الْعَظیمُ. وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُ
وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ »(، 14ـ13)نساء: 

(. این شأن 36)احزاب: « مُبِیناً ضَالالً ضَلَّ فَقَدْ رَسُولَهُ وَ اللّهَ یَعْصِ مَنْ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ
است و پس از قرآن، پایه و مایۀ ثابت فرهنگ و تمدن  )ص(احکام( مختص رسول خدا )جعل

اسالم است و محدود به زمان )عصرنبوت(، مکان )جزیرةالعرب(، و قوم خاصی )قوم عرب( 
(، 170نساء: « )یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّکُمْ فَآمِنُوا خَیْراً لَکُمْ»نیست: 

 الَّذي قُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمیعاً... فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ»
الَّ کَافَّةً لِلنَّاسِ وَ ما أَرْسَلْناكَ إِ»(، 158)اعراف: « یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ کَلِماتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ
«  وَ ما أَرْسَلْناكَ إِالَّ رَحْمَةً لِلْعالَمین»(، 28)سبأ: «  بَشیراً وَ نَذیراً وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یَعْلَمُون

(. بر اساس این آیات و دیگر آیاتی که پیامبر را به عنوان رسول خدا بر همۀ 107)انبیاء: 
ان و پیروی از ایشان را شرط هدایت دانسته، میراث فرهنگ و ها معرفی کرده و ایم انسان

ریزی کرد، در هر زمان و مکانی،  های وحیانی، که آن حضرت پایه تمدن مبتنی بر آموزه
  تأسی و پیروی است. الگوبرداری و استمرارپذیر و برای همگان قابل قابل

ن دیگر، احکام و اوامر و ، در شأ)ص(( شأن تنفیذی )شأن اجرایی و مدیریتی(. رسول خدا3
کرد و ناگزیر، در این  نواهی الهی را بنا بر شرایط و مقتضیات عصری و نسلی خود اجرا می

داشت. آن حضرت در جغرافیای خشک و  موارد، در چارچوب اقتضائات محیط خود گام برمی
ر مبعوث محو پرست و بدوی با ساختار اجتماعی قبیله محصول حجاز و در میان مردمانی بت کم

کرد.  ها و احکام وحیانی اسالم را اجرا و جامعه را مدیریت می شد و در چنان شرایطی، آموزه
های مقتضیات عصری  ها و پوسته کند این صورت تبعیت و الگوبرداری از سیرۀ نبوی ایجاب می

رت و نسلی از بُعد اجرایی و مدیریتی ایشان زدوده شود و اصول و رفتارهای ثابت سیرۀ آن حض
  در شأن مدیریتی شناخته، استخراج، و الگوبرداری گردد.
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را  )ص(بر اساس سه شأن بشری، تشریعی، و تنفیذی است که شخصیت رسول خدا
لَقَدْ »معرفی کرده است: « اسوه»نیز پیامبر را  کریم قرآنکه  باید اسوۀ ثابت انگاشت؛ چنان

« لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثیراً رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  کانَ لَکُمْ في
منحصراً برای مسلمانان نیست و  )ص((. بنا بر این آیه، اسوه بودن رسول خدا21)احزاب: 

 کنند همۀ معتقدان به توحید و معاد و کسانی که خدا را در همه حال و همه چیز یاد می
، یشأن بشر حاصل آنکه گرا را. معناگرا و کمال یها همه انسان یعنی یرد؛گ یدر بر م

جاب یا ،)ص(رسول خدا ی اسوه بودنعنیند آن سه، یو برآ یذیشأن تنف و، یعیشأن تشر
، اصول یاز آن مبان اًیآن حضرت به دقت شناخته شود و ثان یرۀس ی، مبانکند که اوالً یم

فرهنگ و تمدن  و حفظ ساخت یبرا یردکارکی و شناخت ، جامعهی، اخالقیشناخت انسان
شتر باشد، یچه تنوع و تعدد منابع ب هر ،ن مهمیل به این برایاستخراج گردد.  یاسالم

تر از  انهیگرا واقع ید و فهمیآ یشتر فراهم میبسیرۀ نبوی ات یامکان شناخت ابعاد و جزئ
 های نوشتهاز  ییها گاه و نسبت گونهین جاییبه تب ،ن نوشتاریشود. در ا یآن حاصل م

، ییات محتوایمذکور و ذکر کل یها ستهیبا با یان قرن هفتم هجریمسلمانان تا پا
ی کالً یا پژوه رهیشود که در مطالعات س یپرداخته مها  آن از یریگ بهره یو روش ی،نشیب

 .ها غفلت شده است بعضاً از آن
 ،کریم قرآندهند  یبه دست م )ص(امبریپ هایی دربارۀ یی که آگاهیها کتاب جملهاز 
، یثیحدآثار نه، یمکه و مد یخ محلی، تواریخ عمومی، تواریره و مغازیس های کتاب
از  هستند. یو کالم ییایجغرافهای  و کتابفتوح و خراج،  آثار شرح احوال،های  نوشته

 خیو توار ی،عموم خی، تواریره و مغازیس یهاکتاب غالباً ،ها یپژوه رهیدر س آنجا که
در این تحقیق تر هستند،  شده اند و شناخته نه مورد استفاده قرار گرفتهیه و مدمک یمحل

 اند. ل قرار گرفتهیو تحل یمذکور مورد بررس یها گر گونهیو د ها پرداخته نشده به آن
 

وتفاسیرکریمقرآن.1

ین منبع تر ی، اصلین منبع معرفت اسالمیتر یکالم خدا و اصلعنوان  به، کریم قرآن
را از منظر علم و  )ص(و شئون رسول خدا یگاه وجودیرا جایز سیرۀ نبوی است، ۀمطالع

، یانسان شناختی یبه وجوه هست یوح یۀاز منظر و زاو یعنیکند؛  ین مییتب یکالم اله
به  یو تمدن یفرهنگ ییز کارکردگرایو ن یاقتصاد ی،اسی، سی، اجتماعی، اخالقیعقالن
 یارهایمع ییشناسا یات آن، برایتتبع در آ نگرد و مطالعه و یت آن حضرت میشخص

 است.  یآن حضرت ضرور یرۀت و سیانه از شخصیگرا ح و واقعیثابت فهم صح
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ان مواد یاز م ین گفته شد،ش از ایکه پ )ص(امبریاسوه بودن پ گانۀ عالوه بر شئون سه
 دربارۀ یار و مالک،مععنوان  به یل اجمال و اشاره وسب به قرآنی که و اطالعات گوناگون

دهد،  یبه دست م )ص(امبریپ یو اجتماع یتیشخص یها یژگیو و شناختی یهست یمبان
 ذکر است: ین مجال محدود قابلر در ایموارد ز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ »الف( وصف مختصری از فضای اجتماعی زندگی حضرت: 
وَ الصَّیْفِ فَلْیَعْبُدُواْ رَبَّ هذَا الْبَیْتِ الَّذِى أَطْعَمَهُم مِّن لِایلَافِ قُرَیْشٍ إیلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ 

 (. 4-1)قریش: « جُوعٍ وَ آمَنَهُم مِّنْ خَوْفِ
وَجَدَكَ وَ   وَىأَ لَمْ یَجِدْكَ یَتِیمًا فَآ»یشان: ا یفرد یاز وضع زندگ یا ب( وصف گوشه

صَدْرَكَ وَ وَضَعْنا عَنْکَ  أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ»( و 8ـ6)ضحی:  « وَ وَجَدَكَ عَائلًا فَأَغْنىَ  ضَاالًّ فَهَدَى
  (.4ـ1: )انشراح« وِزْرَكَ الَّذي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَكَ

 : همچون، یو اخالق یفکر یها یژگیو و شناختی یو هست یوجود یمبان ی( برخج
که دربارۀ  عبودیت است، چنان کریم قرآنترین ویژگی انبیا در  ـ عبودیت. محوری

» ( و 30)مریم: « نَبِیًّا  قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْکِتابَ وَ جَعَلَني»حضرت عیسی گفته شده: 
در  )ص((. رسول خدا59)زخرف: « إِسْرائیلَ  إِنْ هُوَ إاِلَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَیْهِ وَ جَعَلْناهُ مَثاَلً لِبَني

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ »رگز جز خدا را بندگی نکرد و برای خداوند شریک قائل نشد: تمام عمر، ه
قُلْ أَ »(، 14)زمر:   «قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دیني»(، 11)زمر: « أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّینَ

قُلْ إِنِّي نُهیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذینَ تَدْعُونَ »( و 64)زمر: « ونَفَغَیْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَیُّهَا الْجاهِلُ
 (.66)غافر: « مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جاءَنِي الْبَیِّناتُ مِنْ رَبِّي وَ أُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمینَ

و  ـ اعتقاد به انبیای پیشین. پیامبر اکرم به همۀ انبیای پیش از خود مؤمن
آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ »های آسمانی آنان بود:  کنندۀ رسالت و کتاب تصدیق

)بقره: « الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَالئِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ ال نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ...
اللَّهُ میثاقَ النَّبِیِّینَ لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ  وَ إِذْ أَخَذَ»( و 285

 (.81عمران:  )آل« مُصَدِّقٌ لِما مَعَکُمْ
ا اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَ الْمُنَافِقِینَ  إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمً    ا النَّبىِیا ایهَّ»ـ تقوا. 

 .(1: )احزاب« حَکِیمًا
 .(53: )احزاب« فَیَسْتَحْىِ مِنکُمْ    بىِلکُمْ کَانَ یُؤْذِى النَّذ إِنَّ»یا؛ ـ ح

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ »خویی؛  ـ نرم
 (.159عمران:  )آل« حَوْلِکَ
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  .(1: )انشراح« أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَكَ» ر؛ـ شرح صد
، یعیت رسالت بود و از بعد تشریدار مسئول امبر عهدهی، پ ای یتین ظرف شخصیدر چن

 یا رهیس یها داللت شاملداشت که  ی، عملکردیتیریارات و از بعد مدیت و اختیمسئول
 اند از: عبارتها و عملکردها  این مسئولیت از یاست. برخ

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْییکُمْ وَ اعْلَمُوا » یت؛هداـ 
إِنَّا     نَّبىِال یا ایّها»(، 24: )انفال« أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ

إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ     النَّبىِیا ایّها »( و 45: )احزاب« هِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِیرًاأَرْسَلْنَکَ شا
ا وَ لَا یَسْرِقْنَ وَ لَا یَزْنِینَ وَ لَا یَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَ لَ شیئاًیُبَایِعْنَکَ عَلىَ أَن لَّا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ 

بَایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ فَ یَعْصِینَکَ فىِ مَعْرُوفٍأَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لَا    ینَهُ بَینْرِیَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْت
 .(12: )ممتحنه« نَّ اللَّهَ  إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌلَه

رَّسُولَ وَ أُولِي یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا ال»ـ مرجعیت داوری و تشخیص؛ 
فَال وَ رَبِّکَ ال »(، 59)نساء: « ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ شَيْ  الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في

وَ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ   یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوكَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ ال یَجِدُوا في
وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى »(، 65)نساء: « یُسَلِّمُوا تَسْلیماً
وَ  وَ أَطیعُوا اللَّهَ»(، 83)نساء: « مِنْهُمْ یَسْتَنْبِطُونَهُ الَّذِینَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ  الرَّسُولِ وَ إِلى

(، 92)مائده: « رَسُولِنَا الْباَلغُ الْمُبینُ  أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى
« قُلْ أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ... وَ إِنْ تُطیعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إاِلَّ الْباَلغُ الْمُبینُ»

)محمد: « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ ال تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ»(، 54)نور: 
 (.7)حجرات: « کَثیرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ  وَ اعْلَمُوا أَنَّ فیکُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ یُطیعُکُمْ في»( و 33

أُخْراکُمْ   أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ یَدْعُوکُمْ في  إِذْ تُصْعِدُونَ وَ ال تَلْوُونَ عَلى» ی؛نظام یـ فرمانده
« ما فاتَکُمْ وَ ال ما أَصابَکُمْ وَ اللَّهُ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ  فَأَثابَکُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِکَیْال تَحْزَنُوا عَلى

الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ  یا أَیُّهَا النَّبِيُّ جاهِد»(، 153: عمران آل)
 (.73: )توبه« بِئْسَ الْمَصیر

... وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِیَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْ» ی؛ت مالیریـ مد
ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ  وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ»(، 1: )انفال« رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ

ما أَفاءَ اللَّهُ » (،41: )انفال« السَّبیلِ ابْنِ وَ الْمَساکینِ وَ الْیَتامي وَ الْقُرْبي لِذِي وَلِلرَّسُولِ و 
... وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ ولِفَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُ  رىرَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُ  عَلى

 (.7: )حشر« فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ
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 ی،، عرفانیادب یها شیو جامع، با گرا ی،، عقلیدر هر سه نوع نقل ی،ریتفس یها کتاب
یا ستند ین نیآفر نشیب )ص(رسول خدا انۀگ یگاه و شئون سهنسبت به جا شان یو اجتهاد

ین باره به در ا یتوان نکات و اشارات یمها  آن مطالب یال اما از البه کمتر روشنگرند،
 ،یعرب : ابنـ ، نک)ص(رسول خدا ید بر شأن بشریتأکبرای نمونه،  یبرا) دست آورد

توبه؛ فخر از سورۀ  128 آیۀ لیذ ،1/275 ،عمران از سورۀ آل 144 آیۀ لیذ ،1/125
از سورۀ کهف؛  110 آیۀ لیذ ،21/503 از سورۀ توبه، 128 آیۀ لیذ ،16/178 ،یراز
 از سورۀ کهف. برای 110 آیۀ لیذ ،2/417 ،توبهاز سورۀ  128 آیۀ لیذ ،2/76، یریقش
 64 آیۀ لیذ ،1/147، یعرب : ابنـ ، نک)ص(امبریو وجوب اطاعت از پ یعید بر شأن تشریتأک

، یریقشاز سورۀ نساء؛  59،83آیات  لیذ، 1/166، ر القرآنیتفس ،یعاننساء؛ صناز سورۀ 
، آن حضرت یتیریاز شأن مد ییها ن گوشهییتب از سورۀ انفال. برای 1 آیۀ لیذ ،1/601
 لیذ ،5/259، از سورۀ توبه؛ ابوجعفر طوسی 73 آیۀ لیذ ،2/283، همان ،یصنعان: ـ نک

، یرازاز سورۀ انفال؛ فخر  41آیۀ ل یذ ،63ـ2/61، یاشیعاز سورۀ توبه؛  73 آیۀ
ـ 1/254، یقمیم؛ تحراز سورۀ  9 آیۀ لیذ ،30/573 از سورۀ توبه، 73 آیۀ لیذ ،16/103

نیز  مثل محبت و ادب ،شانیصفات ا یشرح برخ از سورۀ انفال. برای 1 آیۀ لیذ ،255
 عمران(. از سورۀ آل 159 آیۀ لیذ ،9/405، یرازنک: فخر 

 
حدیثیهایکتاب.2

 دربردارندۀاند،  اخذ شده یا لهیو قب ینیکه از منابع مختلف د ی،ثیحدۀ گون یها تابک
له، یاجداد، قب راجع به یو اخبار )ص(رسول خدا ی دربارۀو متنوعهای گسترده  آگاهی

مند و مکانمند ین مواد و اطالعات، اگرچه زماناو هستند. ا یط اجتماعیو مح ،بستگان
 ی و خاماز مواد اصل اند، ی ثبت و ضبط شدها کالمی یفقه یا نهیدر زم ستند و غالباًین

ها به  گر گونهیکنند که گاه در د یرا ذکر م یاتیشوند و جزئ یمحسوب مسیرۀ نبوی 
 .یار مهم و ارزشمندندبسسیرۀ نبوی ن ابعاد مختلف یید و در تبنخور یچشم نم

، أموطّ یعنی، ندا یکه فقط مشتمل بر موضوعات فقه یثیحد یها آن دسته از کتاب
سیرۀ نبوی هستند و  یعین وجه تشریمب یو روشن یخوب سو، به ، ازیکسننو  فمصنّ
ث احکام، یان احادیمنجر به صدور حکم در ضمن ب یِجزئ یگر، با نقل ماجراهاید یازسو
امبر و فهم و استخراج علل و اصولِ وجوه مختلف یپ یو مکان یزمان ین فضاهاییدر تب

از اسالم  لب خود را به قبلامط ها دامنۀ ین کتاباز ا یدند. برخیفم ایشان یتیریمد
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، فمصنّ، یو خاندانش )صنعان )ص(یامبرپ یگاه اجتماعیجا اند و با اطالعاتی درباره کشانده
 ی قابلو تمدن یل فرهنگیو تحل یاجتماع یها نهیم زمی(، در ترس319، 5/313
که به اسالم اظهار  یرسول خدا با کسان اند. مطالب مربوط به رفتار و برخورد استفاده 

 یره و کشورهایجز ی رابطه با بزرگان شبه(، مکاتبه و برقرار6/3کردند )همان،  یل میتما
ابوداوود ران )ینامه به پادشاه ا یمُهر برایۀ مثل ته ،مخاطبِ نامه یه، مراعات آدابهمسا

، سنن، یترمذی مکاتبه )ی براانیو سر ی(، فرمان به آموختن زبان عبر2/293، یسجستان
( و پاسخ به نامه و سالم 6/90، همان ،ی)صنعانینشان در د افراد، آزاد گذاشتن (4/167

 دهد. یامبر در گسترش دعوت را نشان میپ یاست کلی( روش و س6/13مشرکان )همان، 
 عالوه بر ،(212صالح،  :ـ نک 1ی.ثیابواب حد ی )مشتمل بر همۀثیجوامع حد

 ،پراکنده اما مکمل، مصحح یاطالعات یحاو 2،)ص(امبریپ  یزندگ ربارۀی مستقل دها بخش
در  ،ن اطالعاتیتر یان، جزئین میز هستند. در ایها ن ر کتابیسا یها د دادهیا مؤی

ات یجزئ ی،ثیشوند. در جوامع حد یافت میها  حیشتر در صحیب ،تر یمسندها و مطالب کل
ل یبرداشت و تحل مطرح شده که قابلحجاز  یو اجتماع یاوضاع فرهنگ ی دربارۀمهم
نمونه،  ی. برایدندار مفیبس ،امبر اکرمیپ یتیرین شأن مدییو در تب یو تمدن یخیتار
ش نزد یگاه قری( به جا14/158حبان،  ابن« )الشر الناس تبع لقریش في الخیر و»ث یحد

اکم ه و نزاع بر سر نصب حجراالسود )حکعب یبازساز یعرب اشاره دارد و نقل ماجرا
 .نمایاند را می یلگیاز تعصب و تفاخر قب یری( تصو1/458، یابوریشن

های حدیثی با یک موضوع مشخص( نیز حاوی اطالعات  های روایی )کتاب نگاری تک
حماد بن اسحاق  ترکة النبيها،  نگاری کلی منطبق با عناوینشان هستند. در میان تک

 ، مثل زهد و)ص(اقتصادی پیامبرق( به وضع معیشت و مدیریت  267بغدادی )متوفای 
 الشمائل المحمدیة و الخصائل ( و64)بغدادی،  3شان پرداخته قناعت حضرت و خانواده

 های خَلقی و خُلقی آن حضرت، همچون ق( به ویژگی 279ترمذی )متوفای المصطفویة 

                                                                                                                                        
ند از عقاید، احکام، رقاق، آداب طعام و شراب، تفسیر و تاریخ و سـیر، سـفر و   ا گانه عبارتابواب هشت. 1

 قیام و قعود، فتن، مناقب و مثالب.

 صفحه از جلـد چهـاردهم   400بخاری، حدود  صحیح. برای نمونه، جلد چهارم و قسمتی از جلد پنجم 2
حـاکم  المستدرک علـی الصـحیحین   از  « کتاب المغازی و السرایا»و « کتاب الهجرة»حبان،  ابنصحیح 

 )ص(نامـۀ پیـامبر   شیخ کلینی به زندگیالکافی  در از کتاب الحجة« باب مولد النبی و وفاته»نیشابوری، و
 اختصاص دارد.

 .«الشعیر یومین حتى قبض رسول هللا وسلم من علیه هللا ما شبع آل محمد صلى». 3



  219  شناسی سیرۀ نبوی های منبع بایسته

. اما در اشاره داشته است ،(297همان، ) 2ای( و ح186، الشمائلترمذی، ) 1ییرو خنده
 و پراکنده، اما نسبتاً یجزئسیرۀ نبوی ، مواد و اطالعات یثیحد یها ینگار گر تکید

 . ت آن حضرت آمده استین مرتبط با اهل بیل عناویفراوان و اغلب ذ
به  نهج البالغهسته است از یشا نخست آنکه ی است:ضرور در اینجا ذکر سه نکته

که غفلت از آن  ، یاد شودمصطلح( یمعنا ی )البته نه بهثیحد ی از منابع ارزندۀکی عنوان
بن  یات علیروا ینکه همۀبا ا شده است. این کتاب  یپژوه رهیموجب نقص مطالعات س

، و طالب یبن اب ی، علیاصل یهم از جهت راو واز نظر وثاقت  یست،را شامل ن )ع(طالب یاب
ن مسلمان مورد توجه متفکرا، (ق 404ی )متوفای ف رضیآن، شر ورندۀهم از جهت گردآ

ی و هم دورۀ رسالت را جاهل که هم دورۀ ،)ع(ی. امام علیرمسلمان قرار داشته و داردو غ
در کنار آن حضرت حضور داشت و پس از )ص( امبریپ یشتر حوادث زندگیدر ب درک کرد،

با  )ع(. علیمورد اعتماد عموم مسلمانان بودسیرۀ نبوی، در نقل سنت و  )ص(امبریرحلت پ
ط یاز شرا یقی، اطالعات دقیشناخت و جامعه ی،شناخت ، روانیناختش یکرد هستیرو

ناگوار،  یشتیقبل و بعد از بعثت ارائه و وضع مع یو اقتصاد یو فرهنگ یاجتماع
ی خوب ( را به149ـ147، 88، 26، البالغه نهجو جهل حاکم بر عرب ) ی،اجتماع ینابسامان

 زندگیت و یاخت ابعاد شخصشن یبرا یمناسب ینۀن اطالعات زمیوصف کرده است. ا
دوم  .آورد میفراهم سیرۀ نبوی از  یو تمدن یفرهنگ یها ل و برداشتیو تحل )ص(امبریپ

ین . ااند یمربوط به پس از هجرت نبو یثیحد ی گونۀها مواد و مطالب کتاب آنکه عمدۀ
ا ل رفتار و تعامل بیاز قب ،امبریپ یآن، اقدامات اجتماع یهجرت و چگونگ لۀمسئ مواد،

امبر، رفتار یاب پینه در غیت مدیریمد اردادها، نحوۀها، قر مسلمانان و اهل کتاب، نامه
انواع  وفور در همۀ که بهـ ها  یهات مربوط به غزوات و سریروا یشان،ا یو اقتصاد یشتیمع

)ص( امبریر پیو خط س ،نهیگرفته در مد ، تحوالت صورتـ شود یم هافتی یثیحد یها کتاب

را  یتمدن اسالم یریگ شکل یبرا سازی نهیو زم یجاهل یجامعه از فضا رون بردنیدر ب
 ی دربارۀثیحد ی گونۀها که کتاب یمیجز اطالعات مستق سوم آنکه به دهند. یبه دست م

امبرند یث که سخن پیاز آن ح ی،ث نبویاحاد دهند، یار قرار میدر اخت)ص( امبریپ  یزندگ
 ی در مطالعۀار مهمیبس یخیتار موادتلف، خود شان در قبال مسائل مخین مواضع ایّو مب

(، علم و تأکید بر 1/26)کلینی،  3آیند. مثالً احادیث ذیل موضوع عقل سیرۀ نبوی به شمار می

                                                                                                                                        
 .«من رسول هللا ما رأیت احدا أکثر تبسماً». 1
 .«عرف في وجهه أشد حیاء من العذراء في خدرها وکان إذا کره شیئاً)ص( کان رسول هللا». 2
 «.إذا رأیتم الرجل کثیرالصالة کثیرالصیام فال تباهوا به حتى تنظروا کیف عقله. »3
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(، و اهمیت تعلیم و تربیت نزد رسول خدا، ضمن آنکه مبیّن سیرۀ آن 1/30)همان،  1نشر آن
های فکری و فرهنگی تمدن  کنند که آن حضرت چگونه زیرساخت اند، روشن می حضرت

  اجرا و مداوم باشند. ی که در هر زمان و مکانی، قابلا گونه اسالمی را شکل دادند، به
 

شرحاحوالهایکتاب.3

اند.  نامه ارائه شده های شرح احوال، اطالعات در سه قالب طبقات، انساب، و فرهنگ در کتاب
های اشخاص و قبایل  قش و فعالیتهای این گونه مشتمل بر اطالعات مهمی دربارۀ ن کتاب

فرهنگی، ـ  مایۀ مطالعات فکری هستند که ممکن است دست )ص(در رابطه با رسول خدا
 اجتماعی، و سیاسی در مرحلۀ آغازین پیدایی تمدن اسالمی قرار گیرند.

، با ارائۀ )ص(رسول خدا  های طبقات، عالوه بر اطالعات مستقیم از زندگی کتاب
دی دربارۀ روابط و مناسبات صحابه با پیامبر و با یکدیگر، طرحی از های ارزشمن گزارش

های مرتبط با آن حضرت به دست  و اقشار و گروه)ص( مناسبات و سیرۀ اجتماعی پیامبر
دهند. همچنین مملو از اطالعات گوناگون دربارۀ تقدم و تأخر و چگونگی اسالم آوردن  می

ـ  نقش آنان در رویدادهای مختلف فکریصحابه، مهاجرت آنان به مناطق مختلف، و 
ترین نمونۀ این گونه،  فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی عصر نبوت و پس از آن هستند. مهم

سبب شکل تنظیم  ق( است که به 230از محمد بن سعد )متوفای  الطبقات الکبری
در ( زمان، 3( مکان، و )2( صفت مشترک )صحابی بودن(، )1مطالبش بر اساس سه معیارِ )

ها در فرایند گسترش اسالم و تشکیل و تحقق  وصف و تحلیل حضور و تأثیر افراد و خاندان
 های فرهنگ و تمدن اسالمی در مکه و مدینه، حائز اهمیت فراوان است. پایه

ل یدل ، همچون طبقات شعرا، بهدارد یعلم خاص یکه اختصاص به علما یدر طبقات
 یاجتماع یرۀاز س یکنند، اطالعات خوب یشروع م یجاهل ینکه مطالب را از دورۀا
رگذار یثیار تأبس یا طبقهعنوان  بهشان در اکرام و جلب قلوب شعرا، یو روش ا )ص(امبریپ

امبر به یو پناه دادن پ بخشایشد. شو یارائه م ،عرب ی جامعۀفرهنگـ  یات فکریدر ح
 تیدن مسئولره و سپریقبول اسالم مالک بن نوو  (47ـ46سالم،  یر )ابنکعب بن زه

 است. )ص(امبریکرد پین رویاز ا ییها ( نمونه84ـ82اش به او )همان،  لهیقباز زکات  گرفتن
م یل تنظینام قبا ییب الفبایبر اساس ترت محورند و غالباً«یلهقب»انساب  یها کتاب

رسول  طالعات درباره مناسبات دوجانبۀکسب ا یبرا یاز منابع اصل ها این کتاباند. شده

                                                                                                                                        
 «.ب بغاة العلمطلب العلم فریضة على کل مسلم، أال إن هللا یح. »1
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ل یهستند که ذ ،ژه در موضوع وفودیو بهبه اسالم، ها  آن گروش فرایندل و یو قبا )ص(خدا
 یدار با رسول خدا، نحوۀنه و دیل به مدیقبا یندگینما یها ل، از ورود گروهیقبا های نام

ند؛ یگو یسخن م ،بستند یمها  آن که گاه با ییدادهارو قرا ،با آنان)ص( امبریتعامل پ
د کعبه ی(، سپردن کل3/437، یسمعانس دادن اموال بنوالعنبر )را و پاس یآزاد همچون

 (.1/459ر، یاث یان به بنورشدان )ابنر نام بنوغییو تغ ،(3/486به بنوعبدالدار )همان، 
دهند،  یامبر به دست میپ یاسیو س یاجتماع یرۀکه از س یبا نکات ،انسابهای  کتاب

عد بُ یده اسالم و شکل ییایدر ابالغ دعوت و گسترش جغراف را روش آن حضرت
ل، یل ذکر نَسَب اشخاص و قبایدل ینکه بهدهند. ضمن ا ینشان م یتمدن اسالم یاجتماع

مقارن ظهور اسالم و پس از آن را ارائه  یرۀجز ی شبهبافت و ساختار و مناسبات اجتماع
 ی است. نمونۀ منحصرعصر نبو یاز اقتضائات اجتماع یبرخ کنندۀ کنند که روشن یم

دادها و تحوالت ی( است که روق 279متوفای ) یبالذرانساب االشراف  ن نوع،یفرد ا به
مطلب را  یاست. بالذر بررسی کردهده و یعرب د یا لهینه و ساختار قبیرا در زم یخیتار
)ص( امبریله و اجداد پیقب یمناسبات اجتماع یامبر شروع کرده و برخیش از والدت پیاز پ

 یخین تاریت و تکویثر در تربی ممتاز و مؤو اجتماع یوادگت خانیانگر موقعیرا که ب
 . است شرح دادههستند، ت آن حضرت یشخص

طبقات و انساب، با  یها ات کتابیمحتو نیز جامع و شامل خالصۀ ها نامه فرهنگ
از سیرۀ نبوی  ،ها نامه هستند. در فرهنگ ییالفبا یو با نظم یاجتماعـ  یکرد فرهنگیرو

 است. یبررس قابل)ص( امبریامل صحابه و پمنظر ارتباط و تع
ای  نامه های گونۀ شرح احوال، عالوه بر اطالعات نَسَبی و زندگی طور کلی، کتاب به
که بیانگر شبکۀ ارتباطات اجتماعی و ساختار خانوادگی آن حضرت و تأثیر آن  ،)ص(پیامبر

افراد و قبایل با سازی رسالت ایشان است، از طریق گزارش احوال و مناسبات  در زمینه
المللی حضرت )در مقیاس آن  ، وجوهی از مدیریت اجتماعی، سیاسی، و بین)ص(پیامبر

ها  دهند. مطالعۀ دقیق و استخراج و تحلیل مواد تاریخی این کتاب روزگار( را نشان می
عنوان نسل اول گروندگان به اسالم( با پیامبر، نقش آنان در  تعامل و مناسبات صحابه )به

با آنان، توجه به مبانی  )ص(ادها و تحوالت عصر نبوی و پس از آن، تعامل رسول خداروید
مشترک فطری و فکری افراد در جذب آنان، و ایجاد همبستگی اجتماعی و سیاسی و 

چگونه در  مدینةالنبيدهد و مبیّن آن است که الگوی  ریزی یک تمدن را نشان می پایه
  های مجاور بسط یافت. به سرزمین پدید آمد و توسط صحابهجزیرةالعرب 
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هایفتوحوخراج.کتاب4

های فتوح و خراج آثاری هستند با موضوع وصف روند دعوت دینی و گسترش  کتاب
های  تعبیر دیگر، بسط جغرافیایی اسالم، و نیز چگونگی ادارۀ امور سرزمین اسالم یا به

آمده در  ، اجتماعی، و سیاسی پدیدشده به دست مسلمانان. پس از وحدت فکری فتح
جوار  های هم ، اعراب مسلمان با دولت)ص(سال مجاهدت پیامبر 23جزیرةالعرب در اثر 

طرق گوناگون، از جمله فتوحات، آغاز کردند و  ارتباط برقرار و گسترش اسالم را به
یع و در وصف گسترش اسالم و عمدتاً دربارۀ وقا« فتوح»هایی به نام  تدریج، کتاب به

« اموال»و« خراج»روش نظامی یا مصالحه، و آثاری نیز به نام  ها به چگونگی فتح سرزمین
در نحوۀ ادارۀ امور مالی اراضی و شهرها و حقوق و وظایف شهروندی مردمان ساکن 

 شده، تألیف و تدوین کردند. مناطق فتح

تایج مهمی از های گونۀ فتوح و خراج نکات مهمی از سیره و رفتار تبلیغی و ن کتاب
المللی پیامبر، بنا به مقتضیات آن روزگار، به دست  مدیریت اجتماعی و مناسبات بین

کنند؛ زیرا مشتمل بر  هایی از سیرۀ تبلیغی حضرت را روشن می دهند و گوشه می
در گسترش )ص( ها، و اهداف پیامبر اطالعات فراوانی هستند دربارۀ مبانی، اصول، روش

های همسایه و  جوار و مناطق و سرزمین های هم اری رابطه با دولتاسالم، چگونگی برقر
ها، و نیز  عبارتی، زبان و ادبیات دیپلماسی آن حضرت در مکاتبه با سران دولت به

ها و  عنوان نمونه، نامه مدیریت حقوق اجتماعی و مالی و مسائل فکری آن حضرت. به
های عملی، و  های همسایه، آموزش به مناطق مختلف حجاز و سرزمین )ص(سفیران پیامبر

های  های آن حضرت در نحوۀ تعامل با بزرگان و ساکنان هر منطقه، آموزش توصیه
ها، تعامل آن حضرت با  به فرماندهان سریه )ص(دارانۀ پیامبر های مردم اخالقی و توصیه

ه، شکنان پس از هر غزوه و سری ها و دستورهایش دربارۀ خائنان و پیمان اسرا و تصمیم
ترویجی آن حضرت برای نفوذ اسالم میان ـ  و سیاست تبلیغی )ص(بیانگر سیرۀ پیامبر

ها برای ایجاد وحدت اجتماعی و تشکیل امت واحدۀ اسالمی است. وجه بارز  افراد و گروه
های این گونه، شروع فرایند گسترش اسالم از عصر نبوی، و نه از دورۀ  و ممتاز کتاب

در امر دعوت و گسترش  )ص(این آثار، سیره و عملکرد پیامبرکه در  خلفا، است؛ چنان
دین و فرهنگ دینی اسالم و نحوۀ ادارۀ مناطق، مقدّم داشته شده و فتوحات و 

در  )ص(های دورۀ جانشینان در پیوند با سیره و اقدامات رسول خدا گذاری سیاست
 فتوح البلدانکتاب ویژه در دو  گسترش جغرافیایی اسالم مطرح شده است. این نگاه، به
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ق( آشکارتر است. هر دو  328)متوفای  قدامة بن جعفر صنعة الکتابة الخراج و بالذری و
، قدامة بن جعفر؛ 1/1به مدینه )بالذری،  )ص(کتاب موضوع فتوحات را از ورود پیامبر

اند و با رعایت ترتیب زمانی وقایع، فرایند گسترش اسالم را در عصر  ( آغاز کرده256
در مسائل  قدامة بن جعفراند.  به دورۀ خالفت ابوبکر و خلفای بعدی پیوند داده نبوی

نقل و اطالعات مربوط به دورۀ خلفا را  )ص(مالی و اداری نیز، گزارشی از عملکرد پیامبر
ارائه کرده است؛ برای نمونه، تفاوت قائل شدن پیامبر بین کسانی که با رغبت اسالم 

قرار جزیه با اهل و  (211اه، و استمرار آن در دورۀ ابوبکر )همان، ها که با اکر آوردند و آن
 (.261اند )همان،  تیماء، که در دورۀ عمر بن خطاب هم بر همان منوال بود، از این دست

های فتوح، در تبیین شأن تشریعی پیامبر  های خراج و اموال نیز، همچون کتاب کتاب
فقهی در امور مالی و اقتصادی اسالم را در بر  که احادیث و احکامی اند، چرا حائز اهمیت

گیرند. چگونگی اجرای آیات قرآن در مسائل مالی، مدیریت و تعامالت اقتصادی  می
پیامبر با ساکنان و همسایگان مدینه، قراردادهای مالی با اهالی مناطق مختلف 

آن حضرت  اعم از مسلمان و اهل کتاب، و نحوۀ استناد صحابه به احادیثجزیرةالعرب، 
آید. بیشترین مطالب مرتبط با پیامبر  های خراج به دست می های بعد، از کتاب در دوره

(، 197، 18ها، چگونگی و زمان تقسیم غنائم )ابویوسف قاضی،  در این کتاب)ص( اکرم
(، فیء )ابویوسف قاضی، 42، 39( و آب )یحیی بن آدم، 68ها )همان،  تقسیم زمین

(، و قراردادهای جزیه و خراج 61(، اقطاعات )همان، 20ـ19(، خمس )همان، 90ـ89
هایی  ( است. همچنین فراتر از امر خراج، اما در پیوند با آن، گزارش129، 73ـ71)همان، 

، 83ـ81، 77ها )همان،  های پیامبر به آن ها و توصیه دربارۀ کارگزاران امور مالی، فرمان
دهند.  ( به دست می195، 193ـ191ن، )هما)ص( (، و سیرۀ نظامی پیامبر131، 99، 97

( و حد 155، مثل احکام دیه )همان، )ص(نکاتی از مدیریت و رفتار اجتماعی پیامبر
( هم در این 131، 129گیری برای اهل کتاب )همان،  (، و تصمیم164، 153)همان، 

وفای ابوعبید قاسم بن سالم )مت االموالویژه  های اموال، به ها آمده است. در کتاب کتاب
زنجویه  ابواحمد حمید بن مخلد ازدی خراسانی، معروف به ابناالموال ق( و  224

های فتوح و خراج با هم آمده است و پیش از  ق(، مجموع اطالعات کتاب 251)متوفای 
ذکر شده جزیرةالعرب طرح احکام و مسائل مالی، چگونگی ورود اسالم به مناطق مختلف 

عملکرد پیامبر در آن موضوع آورده و اطالعات تاریخی  و در ابتدای هر موضوع، سیره و
 فراوانی از سیرۀ نبوی عرضه شده است.
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 یاسالم یها نیسرزم یو ادار یت مالیریمد یل تمرکز بر موضوع فتوحات و نحوۀدل به
در  )ص(امبریپ یتیریمد یم الگویفتوح و خراج در ترس ی گونۀها ها، کتاب و انسجام داده

روان یبا پ یو تعامالت فرهنگ یمناسبات اجتماع یالم، برقرارموضوعات گسترش اس
و حقوق و آداب  یاتیو مال یاحکام مال یع و اجرایتشر یها، چگونگ ان و فرهنگیگر ادید

 یمندی و زمانر منطقین گونه سیا یها هستند. از آنجا که کتاب یا منابع ارزنده ،جنگ
گاه و نقش یتوان جا یدهند، م یعد ادامه مب یها و تا دوره کنند می آغاز یرا از عصر نبو

ات و یمحتو از یتمدن اسالم ینظام یو حت یو اقتصاد یاسیدر ارکان س ی راسنت نبو
 به دست آورد.ها  آن مطالب
 

.آثارجغرافیایی5

و  یعموم یایجغراف ین گوناگونل عناویکه ذ ،مسلمانان ییایجغراف های نوشتهدر 
و نجوم  یاضی(، ر87ـ86، 37ـ1/25چانلو، قر؛ 24ـ16)تشنر و مقبول احمد،  یفیتوص

)تشنر و مقبول احمد،  شناسی یهان(، ک43ـ1/41چانلو،  قر؛ 46)تشنر و مقبول احمد، 
؛ 1/136چانلو،  قر؛ 43)تشنر و مقبول احمد،    نامه (، فرهنگ1/133، چانلو قر؛ 42ـ41

؛ لسترنج، 15، ؛ تشنر و مقبول احمد22(، مسالک و ممالک )احمد، 17لسترنج، 
؛ 45ـ44)همان،  یانوردیدر یای(، جغراف44(، سفرنامه )تشنر و مقبول احمد، 16ـ13
 یای(، جغراف1/115چانلو،  قر؛ 42(، مزارات )تشنر و مقبول احمد، 111ـ1/101چانلو،  قر

 ینگار بیو عجا ،(1/134چانلو، قر؛ 48ـ47؛ تشنر و مقبول احمد، 23ـ22)احمد،  یمحل
اند  آمده امبریپ سیرۀ مرتبط با یمطالباند،  م شدهی( نگاشته و تقس115ـ1/112)همان، 

یی ها وصف مکانیا  ینه، ذکر اسامیمکه و مد خصوصاً ،العربةیرجزوصف اند از  که عبارت
 یشهرها و ها هیها و سر مکان غزوه ، همچوناند یع عصر نبویمرتبط با وقا ینوع که به

 یا مذمت شهرها و مناطق.لت یامبر در فضیپ اصلی جعلی یا اتیو روا ،مرتبط با صحابه
ویژه مکه و مدینه، آمده  العرب، به آنچه در بیان موقعیت و مختصات جغرافیایی جزیره

است درواقع، وصف زمینۀ جغرافیایی ظهور اسالم و خاستگاه فرهنگ و تمدن اسالمی 
ی، و سیاسی هر ای از مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد است. از آنجا که بخش عمده

منطقه وابسته به جغرافیای آن است و عوارض طبیعی و اقلیمی، شرایط کشاورزی و 
ای در مدیریت کالن فرهنگی و  کننده ها، و وضعیت تجاری نقش تعیین دامداری، راه

کنند و سیاست و روابط هر منطقه با مناطق دیگر را رقم  ها ایفا می تمدنی و راهبردی آن
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ت جغرافیایی دربارۀ محیط پیدایش اسالم و فرهنگ و تمدن اسالمی از زنند، اطالعا می
های رسول  گذاری اند و بخشی از رفتارها و سیاست مواد اصلی تحلیل مسائل عصر نبوی

رو، منابع   از همین 1تر کشف و تحلیل خواهد شد. کمک معلومات جغرافیایی دقیق خدا به
تاریخی در بستر جغرافیا و درنتیجه،  جغرافیایی، کمک بزرگی هستند در فهم حوادث

، یعنی مدیریت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و )ص(فهم وجوه مدیریتی رسول خدا
های  های جغرافیایی و مقتضیات تاریخی، و زدودن پوسته فرهنگی متناسب با زمینه

 .جزیرةالعربظاهری و دریافت لبّ سیرۀ آن حضرت در محدودۀ 
وقایع عصر نبوی هستند و حوادثی چون هجرت،  هایی که مرتبط با وصف مکان

ویژه آنچه  اند، نیز چنین جایگاهی دارد. به ها رخ داده ها در آن ها، و معاهده ها، صلح جنگ
اند، امکان مقایسۀ اوضاع و شرایط این  دانان مسلمان دربارۀ مدینةالنبی آورده جغرافی

العاتی از اقدامات پیامبر در کند و اط شهر را، قبل و بعد از هجرت نبوی، فراهم می
های  ریزی مدنیت و تمدن و مدیریت شهری مبتنی بر آموزه دهی مدینه و پایه شکل

(، به طراحی 152)البلدان ق( در  284دهد. یعقوبی )متوفای  قرآنی به دست می
ها و صورت  و متمرکز کردن آن )ص(های مدینه، که پراکنده بودند، توسط پیامبر خانه

ق( هم در  365فقیه )متوفای  به مدینه اشارۀ کوتاهی کرده است. ابنشهری دادن 
های قبایل و اشخاص اشاره کرده که حاکی از مدیریت  ( به تعیین محل خانه81) البلدان

 شهری مدینه، توسط پیامبر است. 
در  ی رامهم های داده ها، هم در این نوشتهصحابه ذکر موطن، مسکن، و مدفن برخی 

 ییایگسترش جغراف فرایندو نقش آنان در  مناطق مختلف حابه درحضور ص بررسی
 .دربردارداسالم 
 

هایکالمی.کتاب6
اقتضای موضوع، با دالیل نقلی و عقلی به اثبات نبوت  بههای کالمی،  مؤلفان کتاب

اند؛ به این ترتیب که ابتدا نبوت انبیا را ثابت کرده و سپس، از طریق  پرداخته )ص(پیامبر
به اخبار کتب آسمانی، عالئمی که در زمان والدت پیامبر بروز کرد، کرامات ایشان  اشاره

اند. ارتباط  در کودکی، برکات وجودی، و معجزات آن حضرت، نبوت ایشان را اثبات کرده

                                                                                                                                        
( خـود مؤیـد ایـن معناسـت، زیـرا      5/443)کلینی، « التعرب بعد الهجرة»که  )ص(. مضمون سخن پیامبر1

 محیط و شرایط جغرافیایی بادیه اساساً اقتضای پیدایش و توسعۀ تمدن و شهرنشینی را ندارد.
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های مذکور در مقدمۀ این مقاله، در اثبات رسالت و شأن  ها با بایسته گونه کتاب این
های کالمی به دیگر ابعاد وجودی رسول  اما برخی از کتاباست.  )ص(تشریعی رسول خدا

سو، در ارتباط با شأن نبوتی ایشان  هم پرداخته و اسوه بودن آن حضرت را ازیک )ص(خدا
اند. برای  دیگر، در پیوند با شأن بشری و رفتار اجتماعی آن حضرت تبیین کرده و ازسوی

(، برخی سجایای اخالقی 85ـ77) لنبوةاعالم اق( در  322نمونه، ابوحاتم رازی )متوفای 
قاضی عبدالجبار معتزلی  رسول خدا، همچون صدق، سخا، حلم، وقار، وفا، و تواضع، و

های دورۀ کودکی آن حضرت،  (، سختی51ـ50) تثبیت دالئل النبوةق( در 415)متوفای 
ت از قبیل یتیمی و تنهایی ایشان را دلیل بر رسالت، حقانیت، و اسوه بودن آن حضر

اند،  نیز نظر داشته« اسوه»های گونۀ کالمی، به استمرار این  اند. برخی کتاب دانسته
که اساساً نبوت را برای کمال و فعلیت استعدادهای بشر و قوام و دوام جامعۀ بشری  چنان

( و امامت را استمرار نبوت و الجرم، وجود 212اند )نصیرالدین طوسی،  ضروری دانسته
رو، ذیل عناوین مرتبط با وصایت و والیت  (. ازاین222اند )همان،  آن را الزم شمرده

اند و به  ، توجه پیامبر را به تثبیت و استمرار حرکت تمدنی نشان داده)ع(طالب بن ابی علی
های آن حضرت  ( و مواردی همچون بیعت گرفتن238ـ237، 225آیاتی از قرآن )همان، 

 اند. رده( استدالل ک121طاووس،  )ابن )ع(برای علی
 
نتیجه

( ضرورت 2( اهمیت و نقش محوری سیرۀ نبوی در فرهنگ و تمدن اسالمی، )1با توجه به )
شناسی سیرۀ  های منبع ( بایسته4( نقش منابع در این بازشناسی، و )3بازشناسی مبانی سیره، )

ی، های مسلمانان تا پایان سده هفتم هجر نبوی، که در مقدمه ذکر شد، شش گونه از نوشته
 های این پژوهش: مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته

، منبع اصلی سیرۀ نبوی است و معیارها و شئون مختلف و ابعاد شخصیتی کریم قرآن( 1
های تفسیری تا پایان سده هفتم هجری کمتر  شود. کتاب از آن برداشت می )ص(پیامبر اکرم

 ها پراکنده است. ها در آن ط به بایستهدارای چنین امتیازی هستند و مطالب مربو
یی ها رسول خدا، با گزارش یعین شأن تشرییعالوه بر تب ی،ثیحدۀ گون یها کتاب (2

 یها یژگیان ویب آن، یهجرت و چگونگ مسئلۀ قبل از بعثت، )ص(امبریپ یاز زندگ که
، ینگت فرهیریمد ۀآن حضرت و نحو یالملل نیو ب ی،، اجتماعی، مناسبات خانوادگیفرد

شأن و  یدر بازشناس دهند، ینه به دست میمد یو نظام ی،اسی، سی، اقتصادیاجتماع
 ثرند.ید و مؤار مفیبس )ص(امبریپ یتیریمد یرۀس
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اند در استنباط مدیریت اجتماعی،  های گونۀ شرح احوال، منابع ارزشمندی ( کتاب3
سی سیرۀ آن حضرت در ویژه در برر ، و به)ص(المللی پیامبر اکرم فرهنگی، سیاسی، و بین

گیری  ریزی تمدن اسالمی، شکل ایجاد همبستگی اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی و پایه
 های مجاور. و بسط آن توسط صحابه به سرزمین جزیرةالعرب،در  مدینةالنبيالگوی 
در مسائل  )ص(های گونۀ فتوح و خراج در تبیین شأن تشریعی رسول خدا ( کتاب4

مدیریتی آن حضرت در گسترش اسالم، برقراری مناسبات مالی و نظامی و الگوی 
ها، اجرای احکام مالی و  اجتماعی و تعامالت فرهنگی با پیروان دیگر ادیان و فرهنگ

اند و جایگاه و نقش سنت نبوی در ارکان  مالیاتی، و حقوق و آداب جنگ حائز اهمیت
 د.دهن سیاسی، اقتصادی، و حتی نظامی تمدن اسالمی را به دست می

ها،  ویژه مطالب مختص به مدینةالنبی در این کتاب های گونۀ جغرافیایی، به ( کتاب5
و روشن شدن  جزیرةالعربدر محدودۀ  )ص(در دریافت لبّ سیرۀ مدیریتی رسول خدا

ریزی مدنیت و مدیریت شهری  دهی مدینه، پایه ای از اقدامات پیامبر در شکل گوشه
های راهبردی و کالن فرهنگی و تمدنی آن  گذاری ستهای قرآنی، و سیا مبتنی بر آموزه

شوند. اطالعات شهرهای مرتبط با صحابه در این آثار  حضرت منابع مهمی محسوب می
 کنند. نیز، حضور و نقش آنان در فرایند گسترش جغرافیایی اسالم را روشن می

وه و اس )ص(های گونۀ کالمی در اثبات رسالت و شأن تشریعی رسول خدا کتاب( 6
ند.  بودن آن حضرت، بر اساس شئون تشریعی و بشری آن حضرت مفید فایدۀ بسیار

، بر پایۀ اصل )ص(های کالمی شیعه مفهوم اسوه را در بیان مسئلۀ جانشینی پیامبر کتاب
های کالمی  اند و از این حیث، نگاهی متفاوت و متمایز با کتاب استمرار بخشیدهامامت، 

  اهل سنت دارند.
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