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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 religiouscivilization 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 
پیدایی تمدن اسالمی از پدیدههای تأملبرانگیز تاریخ بشری است ،چراکه در جغرافیا و
از میان قومی برخاست که پیشینۀ درخشانی در کارنامۀ تمدن بشری نداشت ،اما در
کمتر از یک سده ،جغرافیای وسیعی را در بر گرفت و جوامع و اقوام مختلفی را با
فرهنگها ،ادیان ،زبانها و آداب و رسوم متنوع به قلمرو فرهنگی ـ تمدنی خود کشاند.
آنچه تمدن اسالمی را در جغرافیا و فرهنگ بدوی قوم عرب در جزیرةالعرب
پایهریزی کرد و سپس در سدههای متمادیِ بسط و گسترش جغرافیایی و تاریخی آن در
خارج از خاستگاه اولیۀ انسانی و جغرافیاییاش ،عناصر متجانس و نامتجانس گوناگون را
جذب و ترکیب کرد و از آنها واحدی فرهنگی ـ تمدنی به نام فرهنگ و تمدن اسالمی
پدید آورد ،عوامل ذاتی و موجد آن ،یعنی قرآن و سنت و سیرۀ نبوی بود .قرآن ،وحی
الهی و دربردارنده و ارائهکنندۀ مبانی ،اصول ،سیاستگذاریها ،و اهداف فرهنگ و تمدن
اسالمی ،و سنت و سیرۀ رسول خدا(ص) اسوه و الگوی ثابت فطری ،عقالنی ،انسانی،
اجتماعی ،و تاریخی آن است که حیات و نیازهای جامعۀ بشری ،با توجه به متغیرها و
مقتضیات عصری و نسلی ،باید با آن انطباق داده شود .بنابراین ،اهمیت سنت و سیرۀ
رسول خدا(ص) در فرهنگ و تمدن اسالمی این است که معیار و مصداق صورت انسانی،
اجتماعی ،فرهنگی و تمدنی تعالیم و آموزههای قرآنی است؛ فرهنگ و تمدنی که فراروی
مسلمانان در طول تاریخ و صورت آرمانی فرهنگ و تمدن بشری در فرجام تاریخ است.
بنا بر چنین اهمیتی است که سیرۀ آن حضرت را نهفقط در مقام فردی ،که بهلحاظ
نوعی و رویکرد تاریخی ،باید اسوه و الگوی فرهنگی و تمدنی اسالم به شمار آورد و
شناخت آن حاصل نخواهد شد جز از رهگذر منبعشناسی سیره و درک بایستههای آن.
هایمنبعشناسیسیره 


بایسته
گرچه در مطالعۀ عوامل ذاتی و موجد فرهنگ و تمدن اسالمی ،پرداختن به آموزههای
وحیانی (قرآن کریم) بهلحاظ نظری و معرفتی مبناییتر است ،در این نوشتار ،سنت و
سیرۀ نبوی محور اصلی تحقیق است؛ اوالً بهمقتضای رشتۀ تاریخ و تمدن ملل اسالمی،
که رشتۀ مطالعاتی نگارندگان بوده است ،و ثانیاً ،چنانکه ذکر شد ،بر این اساس که اگر
سنت و سیرۀ رسول خدا(ص) نبود ،آموزههای وحی صورت و مصداقِ فرهنگی-تمدنی
نمییافت .آن حضرت عالوه بر دریافت و ابالغ وحی ،به تعالیم الهی ،جامۀ بشری پوشاند

212

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی ،سال چهل و هفتم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان 1393

و طی  23سال نبوت ،توانست آنها را در متن جامعه محقق سازد و شالوده و منظومۀ
فکری-فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،و اقتصادی تمدن اسالمی را بر پایۀ آموزههای قرآن
کریم استوار کند .مبانی شاکلۀ شخصیتی رسول خدا(ص) ،که بایستههای منبعشناسی
سیره ،مأخوذ از آنهاست ،به ترتیب عبارتاند از:
(ص)
 )1شأن بشری (شأن خَلقی) .پیامبر اسالم  ،همچون دیگر انبیای الهی ،دارای شأن
و جنس «بشری» است؛ یعنی بهلحاظ وجودی ،خَلقی بشری دارد و در ویژگیهای فطری
و ذاتی ،تفاوتی میان ایشان و دیگر افراد بشر نیست .آیات قرآن به این شأن داللت دارند:
«لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ» (توبه« ،)128 :قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ»
(ابراهیم« ،)11 :قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحى إِلَيَّ» (کهف110 :؛ فصّلت« ،)6 :وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ
مَلَکًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَ لَلَبَسْنَا عَلَیْهِم ما یَلْبِسُونَ» (انعام .)9 :چون انبیا از جنس بشر و دارای
ویژگیهای بشری هستند ،برای دیگر انسانها اسوۀ فکری ،اخالقی ،اجتماعی ،معیشتی،
سیاسی ،و فرهنگی-تمدنیاند و اگر جز این بود ،اسوه و الگو نمیشدند و بهداللت آیات
قرآنی ،گفتار و رفتارشان مورد پذیرش یا رد اهل زمانهشان قرار نمیگرفت« :قالُوا إِنْ أَنْتُمْ
إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُنا» (ابراهیم« ،)10 :وَ قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ ...ما هذا إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یَأْکُلُ مِمَّا
تَأْکُلُونَ مِنْهُ وَ یَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ» (مؤمنون« ،)33 :وَ إِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتىَ

نُؤْتىَ مِثْلَ مَا أُوتىِ رُسُلُ اللَّهِ ،اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ» (انعام« ،)124 :وَ مَا مَنَعَ
النَّاسَ ...أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا» (اسراء.)94 :
جز صفات ذاتی و فطری بشری ،همچون محبت و عشقورزی ،تکلم و حدیث نفس،
گرایش به حق ،و گرایش به جاودانگی ،که مشترک ذاتی میان همۀ آحاد و افراد بشر
است و نیز صفاتی غریزی همچون خوردن و خوابیدن ،هر فرد صفاتی مختص به خود
دارد که پایۀ تعین و تشخّص او از دیگر آحاد بشر است ،همچون صفات خَلقی و خُلقی
که زاییدۀ وراثت ،محیط جغرافیایی ،تعلیم و تربیت ،فرهنگ اجتماعی یا اراده و آگاهی
فردی است؛ برای مثال ،خصوصیات جسمی از این گونهاند .نکتۀ مهم دربارۀ شأن بشری
پیامبر(ص) این است که ضمن شناخت و تفکیک دو گونه صفات و ویژگیهای ذاتی
(مشترک) و عرَضی (اختصاصی) بشری ،باید توجه داشت صفات و ویژگیهای ذاتی و
مشترکِ شأن بشری پیامبر(ص) مبنای اسوه بودن او برای دیگر انسانهاست ،نه صفات و
ویژگیهای عرَضی و اختصاصی آن حضرت.
 )2شأن تشریعی (جعل احکام) .بر اساس آیات قرآن ،پیامبر در شأن و بُعدی دیگر،

بایستههای منبعشناسی سیرۀ نبوی

213

عهدهدار «رسالتِ» ابالغ وحی و دستورات الهی و نیز جعل حکم در جامعۀ بشری برای
هدایت انسانها و تنظیم حیات فردی و جمعی آنان بود« :قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحى
إِلَيَّ» (کهف110 :؛ فصلت« ،)6 :یا ایّها النَّبىِ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِیرًا» (احزاب:
« ،)45یا ایّها الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» (مائده:
« ،)67آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ» (بقره« ،)285 :وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما
نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقاب» (حشر« ،)7 :تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ
یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فیها وَ ذلِکَ الْفَوْزُ
الْعَظیمُ .وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیهَا وَ لَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ»
(نساء13 :ـ« ،)14وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ
الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَالالً مُبِیناً» (احزاب .)36 :این شأن
(جعل احکام) مختص رسول خدا(ص) است و پس از قرآن ،پایه و مایۀ ثابت فرهنگ و تمدن
اسالم است و محدود به زمان (عصرنبوت) ،مکان (جزیرةالعرب) ،و قوم خاصی (قوم عرب)
نیست« :یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّکُمْ فَآمِنُوا خَیْراً لَکُمْ» (نساء،)170 :
«قُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمیعاً ...فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذي
یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ کَلِماتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ» (اعراف« ،)158 :وَ ما أَرْسَلْناكَ إِالَّ کَافَّةً لِلنَّاسِ
بَشیراً وَ نَذیراً وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یَعْلَمُون» (سبأ« ،)28 :وَ ما أَرْسَلْناكَ إِالَّ رَحْمَةً لِلْعالَمین»
(انبیاء .)107 :بر اساس این آیات و دیگر آیاتی که پیامبر را به عنوان رسول خدا بر همۀ
انسانها معرفی کرده و ایمان و پیروی از ایشان را شرط هدایت دانسته ،میراث فرهنگ و
تمدن مبتنی بر آموزههای وحیانی ،که آن حضرت پایهریزی کرد ،در هر زمان و مکانی،
قابلالگوبرداری و استمرارپذیر و برای همگان قابلتأسی و پیروی است.
 )3شأن تنفیذی (شأن اجرایی و مدیریتی) .رسول خدا(ص) ،در شأن دیگر ،احکام و اوامر و
نواهی الهی را بنا بر شرایط و مقتضیات عصری و نسلی خود اجرا میکرد و ناگزیر ،در این
موارد ،در چارچوب اقتضائات محیط خود گام برمیداشت .آن حضرت در جغرافیای خشک و
کممحصول حجاز و در میان مردمانی بتپرست و بدوی با ساختار اجتماعی قبیلهمحور مبعوث
شد و در چنان شرایطی ،آموزهها و احکام وحیانی اسالم را اجرا و جامعه را مدیریت میکرد.
تبعیت و الگوبرداری از سیرۀ نبوی ایجاب میکند این صورتها و پوستههای مقتضیات عصری
و نسلی از بُعد اجرایی و مدیریتی ایشان زدوده شود و اصول و رفتارهای ثابت سیرۀ آن حضرت
در شأن مدیریتی شناخته ،استخراج ،و الگوبرداری گردد.
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بر اساس سه شأن بشری ،تشریعی ،و تنفیذی است که شخصیت رسول خدا(ص) را
باید اسوۀ ثابت انگاشت؛ چنانکه قرآن کریم نیز پیامبر را «اسوه» معرفی کرده است« :لَقَ ْد
کانَ لَکُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثیراً»
(احزاب .)21 :بنا بر این آیه ،اسوه بودن رسول خدا(ص) منحصراً برای مسلمانان نیست و
همۀ معتقدان به توحید و معاد و کسانی که خدا را در همه حال و همه چیز یاد میکنند
در بر میگیرد؛ یعنی همه انسانهای معناگرا و کمالگرا را .حاصل آنکه شأن بشری،
شأن تشریعی ،و شأن تنفیذی و برآیند آن سه ،یعنی اسوه بودن رسول خدا(ص) ،ایجاب
میکند که اوالً ،مبانی سیرۀ آن حضرت به دقت شناخته شود و ثانیاً از آن مبانی ،اصول
انسانشناختی ،اخالقی ،جامعهشناختی و کارکردی برای ساخت و حفظ فرهنگ و تمدن
اسالمی استخراج گردد .برای نیل به این مهم ،هر چه تنوع و تعدد منابع بیشتر باشد،
امکان شناخت ابعاد و جزئیات سیرۀ نبوی بیشتر فراهم میآید و فهمی واقعگرایانهتر از
آن حاصل میشود .در این نوشتار ،به تبیین جایگاه و نسبت گونههایی از نوشتههای
مسلمانان تا پایان قرن هفتم هجری با بایستههای مذکور و ذکر کلیات محتوایی،
بینشی ،و روشی بهرهگیری از آنها پرداخته میشود که در مطالعات سیرهپژوهی کالً یا
بعضاً از آنها غفلت شده است.
(ص)
از جمله کتابهایی که آگاهیهایی دربارۀ پیامبر به دست میدهند قرآن کریم،
کتابهای سیره و مغازی ،تواریخ عمومی ،تواریخ محلی مکه و مدینه ،آثار حدیثی،
نوشتههای شرح احوال ،آثار فتوح و خراج ،و کتابهای جغرافیایی و کالمی هستند .از
آنجا که در سیرهپژوهیها ،غالباً کتابهای سیره و مغازی ،تواریخ عمومی ،و تواریخ
محلی مکه و مدینه مورد استفاده قرار گرفتهاند و شناختهشدهتر هستند ،در این تحقیق
به آنها پرداخته نشده و دیگر گونههای مذکور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند.
.1قرآنکریموتفاسیر 

قرآن کریم ،بهعنوان کالم خدا و اصلیترین منبع معرفت اسالمی ،اصلیترین منبع
مطالعۀ سیرۀ نبوی است ،زیرا جایگاه وجودی و شئون رسول خدا(ص) را از منظر علم و
کالم الهی تبیین میکند؛ یعنی از منظر و زاویۀ وحی به وجوه هستیشناختی انسانی،
عقالنی ،اخالقی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و نیز کارکردگرایی فرهنگی و تمدنی به
شخصیت آن حضرت مینگرد و مطالعه و تتبع در آیات آن ،برای شناسایی معیارهای
ثابت فهم صحیح و واقعگرایانه از شخصیت و سیرۀ آن حضرت ضروری است.
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عالوه بر شئون سهگانۀ اسوه بودن پیامبر(ص) که پیش از این گفته شد ،از میان مواد
و اطالعات گوناگونی که قرآن بهسبیل اجمال و اشاره و بهعنوان معیار و مالک ،دربارۀ
مبانی هستیشناختی و ویژگیهای شخصیتی و اجتماعی پیامبر(ص) به دست میدهد،
موارد زیر در این مجال محدود قابلذکر است:
الف) وصف مختصری از فضای اجتماعی زندگی حضرت« :بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
لِایلَافِ قُرَیْشٍ إیلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَ الصَّیْفِ فَلْیَعْبُدُواْ رَبَّ هذَا الْبَیْتِ الَّذِى أَطْعَمَهُم مِّن
جُوعٍ وَ آمَنَهُم مِّنْ خَوْفِ» (قریش.)4-1 :
ب) وصف گوشهای از وضع زندگی فردی ایشان« :أَ لَمْ یَجِدْكَ یَتِیمًا فَآوَى وَ وَجَدَكَ
ضَاالًّ فَهَدَى وَ وَجَدَكَ عَائلًا فَأَغْنىَ» (ضحی6 :ـ )8و «أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَكَ وَ وَضَعْنا عَنْکَ
وِزْرَكَ الَّذي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَكَ» (انشراح1 :ـ.)4
ج) برخی مبانی وجودی و هستیشناختی و ویژگیهای فکری و اخالقی ،همچون:
ـ عبودیت .محوریترین ویژگی انبیا در قرآن کریم عبودیت است ،چنانکه دربارۀ
حضرت عیسی گفته شده« :قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْکِتابَ وَ جَعَلَني نَبِیًّا» (مریم )30 :و «
إِنْ هُوَ إِالَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَیْهِ وَ جَعَلْناهُ مَثَالً لِبَني إِسْرائیلَ» (زخرف .)59 :رسول خدا(ص) در
تمام عمر ،هرگز جز خدا را بندگی نکرد و برای خداوند شریک قائل نشد« :قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ
أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّینَ» (زمر« ،)11 :قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دیني» (زمر« ،)14 :قُلْ أَ
فَغَیْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَیُّهَا الْجاهِلُونَ» (زمر )64 :و «قُلْ إِنِّي نُهیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذینَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جاءَنِي الْبَیِّناتُ مِنْ رَبِّي وَ أُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمینَ» (غافر.)66 :
ـ اعتقاد به انبیای پیشین .پیامبر اکرم به همۀ انبیای پیش از خود مؤمن و
تصدیقکنندۀ رسالت و کتابهای آسمانی آنان بود« :آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ
الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَالئِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ ال نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ( »...بقره:
 )285و «وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاقَ النَّبِیِّینَ لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ
مُصَدِّقٌ لِما مَعَکُمْ» (آلعمران.)81 :
ـ تقوا« .یا ایهَّا النَّبىِ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَ الْمُنَافِقِینَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا
حَکِیمًا» (احزاب.)1 :
ـ حیا؛ «إِنَّ ذلکُمْ کَانَ یُؤْذِى النَّبىِ فَیَسْتَحْىِ مِنکُمْ» (احزاب.)53 :
ـ نرمخویی؛ «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ
حَوْلِکَ» (آلعمران.)159 :
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ـ شرح صدر؛ «أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَكَ» (انشراح.)1 :
در چنین ظرف شخصیتیای ،پیامبر عهدهدار مسئولیت رسالت بود و از بعد تشریعی،
مسئولیت و اختیارات و از بعد مدیریتی ،عملکردی داشت که شامل داللتهای سیرهای
است .برخی از این مسئولیتها و عملکردها عبارتاند از:
ـ هدایت؛ «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْییکُمْ وَ اعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ» (انفال« ،)24 :یا ایّها النَّبىِ إِنَّا
أَرْسَلْنَکَ شاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِیرًا» (احزاب )45 :و «یا ایّها النَّبىِ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ
یُبَایِعْنَکَ عَلىَ أَن لَّا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شیئاً وَ لَا یَسْرِقْنَ وَ لَا یَزْنِینَ وَ لَا یَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَ لَا
یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْترِینَهُ بَینْ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لَا یَعْصِینَکَ فىِ مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ
لَهنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ» (ممتحنه.)12 :
ـ مرجعیت داوری و تشخیص؛ «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي
الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» (نساء« ،)59 :فَال وَ رَبِّکَ ال
یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوكَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ ال یَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ
یُسَلِّمُوا تَسْلیماً» (نساء« ،)65 :وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» (نساء« ،)83 :وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ
أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَالغُ الْمُبینُ» (مائده،)92 :
«قُلْ أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ ...وَ إِنْ تُطیعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِالَّ الْبَالغُ الْمُبینُ»
(نور« ،)54 :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ ال تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ» (محمد:
 )33و «وَ اعْلَمُوا أَنَّ فیکُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ یُطیعُکُمْ في کَثیرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ» (حجرات.)7 :
ـ فرماندهی نظامی؛ «إِذْ تُصْعِدُونَ وَ ال تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ یَدْعُوکُمْ في أُخْراکُمْ
فَأَثابَکُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِکَیْال تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَکُمْ وَ ال ما أَصابَکُمْ وَ اللَّهُ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ»
(آلعمران« ،)153 :یا أَیُّهَا النَّبِيُّ جاهِد الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ
بِئْسَ الْمَصیر» (توبه.)73 :
ـ مدیریت مالی؛ «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ ...وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ» (انفال« ،)1 :وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ
لِلرَّسُولِ و وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْیَتامي وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ» (انفال« ،)41 :ما أَفاءَ اللَّهُ
عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ ...وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ» (حشر.)7 :
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کتابهای تفسیری ،در هر سه نوع نقلی ،عقلی ،و جامع ،با گرایشهای ادبی ،عرفانی،
و اجتهادیشان نسبت به جایگاه و شئون سهگانۀ رسول خدا(ص) بینشآفرین نیستند یا
کمتر روشنگرند ،اما از البهالی مطالب آنها میتوان نکات و اشاراتی در این باره به
دست آورد (برای نمونه ،برای تأکید بر شأن بشری رسول خدا(ص) ،نکـ  :ابنعربی،
 ،125/1ذیل آیۀ  144از سورۀ آلعمران ،275/1 ،ذیل آیۀ  128از سورۀ توبه؛ فخر
رازی ،178/16 ،ذیل آیۀ  128از سورۀ توبه ،503/21 ،ذیل آیۀ  110از سورۀ کهف؛
قشیری ،76/2 ،ذیل آیۀ  128از سورۀ توبه ،417/2 ،ذیل آیۀ  110از سورۀ کهف .برای
تأکید بر شأن تشریعی و وجوب اطاعت از پیامبر(ص) ،نکـ  :ابنعربی ،147/1 ،ذیل آیۀ 64
از سورۀ نساء؛ صنعانی ،تفسیر القرآن ،166/1 ،ذیل آیات  83،59از سورۀ نساء؛ قشیری،
 ،601/1ذیل آیۀ  1از سورۀ انفال .برای تبیین گوشههایی از شأن مدیریتی آن حضرت،
نکـ  :صنعانی ،همان ،283/2 ،ذیل آیۀ  73از سورۀ توبه؛ ابوجعفر طوسی ،259/5 ،ذیل
آیۀ  73از سورۀ توبه؛ عیاشی61/2 ،ـ ،63ذیل آیۀ  41از سورۀ انفال؛ فخر رازی،
 ،103/16ذیل آیۀ  73از سورۀ توبه ،573/30 ،ذیل آیۀ  9از سورۀ تحریم؛ قمی254/1 ،ـ
 ،255ذیل آیۀ  1از سورۀ انفال .برای شرح برخی صفات ایشان ،مثل محبت و ادب نیز
نک :فخر رازی ،405/9 ،ذیل آیۀ  159از سورۀ آلعمران).
کتابهایحدیثی 

.2
کتابهای گونۀ حدیثی ،که از منابع مختلف دینی و قبیلهای اخذ شدهاند ،دربردارندۀ
آگاهیهای گسترده و متنوعی دربارۀ رسول خدا(ص) و اخباری راجع به اجداد ،قبیله،
بستگان ،و محیط اجتماعی او هستند .این مواد و اطالعات ،اگرچه زمانمند و مکانمند
نیستند و غالباً در زمینهای فقهی یا کالمی ثبت و ضبط شدهاند ،از مواد اصلی و خام
سیرۀ نبوی محسوب میشوند و جزئیاتی را ذکر میکنند که گاه در دیگر گونهها به
چشم نمیخورند و در تبیین ابعاد مختلف سیرۀ نبوی بسیار مهم و ارزشمندند.
آن دسته از کتابهای حدیثی که فقط مشتمل بر موضوعات فقهیاند ،یعنی موطّأ،
مصنّف و سنن ،ازیکسو ،بهخوبی و روشنی مبین وجه تشریعی سیرۀ نبوی هستند و
ازسویدیگر ،با نقل ماجراهای جزئیِ منجر به صدور حکم در ضمن بیان احادیث احکام،
در تبیین فضاهای زمانی و مکانی پیامبر و فهم و استخراج علل و اصولِ وجوه مختلف
مدیریتی ایشان مفیدند .برخی از این کتابها دامنۀ مطالب خود را به قبل از اسالم
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کشاندهاند و با اطالعاتی درباره جایگاه اجتماعی پیامبر(ص) و خاندانش (صنعانی ،مصنّف،
 ،)319 ،313/5در ترسیم زمینههای اجتماعی و تحلیل فرهنگی و تمدنی قابل
استفادهاند .مطالب مربوط به رفتار و برخورد رسول خدا با کسانی که به اسالم اظهار
تمایل میکردند (همان ،)3/6 ،مکاتبه و برقراری رابطه با بزرگان شبهجزیره و کشورهای
همسایه ،مراعات آداب مخاطبِ نامه ،مثل تهیۀ مُهر برای نامه به پادشاه ایران (ابوداوود
سجستانی ،)293/2 ،فرمان به آموختن زبان عبری و سریانی برای مکاتبه (ترمذی ،سنن،
 ،)167/4آزاد گذاشتن افراد در دینشان (صنعانی ،همان )90/6 ،و پاسخ به نامه و سالم
مشرکان (همان )13/6 ،روش و سیاست کلی پیامبر در گسترش دعوت را نشان میدهد.
جوامع حدیثی (مشتمل بر همۀ ابواب حدیثی  1.نکـ  :صالح ،)212 ،عالوه بر
بخشهای مستقل دربارۀ زندگی پیامبر(ص) 2،حاوی اطالعاتی پراکنده اما مکمل ،مصحح،
یا مؤید دادههای سایر کتابها نیز هستند .در این میان ،جزئیترین اطالعات ،در
مسندها و مطالب کلیتر ،بیشتر در صحیحها یافت میشوند .در جوامع حدیثی ،جزئیات
مهمی دربارۀ اوضاع فرهنگی و اجتماعی حجاز مطرح شده که قابلبرداشت و تحلیل
تاریخی و تمدنی و در تبیین شأن مدیریتی پیامبر اکرم ،بسیار مفیدند .برای نمونه،
حدیث «الناس تبع لقریش في الخیر و الشر» (ابنحبان )158/14 ،به جایگاه قریش نزد
عرب اشاره دارد و نقل ماجرای بازسازی کعبه و نزاع بر سر نصب حجراالسود (حاکم
نیشابوری )458/1 ،تصویری از تعصب و تفاخر قبیلگی را مینمایاند.
تکنگاریهای روایی (کتاب های حدیثی با یک موضوع مشخص) نیز حاوی اطالعات
کلی منطبق با عناوینشان هستند .در میان تکنگاریها ،ترکة النبي حماد بن اسحاق
بغدادی (متوفای  267ق) به وضع معیشت و مدیریت اقتصادی پیامبر(ص) ،مثل زهد و
قناعت حضرت و خانوادهشان پرداخته( 3بغدادی )64 ،و الشمائل المحمدیة و الخصائل
المصطفویة ترمذی (متوفای  279ق) به ویژگیهای خَلقی و خُلقی آن حضرت ،همچون
 .1ابواب هشتگانه عبارتا ند از عقاید ،احکام ،رقاق ،آداب طعام و شراب ،تفسیر و تاریخ و سـیر ،سـفر و
قیام و قعود ،فتن ،مناقب و مثالب.
 .2برای نمونه ،جلد چهارم و قسمتی از جلد پنجم صحیح بخاری ،حدود  400صفحه از جلـد چهـاردهم
صحیح ابنحبان« ،کتاب الهجرة» و «کتاب المغازی و السرایا» از المستدرک علـی الصـحیحین حـاکم
(ص)
نیشابوری ،و«باب مولد النبی و وفاته» از کتاب الحجة در الکافی شیخ کلینی به زندگینامـۀ پیـامبر
اختصاص دارد.
« .3ما شبع آل محمد صلىهللاعلیهوسلم من الشعیر یومین حتى قبض رسول هللا».
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خندهرویی (ترمذی ،الشمائل )186 ،و حیا( 2همان ،)297 ،اشاره داشته است .اما در
دیگر تکنگاریهای حدیثی ،مواد و اطالعات سیرۀ نبوی جزئی و پراکنده ،اما نسبتاً
فراوان و اغلب ذیل عناوین مرتبط با اهل بیت آن حضرت آمده است.
ذکر سه نکته در اینجا ضروری است :نخست آنکه شایسته است از نهج البالغه به
عنوان یکی از منابع ارزندۀ حدیثی (البته نه بهمعنای مصطلح) ،یاد شود که غفلت از آن
موجب نقص مطالعات سیرهپژوهی شده است .این کتاب با اینکه همۀ روایات علی بن
ابیطالب(ع) را شامل نیست ،از نظر وثاقت و هم از جهت راوی اصلی ،علی بن ابیطالب ،و
هم از جهت گردآورندۀ آن ،شریف رضی (متوفای  404ق) ،مورد توجه متفکران مسلمان
و غیرمسلمان قرار داشته و دارد .امام علی(ع) ،که هم دورۀ جاهلی و هم دورۀ رسالت را
درک کرد ،در بیشتر حوادث زندگی پیامبر(ص) در کنار آن حضرت حضور داشت و پس از
رحلت پیامبر(ص) در نقل سنت و سیرۀ نبوی ،مورد اعتماد عموم مسلمانان بود .علی(ع) با
رویکرد هستیشناختی ،روانشناختی ،و جامعهشناختی ،اطالعات دقیقی از شرایط
اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی قبل و بعد از بعثت ارائه و وضع معیشتی ناگوار،
نابسامانی اجتماعی ،و جهل حاکم بر عرب (نهجالبالغه147 ،88 ،26 ،ـ )149را بهخوبی
وصف کرده است .این اطالعات زمینۀ مناسبی برای شناخت ابعاد شخصیت و زندگی
پیامبر(ص) و تحلیل و برداشتهای فرهنگی و تمدنی از سیرۀ نبوی فراهم میآورد .دوم
آنکه عمدۀ مواد و مطالب کتابهای گونۀ حدیثی مربوط به پس از هجرت نبویاند .این
مواد ،مسئلۀ هجرت و چگونگی آن ،اقدامات اجتماعی پیامبر ،از قبیل رفتار و تعامل با
مسلمانان و اهل کتاب ،نامهها ،قراردادها ،نحوۀ مدیریت مدینه در غیاب پیامبر ،رفتار
معیشتی و اقتصادی ایشان ،روایات مربوط به غزوات و سریهها ـ که بهوفور در همۀ انواع
(ص)
کتابهای حدیثی یافته میشود ـ ،تحوالت صورتگرفته در مدینه ،و خط سیر پیامبر
در بیرون بردن جامعه از فضای جاهلی و زمینهسازی برای شکلگیری تمدن اسالمی را
به دست میدهند .سوم آنکه بهجز اطالعات مستقیمی که کتابهای گونۀ حدیثی دربارۀ
زندگی پیامبر(ص) در اختیار قرار میدهند ،احادیث نبوی ،از آن حیث که سخن پیامبرند
و مبیّن مواضع ایشان در قبال مسائل مختلف ،خود مواد تاریخی بسیار مهمی در مطالعۀ
سیرۀ نبوی به شمار میآیند .مثالً احادیث ذیل موضوع عقل( 3کلینی ،)26/1 ،علم و تأکید بر
« .1ما رأیت احدا أکثر تبسماً من رسول هللا».
« .2کان رسول هللا(ص) أشد حیاء من العذراء في خدرها وکان إذا کره شیئاً عرف في وجهه».
« .3إذا رأیتم الرجل کثیرالصالة کثیرالصیام فال تباهوا به حتى تنظروا کیف عقله».
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نشر آن( 1همان ،)30/1 ،و اهمیت تعلیم و تربیت نزد رسول خدا ،ضمن آنکه مبیّن سیرۀ آن
حضرتاند ،روشن میکنند که آن حضرت چگونه زیرساختهای فکری و فرهنگی تمدن
اسالمی را شکل دادند ،بهگونهای که در هر زمان و مکانی ،قابلاجرا و مداوم باشند.
کتابهایشرحاحوال 

.3
در کتابهای شرح احوال ،اطالعات در سه قالب طبقات ،انساب ،و فرهنگنامه ارائه شدهاند.
کتابهای این گونه مشتمل بر اطالعات مهمی دربارۀ نقش و فعالیتهای اشخاص و قبایل
در رابطه با رسول خدا(ص) هستند که ممکن است دستمایۀ مطالعات فکری ـ فرهنگی،
اجتماعی ،و سیاسی در مرحلۀ آغازین پیدایی تمدن اسالمی قرار گیرند.
(ص)
کتابهای طبقات ،عالوه بر اطالعات مستقیم از زندگی رسول خدا  ،با ارائۀ
گزارشهای ارزشمندی دربارۀ روابط و مناسبات صحابه با پیامبر و با یکدیگر ،طرحی از
مناسبات و سیرۀ اجتماعی پیامبر(ص) و اقشار و گروههای مرتبط با آن حضرت به دست
میدهند .همچنین مملو از اطالعات گوناگون دربارۀ تقدم و تأخر و چگونگی اسالم آوردن
صحابه ،مهاجرت آنان به مناطق مختلف ،و نقش آنان در رویدادهای مختلف فکری ـ
فرهنگی ،اجتماعی ،و سیاسی عصر نبوت و پس از آن هستند .مهمترین نمونۀ این گونه،
الطبقات الکبری از محمد بن سعد (متوفای  230ق) است که بهسبب شکل تنظیم
مطالبش بر اساس سه معیارِ ( )1صفت مشترک (صحابی بودن) )2( ،مکان ،و ( )3زمان ،در
وصف و تحلیل حضور و تأثیر افراد و خاندانها در فرایند گسترش اسالم و تشکیل و تحقق
پایههای فرهنگ و تمدن اسالمی در مکه و مدینه ،حائز اهمیت فراوان است.
در طبقاتی که اختصاص به علمای علم خاصی دارد ،همچون طبقات شعرا ،بهدلیل
اینکه مطالب را از دورۀ جاهلی شروع میکنند ،اطالعات خوبی از سیرۀ اجتماعی
پیامبر(ص) و روش ایشان در اکرام و جلب قلوب شعرا ،بهعنوان طبقهای بسیار تأثیرگذار
در حیات فکری ـ فرهنگی جامعۀ عرب ،ارائه میشود .بخشایش و پناه دادن پیامبر به
کعب بن زهیر (ابنسالم46 ،ـ )47و قبول اسالم مالک بن نویره و سپردن مسئولیت
گرفتن زکات از قبیلهاش به او (همان82 ،ـ )84نمونههایی از این رویکرد پیامبر(ص) است.
کتابهای انساب «قبیله»محورند و غالباً بر اساس ترتیب الفبایی نام قبایل تنظیم
شدهاند .این کتابها از منابع اصلی برای کسب اطالعات درباره مناسبات دوجانبۀ رسول
« .1طلب العلم فریضة على کل مسلم ،أال إن هللا یحب بغاة العلم».
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خدا(ص) و قبایل و فرایند گروش آنها به اسالم ،بهویژه در موضوع وفود ،هستند که ذیل
نامهای قبایل ،از ورود گروههای نمایندگی قبایل به مدینه و دیدار با رسول خدا ،نحوۀ
تعامل پیامبر(ص) با آنان ،و قراردادهایی که گاه با آنها میبستند ،سخن میگویند؛
همچون آزادی اسرا و پس دادن اموال بنوالعنبر (سمعانی ،)437/3 ،سپردن کلید کعبه
به بنوعبدالدار (همان ،)486/3 ،و تغییر نام بنوغیان به بنورشدان (ابناثیر.)459/1 ،
کتابهای انساب ،با نکاتی که از سیرۀ اجتماعی و سیاسی پیامبر به دست میدهند،
روش آن حضرت را در ابالغ دعوت و گسترش جغرافیایی اسالم و شکلدهی بُعد
اجتماعی تمدن اسالمی نشان میدهند .ضمن اینکه بهدلیل ذکر نَسَب اشخاص و قبایل،
بافت و ساختار و مناسبات اجتماعی شبهجزیرۀ مقارن ظهور اسالم و پس از آن را ارائه
میکنند که روشنکنندۀ برخی از اقتضائات اجتماعی عصر نبوی است .نمونۀ منحصر
بهفرد این نوع ،انساب االشراف بالذری (متوفای  279ق) است که رویدادها و تحوالت
تاریخی را در زمینه و ساختار قبیلهای عرب دیده و بررسی کرده است .بالذری مطلب را
(ص)
از پیش از والدت پیامبر شروع کرده و برخی مناسبات اجتماعی قبیله و اجداد پیامبر
را که بیانگر موقعیت خانوادگی و اجتماعی ممتاز و مؤثر در تربیت و تکوین تاریخی
شخصیت آن حضرت هستند ،شرح داده است.
فرهنگنامهها نیز جامع و شامل خالصۀ محتویات کتابهای طبقات و انساب ،با
رویکرد فرهنگی ـ اجتماعی و با نظمی الفبایی هستند .در فرهنگنامهها ،سیرۀ نبوی از
منظر ارتباط و تعامل صحابه و پیامبر(ص) قابلبررسی است.
بهطور کلی ،کتاب های گونۀ شرح احوال ،عالوه بر اطالعات نَسَبی و زندگینامهای
پیامبر(ص) ،که بیانگر شبکۀ ارتباطات اجتماعی و ساختار خانوادگی آن حضرت و تأثیر آن
در زمینهسازی رسالت ایشان است ،از طریق گزارش احوال و مناسبات افراد و قبایل با
پیامبر(ص) ،وجوهی از مدیریت اجتماعی ،سیاسی ،و بینالمللی حضرت (در مقیاس آن
روزگار) را نشان میدهند .مطالعۀ دقیق و استخراج و تحلیل مواد تاریخی این کتابها
تعامل و مناسبات صحابه (بهعنوان نسل اول گروندگان به اسالم) با پیامبر ،نقش آنان در
رویدادها و تحوالت عصر نبوی و پس از آن ،تعامل رسول خدا(ص) با آنان ،توجه به مبانی
مشترک فطری و فکری افراد در جذب آنان ،و ایجاد همبستگی اجتماعی و سیاسی و
پایهریزی یک تمدن را نشان میدهد و مبیّن آن است که الگوی مدینةالنبي چگونه در
جزیرةالعرب پدید آمد و توسط صحابه به سرزمینهای مجاور بسط یافت.
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.کتابهایفتوحوخراج 

4
کتاب های فتوح و خراج آثاری هستند با موضوع وصف روند دعوت دینی و گسترش
اسالم یا به تعبیر دیگر ،بسط جغرافیایی اسالم ،و نیز چگونگی ادارۀ امور سرزمینهای
فتحشده به دست مسلمانان .پس از وحدت فکری ،اجتماعی ،و سیاسی پدیدآمده در
جزیرةالعرب در اثر  23سال مجاهدت پیامبر(ص) ،اعراب مسلمان با دولتهای همجوار
ارتباط برقرار و گسترش اسالم را بهطرق گوناگون ،از جمله فتوحات ،آغاز کردند و
بهتدریج ،کتابهایی به نام «فتوح» در وصف گسترش اسالم و عمدتاً دربارۀ وقایع و
چگونگی فتح سرزمینها بهروش نظامی یا مصالحه ،و آثاری نیز به نام «خراج» و«اموال»
در نحوۀ ادارۀ امور مالی اراضی و شهرها و حقوق و وظایف شهروندی مردمان ساکن
مناطق فتحشده ،تألیف و تدوین کردند.
کتاب های گونۀ فتوح و خراج نکات مهمی از سیره و رفتار تبلیغی و نتایج مهمی از
مدیریت اجتماعی و مناسبات بینالمللی پیامبر ،بنا به مقتضیات آن روزگار ،به دست
میدهند و گوشههایی از سیرۀ تبلیغی حضرت را روشن میکنند؛ زیرا مشتمل بر
اطالعات فراوانی هستند دربارۀ مبانی ،اصول ،روشها ،و اهداف پیامبر(ص) در گسترش
اسالم ،چگونگی برقراری رابطه با دولتهای همجوار و مناطق و سرزمینهای همسایه و
بهعبارتی ،زبان و ادبیات دیپلماسی آن حضرت در مکاتبه با سران دولتها ،و نیز
مدیریت حقوق اجتماعی و مالی و مسائل فکری آن حضرت .بهعنوان نمونه ،نامهها و
سفیران پیامبر(ص) به مناطق مختلف حجاز و سرزمینهای همسایه ،آموزشهای عملی ،و
توصیه های آن حضرت در نحوۀ تعامل با بزرگان و ساکنان هر منطقه ،آموزشهای
اخالقی و توصیههای مردمدارانۀ پیامبر(ص) به فرماندهان سریهها ،تعامل آن حضرت با
اسرا و تصمیمها و دستورهایش دربارۀ خائنان و پیمانشکنان پس از هر غزوه و سریه،
بیانگر سیرۀ پیامبر(ص) و سیاست تبلیغی ـ ترویجی آن حضرت برای نفوذ اسالم میان
افراد و گروه ها برای ایجاد وحدت اجتماعی و تشکیل امت واحدۀ اسالمی است .وجه بارز
و ممتاز کتاب های این گونه ،شروع فرایند گسترش اسالم از عصر نبوی ،و نه از دورۀ
خلفا ،است؛ چنانکه در این آثار ،سیره و عملکرد پیامبر(ص) در امر دعوت و گسترش
دین و فرهنگ دینی اسالم و نحوۀ ادارۀ مناطق ،مقدّم داشته شده و فتوحات و
سیاستگذاریهای دورۀ جانشینان در پیوند با سیره و اقدامات رسول خدا(ص) در
گسترش جغرافیایی اسالم مطرح شده است .این نگاه ،بهویژه در دو کتاب فتوح البلدان
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بالذری و الخراج و صنعة الکتابة قدامة بن جعفر (متوفای  328ق) آشکارتر است .هر دو
کتاب موضوع فتوحات را از ورود پیامبر(ص) به مدینه (بالذری1/1 ،؛ قدامة بن جعفر،
 )256آغاز کرده اند و با رعایت ترتیب زمانی وقایع ،فرایند گسترش اسالم را در عصر
نبوی به دورۀ خالفت ابوبکر و خلفای بعدی پیوند دادهاند .قدامة بن جعفر در مسائل
مالی و اداری نیز ،گزارشی از عملکرد پیامبر(ص) نقل و اطالعات مربوط به دورۀ خلفا را
ارائه کرده است؛ برای نمونه ،تفاوت قائل شدن پیامبر بین کسانی که با رغبت اسالم
آوردند و آنها که با اکراه ،و استمرار آن در دورۀ ابوبکر (همان )211 ،و قرار جزیه با اهل
تیماء ،که در دورۀ عمر بن خطاب هم بر همان منوال بود ،از این دستاند (همان.)261 ،
کتابهای خراج و اموال نیز ،همچون کتابهای فتوح ،در تبیین شأن تشریعی پیامبر
حائز اهمیتاند ،چراکه احادیث و احکامی فقهی در امور مالی و اقتصادی اسالم را در بر
می گیرند .چگونگی اجرای آیات قرآن در مسائل مالی ،مدیریت و تعامالت اقتصادی
پیامبر با ساکنان و همسایگان مدینه ،قراردادهای مالی با اهالی مناطق مختلف
جزیرةالعرب ،اعم از مسلمان و اهل کتاب ،و نحوۀ استناد صحابه به احادیث آن حضرت
در دورههای بعد ،از کتابهای خراج به دست میآید .بیشترین مطالب مرتبط با پیامبر
اکرم(ص) در این کتاب ها ،چگونگی و زمان تقسیم غنائم (ابویوسف قاضی،)197 ،18 ،
تقسیم زمینها (همان )68 ،و آب (یحیی بن آدم ،)42 ،39 ،فیء (ابویوسف قاضی،
89ـ ،)90خمس (همان19 ،ـ ،)20اقطاعات (همان ،)61 ،و قراردادهای جزیه و خراج
(همان71 ،ـ )129 ،73است .همچنین فراتر از امر خراج ،اما در پیوند با آن ،گزارشهایی
دربارۀ کارگزاران امور مالی ،فرمانها و توصیههای پیامبر به آنها (همان81 ،77 ،ـ،83
 ،)131 ،99 ،97و سیرۀ نظامی پیامبر(ص) (همان191 ،ـ )195 ،193به دست میدهند.
نکاتی از مدیریت و رفتار اجتماعی پیامبر(ص) ،مثل احکام دیه (همان )155 ،و حد
(همان ،)164 ،153 ،و تصمیمگیری برای اهل کتاب (همان )131 ،129 ،هم در این
کتابها آمده است .در کتابهای اموال ،بهویژه االموال ابوعبید قاسم بن سالم (متوفای
 224ق) و االموال ابواحمد حمید بن مخلد ازدی خراسانی ،معروف به ابنزنجویه
(متوفای  251ق) ،مجموع اطالعات کتابهای فتوح و خراج با هم آمده است و پیش از
طرح احکام و مسائل مالی ،چگونگی ورود اسالم به مناطق مختلف جزیرةالعرب ذکر شده
و در ابتدای هر موضوع ،سیره و عملکرد پیامبر در آن موضوع آورده و اطالعات تاریخی
فراوانی از سیرۀ نبوی عرضه شده است.
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بهدلیل تمرکز بر موضوع فتوحات و نحوۀ مدیریت مالی و اداری سرزمینهای اسالمی
و انسجام دادهها ،کتابهای گونۀ فتوح و خراج در ترسیم الگوی مدیریتی پیامبر(ص) در
موضوعات گسترش اسالم ،برقراری مناسبات اجتماعی و تعامالت فرهنگی با پیروان
دیگر ادیان و فرهنگها ،چگونگی تشریع و اجرای احکام مالی و مالیاتی و حقوق و آداب
جنگ ،منابع ارزندهای هستند .از آنجا که کتابهای این گونه سیر منطقی و زمانمندی
را از عصر نبوی آغاز میکنند و تا دورههای بعد ادامه میدهند ،میتوان جایگاه و نقش
سنت نبوی را در ارکان سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی تمدن اسالمی از محتویات و
مطالب آنها به دست آورد.
.5آثارجغرافیایی 
در نوشتههای جغرافیایی مسلمانان ،که ذیل عناوین گوناگون جغرافیای عمومی و
توصیفی (تشنر و مقبول احمد16 ،ـ24؛ قرچانلو25/1 ،ـ86 ،37ـ ،)87ریاضی و نجوم
(تشنر و مقبول احمد46 ،؛ قرچانلو41/1 ،ـ ،)43کیهانشناسی (تشنر و مقبول احمد،
41ـ42؛ قرچانلو ،)133/1 ،فرهنگنامه (تشنر و مقبول احمد43 ،؛ قرچانلو136/1 ،؛
لسترنج ،)17 ،مسالک و ممالک (احمد22 ،؛ تشنر و مقبول احمد15 ،؛ لسترنج،
13ـ ،)16سفرنامه (تشنر و مقبول احمد ،)44 ،جغرافیای دریانوردی (همان44 ،ـ45؛
قرچانلو101/1 ،ـ ،)111مزارات (تشنر و مقبول احمد42 ،؛ قرچانلو ،)115/1 ،جغرافیای
محلی (احمد22 ،ـ23؛ تشنر و مقبول احمد47 ،ـ48؛ قرچانلو ،)134/1 ،و عجایبنگاری
(همان112/1 ،ـ )115نگاشته و تقسیم شدهاند ،مطالبی مرتبط با سیرۀ پیامبر آمدهاند
که عبارتاند از وصف جزیرةالعرب ،خصوصاً مکه و مدینه ،ذکر اسامی یا وصف مکانهایی

که بهنوعی مرتبط با وقایع عصر نبویاند ،همچون مکان غزوهها و سریهها و شهرهای
مرتبط با صحابه ،و روایات جعلی یا اصلی پیامبر در فضیلت یا مذمت شهرها و مناطق.
آنچه در بیان موقعیت و مختصات جغرافیایی جزیرهالعرب ،بهویژه مکه و مدینه ،آمده
است درواقع ،وصف زمینۀ جغرافیایی ظهور اسالم و خاستگاه فرهنگ و تمدن اسالمی
است .از آنجا که بخش عمدهای از مسائل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،و سیاسی هر
منطقه وابسته به جغرافیای آن است و عوارض طبیعی و اقلیمی ،شرایط کشاورزی و
دامداری ،راهها ،و وضعیت تجاری نقش تعیینکنندهای در مدیریت کالن فرهنگی و
تمدنی و راهبردی آنها ایفا می کنند و سیاست و روابط هر منطقه با مناطق دیگر را رقم
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میزنند ،اطالعا ت جغرافیایی دربارۀ محیط پیدایش اسالم و فرهنگ و تمدن اسالمی از
مواد اصلی تحلیل مسائل عصر نبویاند و بخشی از رفتارها و سیاستگذاریهای رسول
خدا بهکمک معلومات جغرافیایی دقیقتر کشف و تحلیل خواهد شد 1.از همین رو ،منابع
جغرافیایی ،کمک بزرگی هستند در فهم حوادث تاریخی در بستر جغرافیا و درنتیجه،
فهم وجوه مدیریتی رسول خدا(ص) ،یعنی مدیریت اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،و
فرهنگی متناسب با زمینههای جغرافیایی و مقتضیات تاریخی ،و زدودن پوستههای
ظاهری و دریافت لبّ سیرۀ آن حضرت در محدودۀ جزیرةالعرب.
وصف مکانهایی که مرتبط با وقایع عصر نبوی هستند و حوادثی چون هجرت،
جنگها ،صلحها ،و معاهدهها در آنها رخ دادهاند ،نیز چنین جایگاهی دارد .بهویژه آنچه
جغرافیدانان مسلمان دربارۀ مدینةالنبی آوردهاند ،امکان مقایسۀ اوضاع و شرایط این
شهر را ،قبل و بعد از هجرت نبوی ،فراهم میکند و اطالعاتی از اقدامات پیامبر در
شکلدهی مدینه و پایهریزی مدنیت و تمدن و مدیریت شهری مبتنی بر آموزههای
قرآنی به دست میدهد .یعقوبی (متوفای  284ق) در البلدان ( ،)152به طراحی
خانههای مدینه ،که پراکنده بودند ،توسط پیامبر(ص) و متمرکز کردن آنها و صورت
شهری دادن به مدینه اشارۀ کوتاهی کرده است .ابنفقیه (متوفای  365ق) هم در
البلدان ( )81به تعیین محل خانههای قبایل و اشخاص اشاره کرده که حاکی از مدیریت
شهری مدینه ،توسط پیامبر است.
ذکر موطن ،مسکن ،و مدفن برخی صحابه هم در این نوشتهها ،دادههای مهمی را در
بررسی حضور صحابه در مناطق مختلف و نقش آنان در فرایند گسترش جغرافیایی
اسالم دربردارد.
.کتابهایکالمی 

6
مؤلفان کتابهای کالمی ،بهاقتضای موضوع ،با دالیل نقلی و عقلی به اثبات نبوت
پیامبر(ص) پرداخته اند؛ به این ترتیب که ابتدا نبوت انبیا را ثابت کرده و سپس ،از طریق
اشاره به اخبار کتب آسمانی ،عالئمی که در زمان والدت پیامبر بروز کرد ،کرامات ایشان
در کودکی ،برکات وجودی ،و معجزات آن حضرت ،نبوت ایشان را اثبات کردهاند .ارتباط
 .1مضمون سخن پیامبر(ص) که «التعرب بعد الهجرة» (کلینی )443/5 ،خـود مؤیـد ایـن معناسـت ،زیـرا
محیط و شرایط جغرافیایی بادیه اساساً اقتضای پیدایش و توسعۀ تمدن و شهرنشینی را ندارد.
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اینگونه کتابها با بایستههای مذکور در مقدمۀ این مقاله ،در اثبات رسالت و شأن
تشریعی رسول خدا(ص) است .اما برخی از کتابهای کالمی به دیگر ابعاد وجودی رسول
خدا(ص) هم پرداخته و اسوه بودن آن حضرت را ازیکسو ،در ارتباط با شأن نبوتی ایشان
و ازسویدیگر ،در پیوند با شأن بشری و رفتار اجتماعی آن حضرت تبیین کردهاند .برای
نمونه ،ابوحاتم رازی (متوفای  322ق) در اعالم النبوة (77ـ ،)85برخی سجایای اخالقی
رسول خدا ،همچون صدق ،سخا ،حلم ،وقار ،وفا ،و تواضع ،و قاضی عبدالجبار معتزلی
(متوفای 415ق) در تثبیت دالئل النبوة (50ـ ،)51سختیهای دورۀ کودکی آن حضرت،
از قبیل یتیمی و تنهایی ایشان را دلیل بر رسالت ،حقانیت ،و اسوه بودن آن حضرت
دانستهاند .برخی کتابهای گونۀ کالمی ،به استمرار این «اسوه» نیز نظر داشتهاند،
چنانکه اساساً نبوت را برای کمال و فعلیت استعدادهای بشر و قوام و دوام جامعۀ بشری
ضروری دانستهاند (نصیرالدین طوسی )212 ،و امامت را استمرار نبوت و الجرم ،وجود
آن را الزم شمردهاند (همان .)222 ،ازاینرو ،ذیل عناوین مرتبط با وصایت و والیت
علیبن ابیطالب(ع) ،توجه پیامبر را به تثبیت و استمرار حرکت تمدنی نشان دادهاند و به
آیاتی از قرآن (همان237 ،225 ،ـ )238و مواردی همچون بیعت گرفتنهای آن حضرت
برای علی(ع) (ابنطاووس )121 ،استدالل کردهاند.
نتیجه 


با توجه به ( )1اهمیت و نقش محوری سیرۀ نبوی در فرهنگ و تمدن اسالمی )2( ،ضرورت
بازشناسی مبانی سیره )3( ،نقش منابع در این بازشناسی ،و ( )4بایستههای منبعشناسی سیرۀ
نبوی ،که در مقدمه ذکر شد ،شش گونه از نوشتههای مسلمانان تا پایان سده هفتم هجری،
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .بر اساس یافتههای این پژوهش:
 )1قرآن کریم ،منبع اصلی سیرۀ نبوی است و معیارها و شئون مختلف و ابعاد شخصیتی
پیامبر اکرم(ص) از آن برداشت میشود .کتابهای تفسیری تا پایان سده هفتم هجری کمتر
دارای چنین امتیازی هستند و مطالب مربوط به بایستهها در آنها پراکنده است.
 )2کتابهای گونۀ حدیثی ،عالوه بر تبیین شأن تشریعی رسول خدا ،با گزارشهایی
که از زندگی پیامبر(ص) قبل از بعثت ،مسئلۀ هجرت و چگونگی آن ،بیان ویژگیهای
فردی ،مناسبات خانوادگی ،اجتماعی ،و بینالمللی آن حضرت و نحوۀ مدیریت فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،و نظامی مدینه به دست میدهند ،در بازشناسی شأن و
سیرۀ مدیریتی پیامبر(ص) بسیار مفید و مؤثرند.
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 )3کتابهای گونۀ شرح احوال ،منابع ارزشمندیاند در استنباط مدیریت اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی ،و بینالمللی پیامبر اکرم(ص) ،و بهویژه در بررسی سیرۀ آن حضرت در
ایجاد همبستگی اجتماعی ،فرهنگی ،و سیاسی و پایهریزی تمدن اسالمی ،شکلگیری
الگوی مدینةالنبي در جزیرةالعرب ،و بسط آن توسط صحابه به سرزمینهای مجاور.
 )4کتاب های گونۀ فتوح و خراج در تبیین شأن تشریعی رسول خدا(ص) در مسائل
مالی و نظامی و الگوی مدیریتی آن حضرت در گسترش اسالم ،برقراری مناسبات
اجتماعی و تعامالت فرهنگی با پیروان دیگر ادیان و فرهنگها ،اجرای احکام مالی و
مالیاتی ،و حقوق و آداب جنگ حائز اهمیتاند و جایگاه و نقش سنت نبوی در ارکان
سیاسی ،اقتصادی ،و حتی نظامی تمدن اسالمی را به دست میدهند.
 )5کتابهای گونۀ جغرافیایی ،بهویژه مطالب مختص به مدینةالنبی در این کتابها،
در دریافت لبّ سیرۀ مدیریتی رسول خدا(ص) در محدودۀ جزیرةالعرب و روشن شدن
گوشهای از اقدامات پیامبر در شکلدهی مدینه ،پایهریزی مدنیت و مدیریت شهری
مبتنی بر آموزههای قرآنی ،و سیاستگذاریهای راهبردی و کالن فرهنگی و تمدنی آن
حضرت منابع مهمی محسوب میشوند .اطالعات شهرهای مرتبط با صحابه در این آثار
نیز ،حضور و نقش آنان در فرایند گسترش جغرافیایی اسالم را روشن میکنند.
(ص)
 )6کتاب های گونۀ کالمی در اثبات رسالت و شأن تشریعی رسول خدا و اسوه
بودن آن حضرت ،بر اساس شئون تشریعی و بشری آن حضرت مفید فایدۀ بسیارند.
کتابهای کالمی شیعه مفهوم اسوه را در بیان مسئلۀ جانشینی پیامبر(ص) ،بر پایۀ اصل
امامت ،استمرار بخشیده اند و از این حیث ،نگاهی متفاوت و متمایز با کتابهای کالمی
اهل سنت دارند.
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