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Abstract  
As it was in the time of the Prophet (pbuh), the realization of Islamic civilization 
necessitates paying attention to some fundamental principles and practical strategies. The 
main question is what are the requirements and should(s) for the realization of modern 
Islamic civilization based on the Prophet’s (pbuh) political behavior? The results of the 
study suggest that in the political behavior of the Prophet (pbuh) elements such as: 
“establishing equipment and structures necessary for applying sovereignty”, “paying 
attention to the principle of Muslim unity and cooperation”, “implementation of justice” 
and “continuous confrontation with disbelief and dissension are the most important 
requirements for Islamic civilization realization, and Islamic societies cannot reach the 
“new Islamic civilization” without considering them. This research has been carried out by 
a normative and analytical-deductive approach and its data have been collected by library 
method and mainly by reference to Shiite narrative sources. 
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 چكيده
كارهاي عملي   گونه كه در دوران پيامبر(ص) بوده است، مستلزم توجه به برخي اصول بنيادين و راه  بخشيدن به تمدن اسالمي، از آن  تحقق

هاي تحقق تمدن نوين اسالمي بر مبناي سيره سياسي پيامبر(ص) چيست؟ نتايج   است. پرسش اصلي اين است كه الزامات و بايسته
ايجاد تشكيالت و ساختارهاي الزم براي اعمال "چون:   هايي هم  ي سياسي پيامبر(ص) مؤلفه  د كه در سيرهدهن  تحقيق نشان مي

ترين الزامات تحقق   ، مهم"تقابل پيوسته با كفر و نفاق"و  "اجراي عدالت"، "توجه به اصل وحدت و همياري مسلمانان"، "حاكميت
دست پيدا كنند. اين تحقيق با رويكردي  "تمدن نوين اسالمي"توانند به   ها نمي  به آنتمدن اسالمي هستند و جوامع اسالمي بدون توجه 

اي و عمدتا با رجوع به منابع روايي شيعي گردآوري   ي كتابخانه  شيوه  هاي آن به  قياسي انجام شده و داده-هنجاري و با روش تحليلي
 اند. شده

 
 ي سياسي پيامبر(ص)، عدالت، وحدت.  مي، سيرهتمدن اسالمي، تمدن نوين اسال هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
هاي اسالم ناب است كه   شده در آموزه  ، از اهداف كليدي مطرح"تمدن نوين اسالمي"تحقق 
سمت تحقق آن از زمان بعثت پيامبر(ص) آغاز شده است. اگرچه چيستي و چگونگي   حركت به

ي   ر اكرم(ص) و عصر حضور پربركت ائمهي پيامب  يابي به اين هدف آرماني، در سيره  دست
تأخيرافتادن   تناسب اوضاع و شرايط، نمود يافته؛ اما غفلت مسلمانان، عامل مهمي در به  هدي(ع)، به

به  "تمدن اسالمي"دستيابي به تمدن نوين اسالمي است. در ادبيات سياسي رايج امروز، 
و در جغرافياي ممالك اسالمي، توسط  شود كه در گذر تاريخ  هاي گوناگوني اطالق مي  حكومت
ي   هاي گوناگوني كه در ظاهر ادعاي پيروي از سيره  اند؛ حكومت  هاي پس از پيامبر بنا شده  حكومت

گر تعارض ژرف و   ي معصومان(ع) حكايت  پيامبر(ص) را داشتند، اما تطبيق رهاورد آنان با سيره
ها   بيت(ع) است. اين تعارض  يامبر اسالم و اهلي پ  ها با سيره  شگرفي بين خط مشي اين حكومت

اند،   تنها نقشي در ايجاد تمدن اصيل اسالمي ايفا نكرده  هاي يادشده، نه  دهند كه حكومت  نشان مي
رو بازخواني چيستي   ها باعث انحراف اين تمدن از مسير خود شده است. از اين  بلكه اقدامات آن

 ملي تحقق آن، امري ضرورتي است.تمدن نوين اسالمي و راهكارهاي ع
شده در حكومت   بايد توجه داشت كه احياي تمدن اسالمي، مطابق با معيارهاي مطرح

پيامبر(ص)، مستلزم توجه به برخي اصول بنيادين و راهكارهاي عملي است. در اين تحقيق 
ول اساسي تمدن قياسي، اص-كارگيري روش تحليلي  كوشيم تا با اتخاذ رهيافت هنجاري و با به  مي

ي سياسي پيامبر(ص) استخراج كرده و تبيين نماييم. بر اين   نوين اسالمي را با استناد به سيره
ي   الزامات تحقق تمدن نوين اسالمي بر مبناي سيره"اساس، پرسش اصلي اين پژوهش آن است كه 

ي سياسي   فرضيه تحقيق آن است كه بر مبناي سيره "سياسي پيامبر مكرم اسالم(ص) چيست؟
توجه به اصل وحدت و "، "ايجاد تشكيالت و ساختارهاي الزم براي اعمال حاكميت"پيامبر(ص): 

ترين اصول   ي مهم  از جمله "تقابل پيوسته با كفر و نفاق"و  "اجراي عدالت"، "همياري مسلمانان
مي قرار اساسي براي تحقق تمدن نوين اسالمي است كه امروز نيز بايد مورد توجه جوامع اسال

ي   بگيرد. پيش از بررسي اين فرضيه، ابتدا مفاهيم اصلي تحقيق را بيان كرده؛ سپس به تبيين سيره
 خواهيم پرداخت. -بر مبناي آن  -سياسي پيامبر و اصول بنيادين تمدن اسالمي 
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 . مفاهيم تحقيق1

 . تمدن1,1
جهل به حالت ظرافت، اهل لغت، تمدن را تخلق به اخالق اهل شهر و انتقال از خشونت و 

مفهوم خوگرفتن با اخالق و   چنين به  ). هم6108: 4، ج1373اند (دهخدا،   انس و معرفت دانسته
) ضمن اشاره 1381گر (  ). احمد دانش1139: 1، ج1375آداب شهريان نيز تعبير شده است (معين، 

تكامل جامعه كه طي آن،  اي از  مرحله«كند:   گونه تعريف مي  به معناي شهرنشيني، تمدن را اين
 ).223» (آيد  مند درمي  صورت قانون  همكاري يك جامعه در امور اجتماعي و ديني و سياسي به

يافتن گرفته شده   كردن و اقامت  معناي سكونت  به "مدنَ"ي   در زبان عربي، اين واژه از ريشه
). 2201: 6ق، ج1376  جوهري،و  327: 9ق، ج1414؛ ابن عباد، 683: 2م، ج1988است (ابن دريد، 

و «نويسد:   ) ضمن تأييد معناي اقامت در معناي اولين واژه از مصدر تمدن مي1369مصطفوي (
 ).55: 11(ج »تخلّق بأخالق أهل المدينة يأ  تَمدنَ

گيري تجمعي انساني است كه اين تجمع منجر به   وجه مشترك تعاريف لغوي تمدن، شكل
ها   موجب اين سازوكارها، انسان  شود. به  ريزي اصول و قواعدي مي  و پي ايجاد سازوكارهاي شهري

ي حيات مادي و معنوي آنان   يابي به زندگي بهتر، بر اساس قوانين و مقرراتي كه جنبه  براي دست
معني زندگي   تنها به "مدينه"ي سياسي،   جهت در فلسفه  همين  نمايند. به  بخشد، تجمع مي  را تعالي مي

ي ساكنان آن دارد. براي مثال، خواجه نصير   هري نيست و در واقع پيوندي نزديك با انديشهش
غرض از مدينه، نه مسكن اهل مدينه است، بل جمعيتي مخصوص ميان اهل «نويسد:   ) مي1369(

 ).251» (مدينه است
گي و فرهن يبند ) تمدن را باالترين گروه1375در ميان انديشمندان غربي، هانتينگتون (

). ويل دورانت 60ها از آن برخوردارند (  داند كه انسان  مي يترين سطح هويت فرهنگ گسترده
 نويسد:  ) در تعريف تمدن مي1387(

ي وجود آن،   شكل كلي آن، عبارت از نظمي اجتماعي دانست كه در نتيجه  توان، به  تمدن را مي
كند. در تمدن، چهار ركن و عنصر اساسي   شود و جريان پيدا مي  پذير مي  خالقيت فرهنگي امكان
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بيني و احتياط در امور اقتصادي، سازمان سياسي، سنن   اند از: پيش  توان تشخيص داد كه عبارت  مي
 )3: 1اخالقي، و كوشش در راه معرفت و بسط هنر. (ج

 گويد:  )، متفكر مصري، در تعريف تمدن مي1379حسن حنفي (
تر است؛ [زيرا] فكر و فرهنگ و   ي شمول آن بيش  دايره تر و  ي تمدن، گسترده  دامنه

هاي ذهني و هر   ي فعاليت  گيرد. تمدن عبارت است از همه  علم را نيز دربر مي
چه در بيرون از ذهن در قالب فناوري، اختراعات، اكتشافات جديد، عمران،   آن

جا از معني   در اينشود؛ بنابراين تمدن   ها ديده مي  شهرها، مساجد، قصرها و قلعه
 )29رسد. (  رود و به مدنيت مي  فراتر مي فرهنگ

توان چنين نتيجه گرفت كه تمدن، حاصل تعالي فرهنگي و   با تأمل در اين تعاريف مختلف مي
نشيني خارج شده و قدم در   اي است كه از شرايط بربريت يا باديه  پذيرش نظم اجتماعي جامعه

نام  "عمران"خلدون از اين تحول ذيل عنوان   اجتماعي نهاده است. ابنشدن امور   شاهراه نهادينه
هاي   پذير شده و مناصب و پايگاه  اي كه با ايجاد حاكميت، نظم  تعبيرديگر، جامعه  برده است. به

سوي   حكومتي تشكيل داده است تا بر حفظ نظم نظارت نمايند؛ و از حالت زندگي فردي به
وي آورده و در اين مقطع به رشد و تعالي فضايل و ملكات انساني، زندگي شهر و شهرنشيني ر

). 32: 1، ج1382اي حائز مدنيت است (واليتي،   چون علم، هنر و ... پرداخته است، چنين جامعه
بنابراين در تعريف تمدن هم بايد سطوح مادي و ابعاد عيني آن را مورد نظر قرار داد، و هم به 

هاي مختلف به انسان و جامعه، متفاوت   توجه نمود كه بر اساس نگرشعناصر ذهني و فرهنگي آن 
عناصر مشترك  يها دارا تمدن يخواهند بود. اين تفاوت و اختالف مانع آن نيست كه صورت غاي

 ).315: 1366باشد (صلبيا، 
است،  تأكيدعنوان عنصر غيرمادي تمدن اسالمي مورد   چه به  ي اسالمي، آن  در تفكر و انديشه

ها، باور به   ي پذيرش اين ارزش  است. الزمه يو فضايل اخالق يمعنو يها گرايش به ارزش
و ضرورت تطبيق انديشه، رفتار و منش  -ويژه انسان   به -حاكميت مطلق خداوند بر عالم هستي 

بر تحقق ابعاد عيني تمدن (مانند نظم   اي عالوه  آدمي در مسير قرب الهي است. هرگاه در جامعه
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) بسترها و امكانات يو گسترش وسايل رفاه ماد يو صنعت يهاي علم  اسي و اجتماعي، پيشرفتسي
 ي تمدن دست يافته است.  اوليه براي تعالي انسان فراهم شود، به خصيصه

 . تمدن نوين اسالمي1,2
اضافه گرديده و با اصطالح  "تمدن"به  "نوين"، صفت "تمدن نوين اسالمي"در عبارت 

رو الزم است كه مقصود از تمدن نوين اسالمي نيز تبيين   ح داده شده است؛ از اينشر "اسالمي"
گيري و   اي از تمدن اسالمي است كه بنياد، شكل  جا منظور از اين مفهوم، گونه  گردد. در اين

 باشد.  ي تحقق عيني نمي  بالندگي آن، رخدادي تازه و نو است و مسبوق به سابقه
ها   ي بحث اشاره شد، در واكاوي معناي تمدن نوين اسالمي، ميان واقعيت  مقدمهگونه كه در   همان

ي پيامبر و   بر سيره  مبتني "تمدن نوين اسالمي"با  "تمدن اسالمي"هاي تاريخي از   و گزارش
شده از تمدن اسالمي،   گفته  هاي پيش  بيت(ع) تفاوت ماهوي و مبنايي وجود دارد؛ در تعريف  اهل

بيت(ع) بر   اند، نه حقيقتي كه پيامبر و اهل  هاي تاريخي را مستند قرار داده  نظران واقعيت  بغالب صاح
تمدن نوين "رو الزم است در تعريفي كه از   داشتند. از اين تأكيدتحقق و استمرار و بقاي آن اهتمام و 

 داشته باشيم. تأكيدكنيم، بر قرآن و سيره و سنت پيامبر و اهل بيت(ع)   ارايه مي "اسالمي
شناسي   بيني و انسان  شناسي، جهان  كند، مباني هستي  چه اين تمدن را از تمدن غرب متمايز مي  آن

گذاري بر بعد   هاي خدادادي و ارزش  ي استفاده از منابع و ظرفيت  است كه در سبك زندگي، شيوه
 كند.  حيواني انسان نمود و تجلي پيدا مي

نام اسالم منتسب است، اما تمدني است كه از سيره و سنت   بهتمدن قديم اسالمي، اگرچه 
عليهم با   اهللا  بيت صلوات  معصومين(ع) فاصله دارد. براي مثال، در اين تمدن، شخصيت پيامبر و اهل

شود.   ي غرانيق و ...) معرفي مي  هاي همسو با كفر و نفاق (اسطوره  اي به انسان  تحريفات گسترده
يافتن به تمدن نوين اسالمي محروم كرده و بر احياي تمدن اسالمي   عه را از دستاين سالطين، جام

 ورزند.  فرهنگي و سياسي) اصرار مي، تاريخي، اي (اعتقادي  جانبه  شكل همه  عباسيان به
مندي   اي كه شاخص اصلي آن بهره  توان چنين گفت: جامعه  در تعريف تمدن نوين اسالمي مي

سعادت و تعالي  تأميناي است كه خداوند براي   هاي مادي و معنوي  ي ظرفيت  ها از همه  انسان



 107 سياسي پيامبر(ص) ي بر مبناي سيره هاي تحقق تمدن نوين اسالمي الزامات و بايسته

ها بر اساس   آنان، در عالم طبيعت و در وجود خود آنان تعبيه كرده است؛ در اين تمدن، انسان
ي اميرمؤمنان   ويژه دوره  به -بيت(ع)   اهللا و اهل  الگوي كاربردي دوران برخي از پيامبران و رسول

ها را   اند بستر و امكانات آرامش (سكون قرآني) و رشد و تعالي فرد فرد انسان  توانسته -علي(ع) 
 ).20/9/1394اي،   فراهم نمايند (خامنه

 . روش تحقيق2
ي سياسي پيامبر(ص)، بر اساس   آن بر سيره تأكيداش و   اين پژوهش با توجه به ماهيت تجويزي

ي سياسي هنجاري با   ، نظريه"آيزيا برلين"ي   گفته  ت. بهنگاشته شده اس "ي سياسي هنجاري  نظريه"
ي سياست و حكومت سروكار دارد. وي اين نظريه   ي اخالقي در عرصه  كارگيري انديشه  كشف و به

روست كه در   هاي اخالقي بنياديني روبه  داند؛ زيرا با پرسش  ي اخالق مي  اي از فلسفه  را شاخه
 زندگي سياسي تأثير دارند.

ي هنجاري است تا اين رهيافت،   تري از نظريه  ي كاركرد موسع  در پي ارائه "داريل گليسر"اما 
دارند را  تأكيد "چيزي كه بايد باشد"بر  "چيزي كه هست"جاي   هايي كه به  پردازي  ي نظريه  كليه

هاي اخالقي   گزارهدنبال   اش به  ي فلسفي  ي هنجاري در شيوه  شامل شود. بنابراين، اگرچه نظريه
هاي اخالقي بر رفتار   هاي گزاره  راهنماست، اما در كاربرد عيني خود، در پي درك تبعات و داللت

ي هنجاري به بررسي   توان گفت نظريه  ). طبق اين تعريف مي49: 1384سياسي است (گليسر، 
محض قرار دارد كه صرفاً به هاي توصيفي   پردازد؛ لذا در مقابل نظريه  مي "چه بايد انجام شود  آن"

 پردازند.  مي "چه هست  آن"بررسي 
كنند؛ در اين   هاي متعددي استفاده مي  پردازان هنجاري از روش  لحاظ روش تحليل، نظريه  به

پردازان   تر از همه اين است كه نظريه  تر است. اول و مهم  هاي ديگر برجسته  ميان، سه روش از روش
خلي استدالالت اخالقي سروكار دارند؛ براي بررسي اين انسجام دروني، از هنجاري با انسجام دا

ي تحليلي اخذ شده است.   برند كه عمدتاً از منطق صوري و فلسفه  اي بهره مي  هاي استداللي  شيوه
شناسي اجتماعي و تاريخ براي صحت   هاي علوم اجتماعي مانند انسان  كه از رشته  دوم اين

هاي استدالل خود را با بينش   گيري  كه نتيجه  برند. سوم اين  ي استدالالت بهره مي  هاي اوليه  فرض
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پردازان هنجاري در اهميتي كه به هر يك از   سنجند. بايد توجه داشت كه نظريه  شهودي خود مي
دهند با   مي "بينش شهودي"، و "مدرك اجتماعي و تاريخي"، "منطق انتزاعي"اين سه روش يعني: 

 ).51گر تفاوت دارند (همان: دي  يك
در تطبيق اين نظريه بر پژوهش حاضر بايد خاطر نشان كرد كه مطالعات تمدني عمدتاً با دو 

، محقق با نگاه "توصيفي"شوند. در رويكردهاي   دنبال مي "هنجاري"و  "توصيفي"رويكرد 
يا علل و عوامل تاريخي، عيني و مصداقي به تبيين چيستي يك تمدن، چگونگي تحقق تاريخي آن 

گر   و پيشيني، پژوهش "هنجاري"پردازد؛ اما در رويكردهاي   عيني فراز و فرود تمدن مورد نظر مي
هاي   دهد. در واقع، نظريه  ها و الزامات آن اهميت مي  به چگونگي تحقق يك تمدن مطلوب و بايسته

تمدن موردمطالعه فراتر هاي   از صرف توصيف و بيان شاخصه -در مطالعات تمدني  -هنجاري 
هاي   پردازند كه براي تحقق يك تمدن با شاخصه  كارهايي مي  روند و به توصيه و تجويز راه  مي

 موردنظر الزاميست.
بر امر عيني و محقق در خارج نيست، بلكه بر محور انديشه و امور   ي هنجاري، مبتني  نظريه

مند و   اي از تفكرات نظام  را مسبوق به مجموعهها   گيري تمدن  چرخد؛ شكل  مي ذهني و انتزاعي
ها، تمدن مطلوب محقق خواهد شد.   يافتن آن  داند كه در صورت بسط و عينيت  منسجم مي

ها حاصل بسط آگاهانه و ارادي يك انديشه در   تمدن -ي هنجاري   بر اساس نظريه -ديگر   بيان  به
اند.   مدت ترويج شده  زشي خاصي هستند كه در بلندهاي ار  ساحت عينيت اجتماعي و متأثر از نظام

هايي ريشه دارد كه   بر اين اساس، انحطاط و پيشرفت يك تمدن در ضعف يا غناي فكري انديشه
تمدن بر آن بنا شده است؛ هرگونه التقاط معرفتي يا انحطاط فكري نيز موجب انحراف يا انحطاط 

 ).74ـ  57: 1396گردد (طاهري و نوروزي،   آن تمدن مي
ي   هاي تحقق تمدن نوين اسالمي در چارچوب نظريه  در اين تحقيق، بيان الزامات و بايسته

كاري عملي آن،   هنجاري انجام شده است؛ چراكه اين نظريه با چگونگي تحقق اين تمدن و راه
ي الگو و   هاي تاريخي، درصدد ارائه  تري دارد و فارغ از نگاه عيني و مصداقي به تمدن  تناسب بيش

ي   شيوه  ي سياسي پيامبر(ص) به  دليل ابتناي آن بر سيره  هاي اين تحقيق نيز به  مدل تمدني است. داده
 اند.  اي و عمدتاً با رجوع به منابع روايي شيعي گردآوري شده  كتابخانه
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 ي سياسي پيامبر(ص)  . اصول بنيادين تمدن اسالمي در سيره3
ي سياسي پيامبر(ص)   توان با استناد به سيره  اصولي بنياديني است كه ميبر   تمدن اسالمي مبتني

هاي   هاي تحقق چنين تمدني را فراهم آورد. پايه  ترتيب زمينه  ها را كشف و استنباط نمود و بدين  آن
هاي خود آن بزرگوار بنا گذاشته   اين تمدن بزرگ در دوران حكومت شخص پيامبر(ص) با تالش

 فرمايند:  هاي تمدني اشاره شده است. آن حضرت مي  كالمي از علي(ع) به اين پايه شده است. در
فَصدع بِما   رحمةً للْعالَمينَ  للنَّاسِ كافَّةً و جعلَه (ص)أَما بعد فَإِنَّ اللَّه بعثَ محمداً

الص بِه فَلَم هبر االتلَّغَ رِسب و رَ بِهأُم قَنَ بِهح لَ وبالس نَ بِهآم الْفَتْقَ و تَقَ بِهر و عد
الدماء و أَلَّف بِه بينَ ذَوِي الْإِحنِ و الْعداوةِ و الْوغْرِ في الصدورِ و الضَّغَائنِ الرَّاسخَةِ 

10Fإِلَيه. يفي الْقُلُوبِ ثُم قَبضَه اللَّه تَعالَ

 )245: 1 ق، ج1414(مفيد،  1
كه زير ساخت  -ي سياسي پيامبر(ص)   در سيره -ترين اصول بنيادين تحقق تمدن اسالمي   مهم

 شرح زير هستند:  دهند، به  تمدن نوين اسالمي را تشكيل مي

 . نهادسازي براي اعمال حاكميت3,1
است؛  اولين اقدام هر حكومتي ايجاد ساختارها و نهادهاي مناسب براي اعمال حاكميت

ي جامعه   گر اهداف حكومت و نوع نگرش حاكمان به مردم در اداره  ساختارها و نهادهايي كه بيان
تناسب هدف عالي و كالني كه از ايجاد حكومت (تحقق، بقا و كمال تمدن   باشند. پيامبر(ص) به

مشورتها  كنند؛ لذا تمامي شئون حكومتي،  اسالمي) دارند، مسجد را براي مقر حكومت انتخاب مي
و عبداللطيف،  63: 2تا، ج  شود (ابن هشام، بي  هاي مهم و اساسي در اين مكان انجام مي  و مالقات

 ).168ق: 1428

                                                           
ي مردم تعيين نمود و او را موجب رحمت مردم دو عالم  قرار   هدايت همه ي. اما بعد؛ همانا خداوند محمد(ص) را برا1

ي  واسطه داد. او مأموريت خويش را به بهترين نوع انجام داد و رساالت رب خويش را به انجام رسانيد و (خداوند) به
مردم را حفظ  يها ها را امن ساخت و خون ها را ترميم كرد و راه  ت و شكافوجود اقدس او تمام كارها را منظم ساخ

ها تثبيت شده بود  ها كه در قلب را از دل ينمود و ميان دشمنان و حسودان الفت برقرار كرد و كينه و حسادت و دشمن
 بيرون نمود؛ سپس خداوند متعال او را قبض نمود. (ترجمه)
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تواند در ايجاد زيرساختهاي   مقر حكومتي پيامبر (مسجد) از دو ويژگي مهم برخوردار است كه مي
و بسندگي به حداقل امكانات  بودن آن  حكومت اسالمي مورد توجه قرار گيرد؛ نخست كم هزينه

صورت   ترين بناي ممكن) به  كه حتي تكميل اين مسجد (در مفهوم ايجاد ساده  براي ايجاد آن؛ چنان
). ويژگي دوم، طهارت مكان و تقدس آن (مسجد) 664: 1 ق، ج1387شود (كليني،   تدريجي انجام مي

 ).370ق: 1414(طوسي، شود   كه به قصري از قصرهاي بهشت تشبيه مي  است؛ تاجايي
هاي نفاق و تزوير باشد؛ لذا   اي است كه عاري از چهره  دنبال ايجاد مركز حكومتي  پيامبر به

و  529: 1كند (ابن هشام، بي تا، ج   فرمان اخراج منافقان از مقر حكومت اسالمي را صادر مي
بار بتوانند   اطني آلوده و زياناي سالم و صالح اما ب  )؛ اگر افرادي با چهره323: 4ق، ج1412سهيلي، 

تدريج از   در مراكز قدرت و حكومت حضور يابند، به پايگاه حكومت الهي آسيب خواهند زد و به
هاي   طريق دزدي و خيانت به منافع مادي و معنوي مردم محيط را آلوده خواهند نمود و برنامه

 مختل خواهند نمود. كارآمد براي ايجاد فضاي سالم اقتصادي، سياسي و اجتماعي را
ها   ي امور مردم بدان معناست كه آن  حضور حاكمان و مسئوالن در مسجد براي تدبير و اداره

توانند منابع جامعه را در اختيار فقرزدايي و رشد   كنند و مي  المال صرف مي  ترين هزينه را از بيت  كم
 اسالمي است. هاي تمدن  ترين شاخصه  اقتصادي قرار دهند؛ كاري كه از مهم

 . همياري و اتحاد3,2
اي مانع هر   هاي قومي و قبيله  اي ظهور كرد كه تمايالت و عصبيت  پيامبر اسالم(ص) در جامعه

شد و آثار   ديگر مي  اي موجب كشتار و غارت اموال يك  هاي قبيله  نوع پيوند و برادري بود؛ عصبيت
ي حكومتي   گيري كه در اين راستا در سيره  قدام چشمآورد. ا  جبراني پديد مي  بار و غيرقابل  زيان

باشد. اين اقدام   پيامبر(ص) قابل تأمل است، ايجاد پيوند و همياري و اتحاد ميان اقوام متخاصم مي
گيرد. با دقت و موشكافي   شناسي بسيار دقيق و واقعي انجام مي  شناسي و شخصيت  براساس جامعه

يجادشده ميان ساكنان مسلمان مدينه، بر محور حق و مواسات و توان متوجه شد كه پيوند ا  مي
). براي مثال، بين حضرت (كه در عالم نظير و همتايي 184: 1تا، ج  توارث بوده است (ابن سعد، بي

شود   پيوند ايجاد مي -اهللا   غالم رسول -طالب، و جناب حمزه با زيدبن حارثه   ندارد) با علي بن ابي
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طور است پيوند ميان جناب سلمان و حذيفه، مقداد و عمار،   )؛ همين529: 1تا، ج  (ابن هشام، بي
 ).85: 3ق، ج1418طلحه و زبير، ابوبكر و عمر، عثمان و عبدالرحمان بن عوف (طبرسي، 

هاي كوچك بود و فعاليت   كفو در حكم كلوني  ي ارتباطي كه مركب از افراد هم  ايجاد اين شبكه
گفته را در پي داشت، موجب   ي اجتماعي گسترده با كاركرد و وظايف پيش  هها در دل يك شبك  آن

هاي كوچك با اهداف مشترك شكل بگيرند؛ از سوي ديگر نيز سازوكار   سو تعاوني  شد كه از يك
، با   شكل كالن در ميان تمام اعضا توزيع شود تا هنگام بحران  ي اسالمي به  پشتيباني از جامعه
ق) گزارش داده است زماني 1411حكومت متحمل بار اضافه نگردد. نيشابوري(مشاركت عمومي، 

كه بين يكي از انصار و ثقفي اين پيوند ايجاد شد، فرد ثقفي با حضرت براي جنگ از مدينه خارج 
ها را امانت   ي وي گرديد؛ اين فرد آن  نيازها و مشكالت خانواده تأمينشد و شخص انصاري متعهد 

پذير كه مشاركت اجتماعي آن   اي مشاركت  موجب چنين تدبير مهمي، جامعه  ). به128پنداشت (  مي
 وجود آمد.  فاقد هزينه براي حكومت اسالمي است، به

نظيري را براي ساكنان مدينه تأسيس و تدوين نمودند. در اين   پيامبر(ص) منشور و قانون بي
 خوانيم:  منشور مي

اللَّه عليه و سلم، بين  ياب من محمد النبي صلبسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا كت
المؤمنين و المسلمين من قريش و يثرب و من تبعهم، فلحق بهم و جاهد معهم، 

11Fإنهم أمة واحدة من دون الناس.

 )502: 1 تا، ج  (ابن هشام، بي 1
 ديگر قرار دارند، براي رسيدن  هايي كه در وضعيت خاص تفرقه و دشمني با يك  جامعه و قبيله

به اهداف الهي بايد به امت واحده كه داراي دولتي قدرتمند و الهي است، تبديل شوند. براي 
رسيدن به چنين هدف مهمي (امت و دولت واحده) التزام عملي به اصول اساسي كه متضمن ايجاد 
امت و دولت واحده باشد، نخستين بايسته در اين راستاست. حضرت در اين منشور با تهيه و 

                                                           
است از محمد پيامبر خدا(ص) ميان مؤمنان و مسلمانان قريش و يثرب و  يا مهربان. اين نامه گر  نام خداوند بخشايش  . به1

ديگر  يها واحدند و از امت يشان مجاهده كنند. همانا اينان امت  كنند و به آنان بپيوندند و همراه يكه از اينان پيرو يكسان
 جدا. (ترجمه)



112   98 بهار، 24، شماره 7سياست متعاليه، سال 

صول و قوانيني خاص، كه براساس شناخت واقعي و كامل از مردم مدينه بود، به اين امر تدوين ا
 توان به عوامل زير اشاره كرد:  رو بودند كه مي  اي روبه  اقدام كردند. مردم مدينه با مشكالت عديده

تهديدهاي  .3؛ تفاوت قوانين داخلي هر قوم و قبيله. 2؛ تعدد قبيله و مذهب و سبك زندگي. 1
دشمني عميق و هوشمندانه يهوديان مدينه (عامالن  .4؛ داخلي بر محور عصبيت و جاهليت

ي ثبات و استقرار دولت   زننده  هم  يهوديان خارج از مدينه (عامل به .5؛ هاي داخلي)  درگيري
 اقدامات مشركان قدرتمند بيروني. .6؛ واحده)

تند در اين هدف پيامبر اختالل ايجاد كنند، ساكنان توانس  ي اين عواملي كه مي  با وجود همه
سمت ايجاد امت و دولت واحده سوق   مسلمان و يهود مدينه با التزام عملي به اصول يادشده، به

 نظيري حكومت اسالمي را در مسير تحقق تمدن اسالمي قرار داد.  يافتند. چنين تدبير بي

 . اجراي عدالت3,3
ام كه در ميان شما به   فرمايد: به مردم بگو من مأمور شده  اكرم ميقرآن كريم خطاب به پيامبر 

گرانه آن   ي تبيين مأموريت هدايت  عدالت رفتار كنم. تصريح به رفتار عادالنه در ميان مردم در ادامه
لْ آمنْت بِما أَنْزَلَ فَلذلك فَادع و استَقم كما أُمرْت و ال تَتَّبِع أَهواءهم و قُ«حضرت بيان شده است: 

ينَكملَ بدأَعل رْتأُم نْ كتابٍ وم 12»اللَّهF1  :15(شورا.( 
ي   مسلماً بعثت پيامبر(ص) و مأموريت اصلي ايشان براي هدايت جامعه بود؛ اما در اين آيه

رفتار به "شود كه همانا   سنگ با اين مأموريت اصلي صحبت مي  شريفه از مأموريت ديگري هم
معناي قرار گرفتن   ي سياسي خود، عدالت را (خواه به  است. پيامبر مأموريت دارد در سيره "عدالت

معناي دادن و رسانيدن حقوق هر فرد) با   هر شخص و هر شي در جايگاه حقيقي خويش، خواه به
سازد. اين امر زير بناي تمدن اسالمي است؛ تحقق عدالت موجب  محوريت خدا در جامعه محقق

                                                           
هاي   اي استقامت نما و از هوا و هوس چنان كه مأمور شده  الهي دعوت كن و آن سوي اين آيين واحد  ها را به  . تو نيز آن1

ام و مأمورم در ميان شما به عدالت [رفتار]  آنان پيروي مكن، و بگو: به هر كتابي كه از سوي خدا نازل شده ايمان آورده
 كنم. (ترجمه)
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 گردد.  خواه و خدامحور مي  د و بلوغ فرهنگي و غناي اقتصادي جامعه بر اساس زندگي كمالرش
توان گفت بيش از   كه مي  اي  گونه  اي دارد، به  ي سياسي پيامبر(ص) عدل جايگاهي ويژه  در سيره
داند و   ي رضوان الهي مي  قرار گرفته است. ايشان عدالت را نشانه تأكيدي ديگري مورد   هر شاخصه

 يعلَامةُ رِضَا اللَّه عنْ خَلْقه عدلُ سلْطَانهِم و رخْص أَسعارِهم، و علَامةُ سخَط اللَّه علَ«فرمايد:   مي
مارِهعأَس غَلَاء و هِملْطَانس روج هحضرت تصريح دارند كه 123، 1381(جمعي از علما، » خَلْق .(

 هاي غضب الهي بر مردم است.  ها از نشانه  ظلم حاكمان و افزايش نرخ
ي جاهلي و   نخستين اقدام عملي رسول اهللا(ص) براي تحقق تمدن اسالمي، ابطال نظام ظالمانه

أَبطَلَ ما كانَ في الْجاهليةِ و استَقْبلَ «فرمايند:   ي عدالت در جامعه اسالمي است. امام باقر(ع) مياجرا
) إِذَا قَام يبطلُ ما كانَ في الْهدنَةِ مما كانَ في أَيدي النَّاسِ و يستَقْبِلُ جالنَّاس بِالْعدلِ و كذَلك الْقَائم(ع

الْع لَبِهِم13»دF1  ،154: 6، ج1364(طوسي.( 
ي سياسي حضرت   ي سياسي پيامبر(ص) اجراي عدالت است، سيره  گونه كه سيره  همان

توان گفت كه تحقق تمدن نوين   باشد. لذا مي  نمودن نظام عدل در جامعه مي  حجت(ع) نيز عملي
د شد. چراكه اجراي كامل ي آن حضرت محقق خواه  مفهوم تام و كامل آن، تنها در دوره  اسالمي به

 و جامع عدالت در زمان ايشان ممكن خواهد گرديد.
ي   رفته  امام علي(ع) نيز در آغاز حكومت الهي خويش، ضمن برگردانيدن حقوق از دست

و اللَّه لو وجدته قد تزوج به النّساء، و ملك به اإلماء لرددته، فإنّ في العدل «مسلمانان فرمودند: 
 ).42: 1376(عبده،  14F2»ليه العدل فالجور عليه أضيقسعة؛ و من ضاق ع

                                                           
) كه چون قيام كند، جرو شد و چنين است قائم(ع  مردم روبهعدالت با  يچه را كه در جاهليت بود باطل كرد و با اجرا  . آن1

 شود. يرو م  كند و با عدل با ايشان روبه يي فترت در دست مردم بوده است، باطل م  چه را در دوره  آن

تم كه با آن ياف يسوگند كه اگر درم يخدا  ي سوم كه به مسلمانان بازگرداند، فرمودند: به  خليفهاموال چه از   ي آن  . درباره2

گردانيدم؛ زيرا آسايش در عدالت است و   بازميرا ها   اند، آن را مالك شده يرا به ازدواج درآورده يا كنيزان ي(اموال)، زنان

 تر خواهد بود. (ترجمه) عدالت به تنگ آيد، ستم بر او تنگ يكس كه از اجرا  آن
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ي سياسي پيامبر و جانشين برحق ايشان، هرگونه حقي كه به غاصبان و ناحقان داده   بنابر سيره
شده، بايد (براساس عدالت) بازگردانده شود؛ البته ستاندن حقوق ديگران، خوشايند غاصبان و 

كردن عدالت با در نظرگرفتن   ايد توجه داشت كه اجراييگران نبوده و نيست و نخواهد بود. ب  غارت
هاي مختلف، مباني فكري و مذاهب گوناگون (و در مواردي متضاد)   وضعيت جامعه و سيلقه

مداري را   سازي اصل قانون  چنين نهادينه  صورت گرفته است؛ اين امر آميختگي عدالت و مدارا و هم
 سازد.  ن اسالمي نمايان ميدر حكومت اسالمي براي ايجاد تمدن نوي

 . تقابل پيوسته با كفر و نفاق3,4

هاي دشمنان   ي تحت مديريت خود، عدم توجه به خواسته  ي جامعه  ي پيامبر(ص) در اداره  سيره
ها با   سوسازي آن  هاي ديني و هم  ي آموزه  بود. اصحاب كفر و نفاق كه همواره درصدد استحاله

بينند. قرآن كريم   يابي به اهداف خود مي  پيامبر را مانعي براي دست مقاصد و اهداف خود هستند،
علَيهِم آياتُنا بينات قالَ الَّذينَ ال يرْجونَ لقاءنَا ائْت بِقُرْآنٍ غَيرِ   يو إِذا تُتْل«كند كه:   به پيامبر تكليف مي

إِلَي إِنِّي أَخاف إِنْ عصيت   يتلْقاء نَفْسي إِنْ أَتَّبِع إِلَّا ما يوحهذا أَو بدلْه قُلْ ما يكونُ لي أَنْ أُبدلَه منْ 
 ).15(يونس:  15F1»ربي عذاب يومٍ عظيمٍ

هايي بر خالف رضاي الهي مطرح است كه مدير   همواره از درون و بيرون جامعه درخواست
هاي دشمنان، ركن   ن در برابر خواستهنشد  ي اسالمي نبايد به آن دل دهد. مقاومت و تسليم  جامعه

هاي   ي رسانيدن جامعه به كماالت مادي و معنوي است. بخش  ي اسالمي و الزمه  ديگر جامعه
ي جامعه توسط شايستگان الهي است كه جامعه را در   اي از حيات واقعي مردم مرهون اداره  عمده

ي   هاي مقتدرانه  يابي به توانمندي  ستدهند و با د  مسير خودكفايي اقتصادي و فرهنگي قرار مي
نمايند. كليد موفقيت در اين   نظامي جامعه را در برابر انواع تهديدهاي ظالمانه محافظت مي

                                                           
گويند قرآني غير از  كساني كه اميد لقاي ما [و رستاخيز] ندارند ميشود  ها خوانده مي  كه آيات روشن ما بر آن  . و هنگامي1

ها را بردار!] بگو من حق ندارم كه آن را از پيش خود تغيير دهم؛   اين بياور، و يا آن را تبديل كن [و آيات نكوهش بت
ات روز بزرگ كنم؛ من اگر پروردگارم را معصيت كنم از مجاز شود پيروي مي فقط از چيزي كه بر من وحي مي

 ترسم. (ترجمه) [(قيامت)] مي
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هاي خويش   ي پيوسته با كافران و مشركان است تا دشمن از طرح خواسته  مقاومت، مبارزه
يا أَيها النَّبِي جاهد «فرمايد:   امبر(ص) ميخود به پي تأكيدي   نظر نمايد. قرآن كريم در ادامه  صرف

 ).9(تحريم:  16F1»الْكفَّار و الْمنافقينَ و اغْلُظْ علَيهِم و مأْواهم جهنَّم و بِئْس الْمصيرُ
پس در مجموع بايد بگوييم يكي از عوامل اصلي تحقق تمدن نوين اسالمي، اتخاذ سياست 

وگو است؛ چراكه مبارزه با   جاي مذاكره و گفت  ان و منافقان، و تهاجم بهي مستمر با كافر  مبارزه
وگو و مذاكره است. رسالت و مسئوليت پيامبران الهي،   كفر و مظاهر آن هميشگي و غيرقابل گفت

ويژه حضرت محمد(ص)، زدودن كفر و نفاق و جور و غصب، و جايگزيني ايمان و صداقت   به
ظالمان و غاصبان، زيست سالم و طبيعي جايگزين زندگي ناسالم شود  است تا با برچيدن حاكميت

جويي در جامعه نهادينه گردد. در اين رويارويي پيوسته،   خواهي و حقيقت  و در پرتو آن، كمال
كارانه   سو به مكري فريب  لوح و هم  ثير قراردادن شهروندان سادهأت  حاكميت كفر و نفاق براي تحت

المللي) را   هاي حقوق بشري و بين  المللي (سازمان  كيشان بين  اي مثال، داوري همآورد. بر  روي مي
ي اسالمي، با پيروي كامل از   كشد. در چنين مواقعي، هوشمندي و درايت مدير جامعه  پيش مي

شدن   ي دشمنان را خنثي كرده و از مطرح  كارانه  بيت(ع)، مكر فريب  ي سياسي پيامبر و اهل  سيره
 كند.  ي آنان با زبان خودي جلوگيري مي  خواسته

 گيري  نتيجه
شده پيرامون انسان و جامعه، تعاريف   است كه بنابر مباني مختلف مطرح اي  واژه "تمدن"

اساس، تمدن نوين اسالمي نيز از نظر مباني و   همين  مختلفي براي آن بيان شده است. بر
شده در مورد ديگر   هاي مطرح  مايز است و شاخصها مت  اي تحقق آن، با ساير تمدنه شاخص

آن بر سيره و  تأكيدكند. وجه تمايز اين تمدن با تمدن قديم اسالمي، در   ها بر آن تطبيق نمي تمدن
دور نگه   سنت حقيقي پيامبر و امامان معصوم(ع) است كه آن را از هرگونه تحريف و انحرافي به

تبع آن، آرامش و   ي احديت است كه به  سوي ذات يگانه  به دارد. چنين تمدني بستر رشد آدمي  مي
شود و در اين اتصال، تمام امكانات مورد نياز   مي تأمينسعادت آدمي ذيل اتصال به كمال مطلق 

                                                           
 ها سخت بگير؛ جايگاهشان جهنم است و بد جايگاهي است.  . اي پيامبر! با كفار و منافقان پيكار كن و بر آن1
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 آيد.  براي تعالي و تكامل آدمي فراهم مي
 گيري،  مسلم است كه حكومت و سياست حاكم بر آن، داراي نقش اساسي در تأسيس و شكل

بالندگي و حفظ و بقاي تمدن نوين اسالمي است؛ چرا كه با تدبير درست و سياست كارآمد است كه 
هاي  شود. در اين تحقيق، الزامات و بايسته  راه رسيدن به هدف غايي تمدن نوين اسالمي هموار مي

ز آن بودند ي سياسي پيامبر(ص) مورد توجه قرار گرفت. نتايج حاكي ا  اين امر مهم با رجوع به سيره
كه: ايجاد تشكيالت و ساختارهاي الزم براي اعمال حاكميت، توجه به اصل وحدت و همياري 
مسلمانان، اجراي عدالت و تقابل پيوسته با كفر و نفاق، مهمترين الزامات تحقق تمدن نوين اسالمي 

نيز جوامع اسالمي بدون اند. امروزه   ي سياسي پيامبر اسالم مورد توجه قرار گرفته  هستند كه در سيره
 يابي به تمدن نوين اسالمي محروم خواهند ماند.  توجه به اين الزامات، از دست

چنين اين تحقيق نشان داد كه پايگاه تمدن نوين اسالمي و زيرساخت حكومتي آن، بايد بر   هم
قدس ت"اساس شاخص پايگاه تمدن نبوي (مسجد) از دو اصل اساسي تبعيت كند كه عبارتند از: 

. براي "طلب  شدن به حضور نااهالن و منافقان منفعت  پرهيز از آلوده"و  "بودن  هزينه  در عين كم
عنوان   حفظ و بقاي تمدن نوين اسالمي، بنابر اصل وحدت، ضرورت حفظ نظام اسالمي بايد به

الهي و نمودن اين اصل، از حق   كه علي(ع) در راستاي عملياتي  اصل بنيادين رعايت شود؛ چنان
پوشد. در الگوي حكومتي تمدن نوين اسالمي،سياست ابزار تحقق عدالت   قانوني خود چشم مي

مفهوم قرارگرفتن   ي بالنده و متمدن، برقراري عدل به  ترين شرط ايجاد جامعه  رو مهم  است؛ از اين
به  ي اوست. يعني هرگونه حقي كه  هرچيز در جايگاه خود و رساندن هر فرد به حقوق حقه

غاصبان و ناحقان داده شده، بايد (براساس عدالت) بازگردانده شود. اصل ديگري كه التزام به آن 
يافتن به تمدن نوين اسالمي ضروري است، تقابل پيوسته با كفر و نفاق و حاميان آن   براي دست

كه  هاي دشمنان، ركن ديگر سياست الهي است  نشدن در برابر خواسته  است. مقاومت و تسليم
باشد. بايد توجه داشت كه دشمن، خواهان   ي رسانيدن جامعه به كماالت مادي و معنوي مي  الزمه
خواهد وابستگي اقتصادي و فرهنگي به نابخردان و   ي امور جامعه توسط نااهالن است و مي  اداره

 ناتواني نظامي براي پشتيباني كامل از امت اسالم را تشديد نمايد.
ريزي   بر عدالت پي  ي به اين اصول پايبند باشد و سياست خود را مبتنياگر حكومت اسالم

شااهللا تا ظهور حضرت   تنها شكل خواهد گرفت، بلكه بالنده شده و ان  نمايد، تمدن نوين اسالمي نه
 حجت تداوم خواهد يافت.
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