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نظام آهنگ با به عنوان مفسر و تفصیل دهنده آیات قرآنی هماکرمپیامبر

توحیااد  االاا  بار  دد مدیناه   ، جامعاه االایمی دا  قارآن  ماودد نظار   اجتمااعی 

مختلا   هاای  متشکل از گاروه  ،که جامعه مدینه دد شرایطیو  کردگذادی  پایه

بار   االایمی  دهی جامعهالامان بود،های مختل  اجتماعی با اعتقادات و گرایش

 المدینهوثیقةبه نام  یا نامه مانیهای قرآنی و الهی از طریق پاالا  مبانی و ادزش

گیری جامعه انی مؤثر دد شکل. این الند که دد بردادنده اصول و مبدگردیمیسر 

تنظایم شاد و باه     پیاامبر  به والایله  دبوو تحوالت دو به کمال آن االیمی 

 .های موجود دد مدینه دالیدتوافق همه گروه
های معرفتی  این پژوهش بر آن است با نگاهی تاریخی، پس از بررسی زمینه 

 را در آن  وثیقةةةالمدینةةهگیککری مامعککه اسککیمی مجینککه، مایگککا  معرفتککی  شکک  

هکای پکژوهش ضا کر     گیری از روش تحلی  محتوا مشخص سکازد  یافتکه   با بهر 

هکای   شناختی توضیکج و معکاد و مؤلفکه    های هستی نشان دهنج  آن است که مؤلفه

                                              

.(Sobhani.mt@gmail.com):قمیثنوحدآدانشگاهقریاردانش.1
.(Khoramielham@yahoo.com):مدرسدانشگاهاصفهانیثوعلومقرآنوحدیدکترا.2
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های معرفتی مورد تومکه   پذیری و کرامت انسان از مؤلفه شناختی مسئولیت انسان

   این وثیقه برای بنا نهادن مامعه نوپای اسیمی مجینه بود  است 

 

 .مدینه منوره، جامعه اسالمی، قانون اساسی، المدینه، پیامبر وثیقة :کلیدواژگان

مقدمه.1

ای همواره مجموعه. ایجاد تغییر شود سبب تواند ینم ییتنها طور مستقل و به هیچ عاملی به

. اسر   ، یکری از آنهرا  کره عامرل ارز    هسرتند از عوامل در به وجود آمدن تغییرر مرر ر   

نظرا  باورهرای   صرور    قروی باشرند و یرا بره     یا زهیر که قادر به تحریک انگ ییها ارز 

 ،های روشر  و قضاو  ها دهیسیستمی از او یا  1ندپیشنهادی به همه مرد  جامعه ارائه شو

که موقعی  یک گروه یا جامعه را توصیه، تفسریر، تشرریح و ا برا      افتهی صریح و سازمان

و مشخصری را بررای    معری   یابیر  ها، جه شدید از ارز  یریرپذیو با الها  و تأ  کند یم

عامرل   هرایی از  ، نمونره 2دنر کنکه گروه یا آن جامعه پیشنهاد مری  دهد یاجتماعی م یکنش

 هستند. ارز 

معرفتی نخستی  جامعه اسالمی از طریر  آیرا  الهری و     یها شناخ  مبانی و مرلفه 

المدینره کره تصرور    وثیقةة پذیر اس . در میان اقداما  پیامبرامکان سیره پیامبر

 شرامل و  معرفتری متنری   ،، بیش از هر چیرز وده اس سیاسی و اجتماعی ب ، اقدامیودش می

نخسرتی  جامعره    سیگیری و تأسر که در شکل اس   یآفر ها و ابعاد متنوع و تحول مرلفه

  .بر عهده گرفته بود مهمینقش ، اسالمی

                                              
 .86ـ88، ص تغییرات اجتماعی. روشه، 1

 .642، ص همان. 2
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و  1بینی ای  اس  کره کرنش تراریخی جامعره را تهیریح و تحریرک کنرد        هدف جهان

  بنیرادی  نظا  معرفتییک  ،هر جامعه 2شود.وان عامل دگرگونی اجتماعی مطالعه میعن به

بره ففرو و ر      تواننرد  یم که شود یها ترکیب ماز باورها و ارز  یا دارد که از مجموعه

آن جامعه با نیازهای جامعه دیگر سرازگار   یها موجود کمک کنند، ولی اگر باورها و ارز 

چنری  شرد و    که در مدینه زمان پیامبرچنان 5.شوند یم د، خود محرک دگرگونیننباش

. یا جه  و مفهو  آن را تغییرر داد و گزی  نمود  آن را با مبانی اصیل الهی جای پیامبر

بره عنروان    المدینهوثیقةها و تغییرا  معرفتی که منشأ آن، تنظیم  بنابرای ، مطالعه زمینه

 گردد. یک سند تاریخی اس  به عنوان هدف پژوهش فا ر انتخاب می

.بیانمسئله2

همه علو ، ریشره   که  جا آن ند ازهست داران رویکرد تأسیسی در مطالعا  دینی معتقد طرف

موجرود در علرو     یهرا  نظریره جای مبنا قرار دادن ه ب توان یفلسفی دارند، م یدر دیدگاه

جدید که برخاسته از فلسفه و زمینه خاصی اس  و تال  برای تأیید یا اصالح آن از نافیه 

د و ندینی باش یشناس و انسان ینیب را سامان داد که مبتنی بر جهان ییها متون دینی، گزاره

 4به بوته آزمون گذاش .آن را پردازی کرد و  نظریهطور مستقل در علو  مختلف  به

گیرری جامعره   در شرکل  هرای پیرامبر   المدینه به عنوان نقطه عطف فعالی یقةوث

تواند مرج  مناسبی در ای  زمینه باشد.  اسالمی در مدینه، دارای ابعاد مختلفی اس  که می

 دهد و در صدد پاسخ به ای  پرسرش  ای  پژوهش بعد معرفتی و یقه را مورد توجه قرار می

 گیری جامعه اسالمی چگونه بوده اس ؟المدینه در شکلوثیقةاس  که جایگاه معرفتی 

                                              
 .82، ص همان. 1
 .682، ص همان. 2
 .995، ص درآمدی به جامعه شناسی. کوئن، 3
 .528، ص هویت علم دینی. باقری، 4
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هرای  زمینه بهتحلیلی -با استفاده از رو  توصیفیبنابرای  در بخش اول ای  پژوهش 

هرا و  ریشره  پردازیم و در بخرش دو ،  گیری جامعه اسالمی در مدینه میمعرفتی در شکل

جایگراه معرفتری و یقره در    بره عنروان    المدینهوثیقةمورد تأکید مواد   یآفر عناصر تحول

 گردد.تبیی  می گیری جامعه اسالمی نوپدید مدینه با استفاده از رو  تحلیل محتواشکل

درباره جهان هستی اس  که  ها فرض شی، آن دسته از پیشناس یمنظور از مبانی هست 

 ،عیها و اقداما  اجرایی به وسیله نهادهای اجتمرا رو  ،تبیی  آنها بر نوع روابط اجتماعی

دربراره خصوصریا     هرا  فرض شین دسته از پآشناسی مبانی انسانو  مستقیم دارد یریتأ 

 1اجتماعی ا رگذار اس . یها و کنش دهایو نبا دهایس  که در تعیی  بااها  ذاتی انسان

.پیشینه3

پیشرینه   انرد،  در مدینره پرداختره   به تاریخ تحروت  و اقرداما  پیرامبر    یی کهها کتاب

المدینه به عنوان وثیقةها به در ای  کتاب. دنشوبرای ای  تحقی  محسوب می یتوجه قابل

نشوء الفکرر السیاسری   کتاب  ،ها در میان کتاب 2بخشی از اقداما  پیامبر اشاره شده اس .

منبعی خرا    ،)معاصر(نوشته خالد ب  صالح فمیدی صحیفةالمدینةاإلسالمی م  خالل 

 اس . کردهمبافث سیاسی و یقه بحث  صی دربارهبه صور  اختصابرای و یقه اس  که 

مقرات   میران  ارتباط با و یقه و نسب  آن با جامعه اسرالمی و دولر  اسرالمی در    در 

دکترر  آقرای   وسریله  بره  النبری  ةصةحیففکومر  نبروی،    یری گرا نماد قانونتنها  ،فارسی

مقات  همایش و یقره  )معاصر( نوشته شده اس  و در میان مقات  عربی، مجموعه شاکر

، منبعی مهم در دراسا  فی التاصیل الدستوری فی اتسال  هوثیقةالمدیندر کوفه با عنوان 

 اس  که به وسیله عبداتمیر زاهد، ویرایش و چاپ شده اس .ای  زمینه 
                                              

 .68، ص 58، ش فصلنامه علوم سیاسی، «شناسی و اندیشه سیاسیروش». پارسانیا، 1
فیی شأی ة الدةلیة  بحث، تاریخ یعقوبی، السیرة النبویةالمنورة، تاریخ المدینة ، الکامل فی التاریخ. مانند 2

المجتمع المدشی فیی ، المدینة االسالمیة، دةلة الرسول فی المدینه ة دراسه فی تکوشها ة تنظیمها، اإلسالمیة
 اإلدارییة تنظیمیات الرسیول، تیاریخ تحیول دةلیت در اسیالم، عهد النبوة خصائصه ةتنظیماته األةلیی

 .ازمة الهویة فی الفکر العربی المعاصربین االصالة ةالمعاصرة، فی المدینة
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مستشرق انگلیسی ویلیا  ژولیوس  .اندنقش بسزایی داشته ،مستشرقان در مطالعه و یقه

 برنررارد لرروئیس و  5 .(2۰۰۲) مررونتگمری وا  2،.( 1۱53 ) لیونرره 1، .(1۱1۱) ولهرراوزن

بره   مختلرف  یها در کتابچنی   هم اند.های تاریخی خود به آن پرداختهدرکتاب 4 .(1۱1۲)

های مختلف اس  و از جنبهشده   به معرفی و یقه پرداخته یسیخصو  در مناب  عربی و انگل

و یقره در   ی معرفتری نر یآفر ولی به صور  مسرتقل بره نقرش   مورد پژوهش قرار گرفته اس  

 که در ای  پژوهش محق  خواهد شد.اس  جامعه اسالمی توجهی نشده  یریگ شکل

المدینهوثیقة.اعتبار4

طرور   اولری  منراب  تراریخی بره     در . و یقهبوده اس  پررنگ ،نگاه تاریخی به و یقههمواره 

انرد بره    المدینره را نقرل کررده   وثیقةةمصرادری کره    با ای  فرال،  3ه اس .شد بیانکامل 

برخرورداری از  البتره   هسرتند. اند و دارای طرق متعرددی  آن را آورده ،های متفاوتی صور 

برخری   واند  را کامل آورده بندد. برخی مت  آنکذب میدر  یدست راه را بر هم ،طرق متعدد

 ۲اند.کرده بیانای از آن را گزیده ،دیگر

                                              
1. Wellhausen, J. The Arab Kingdom And Its Fall Beirut. 
2. Annali dell' Islam. Caetani, Leona. 
3 .William Montgomery Watt .Islamic Political Thought. 
4. Lewis, Bernard, The Arabs In History. 

 .978-918، ص5، ج السیرة النبویة. ابن هشام، 5
طور کامل نیامده است و فقط سرآغاز وثیقة المدینه و بخشـی از ماـاد اولیـه آی بیـای  . در منابع حدیثی به6

و  576، ص6، جالمسیند؛ ابـن حنبـل، 176، ص7و ج 977، ص1، جالمصنفشیبه،  شده است )ابن ابی
مسند ابیو ، ؛ ابو یعلی 13، ص8، جاالستذكار؛ ابن عبدالبر، 51، صفتوح البلدان؛ بالذری، 584، ص5ج

، 2، جالکیافی ؛ کلینـی،581، ص4، جمجمع الزةائد ة منبیع الفوائید؛هیثمی، 917ـ911، ص4، جیعلی
 (.18، ص62، جالصحیح من سیرة النبی األعظم؛ عاملی، 96ص

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://94.232.175.64/index.aspx?pid=16&SubjectID=171853
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 131) محمرد بر  اسرحاق    اس ، طور کامل نقل نموده اولی  کسی که مت  و یقه را به

 ه.ق.( و ابر  کییرر    454) اب  سریدالناس  ،پس از آن 1آورد. میه.ق.( اس  که اسناد آن را ن 

 ه.ق.(   445) دالناسیولرری ابرر  سرر 2کننررد مرریبرردون اسررناد نقررل  ،ن را از اوآه.ق.(   444)

 :نویسدمیدر ای  باره 
 .ه.ق.( وثیقه را با اسنادش نقل کرده است 972) ابن ابی الخیثمه 

. روشر   کنرد  مری  بیران ه.ق.( اسناد اب  ابی خییمه را  1452-1524) العمری چنی ، هم

-از ای  پیشچرا که اس ؛ شده  بیان اس  که و یقه در بخش مفقود تاریخ اب  ابی خییمه

 (152۲) استاد محمد فمیداهلل 5که از طری  او به دس  ما برسد در مناب  دیگر وجود ندارد.

 نویسد:  میدر ای  باره در مجموعه و ائ  سیاسی 
 زههر  ابن شهااب  ه.ق.( از طریق   952) وثیقه در کتاب االموال ابن زنجویه

   ۱ه.ق.( نقل شده است. 29۱)

صرح  صرحیفه یرا     3.شده اس  بیانای  طریقی اس  که و یقه با نص کامل در آن  

؛ زیرا بعضی از مستشرقان برزر  بره    عد  صح  آن در مجام  علمی مورد مناقشه نیس 

مرونتگمری وا  معتقرد اسر  برا      ۲اند.آن را ا با  کرده درستیو  اند اردهای  امر هم  گم

                                              
 .276، ص 6، ج السیرة النبویة. ابن هشام، 1
 .554، ص 5ج  ،البدایة ةالنهایة؛ ابن کثیر، 598، ص 6، ج عیون االثر. ابن سیدالناس، 2
 .517، ص 6، ج الصحیحة السیرة النبویة. العمری، 3
 .666و  668، ص المجتمع المدشی؛ العمری، 6، ص مجموعة الوثائق السیاسیة. محمد حمیدالله، 4
 .276، ص 6الصحیحة، ج  السیرة النبویة. العمری، 5

6. Montgomery Watt, Mohammad at Medina, p 225-228; R.B Serjent,"the 
constitution of medina",p13-16; The Sunnah Jamiah, Pacts with the Yatrib Jews and 
the Tahrim of Yatrib "Analysis and translation of thee documents comprised in the 
so called " The Constitution of medina" BSOAS, XVII, 1978,p1-42; Moshe Gol, 
"the constitution of medina",p 44-65. 
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که صحیفه به شیوه و سبک قردیمی تنظریم شرده     توان دریاف های زبانی هم میبررسی

 نویسد:میدرباره سند و مصادر و یقه  و 1اس 
  9المدینه اطمینان داشت.توان از صدور صحیفهبدون منبع هم می 

 نویسد: می 5لیگابریبه نقل از   .(1۱۱4) فسی  فالح
  ۱ترین نمونه قابل اعتماد پس از قرآن کریم است.وثیقه قدیمی

اسرتناد   3مفاد آن به آیا  قرآن کرریم  دیینیز درجه  ا با  صح  و یقه و تأ ولهاوزن

بنا بر صح  و اعتبار صحیفه اس  و بررسی سرندی و   ،در ای  پژوهشبنابرای ،  ۲.کندمی

فری کترب    الوثیقةالنبویة اسرانید اما مقاله  نیس ،اعتبار سنجی آن از اهداف ای  پژوهش 

نوشرته جاسرم محمرد راشرد )معاصرر( در       السنةالسیر و التاریخ و کتب الحدیث عند اهل 

 دانشگاه عراقیه دانشکده اصول الدی  در بررسی اسانید و اعتبار و یقه قابل توجه اس .

،معاص ررس و ههایدینیدرجامع ساختاراقواموگروهباورها،وضعیت.5

یواهخحو معرفتیدرتخاستگاه

ای راج  به اعتقادا  دینی مرد  مدینه وجود دارد. میرل   پراکنده های هاشار ،در مناب  عربی

دادنرد و هنگرا     رفتند ولی سعی صفا و مرروه انجرا  نمری    می مکهکه آنها برای فح به  آن
                                              

1. Watt, Mohammad at Medina. P 349. 
2. Watt, Mohammad at Medina. P 261  268ـ . 
3. Francesko Gabrieli Geschichte der Araber, Urban-Biicher; 73 (Stuttgart: (27) 
Kohlhammer, 1963. 

 .41، صبحث فی شأ ة الدةلة اإلسالمیة، حسین. فالح 4
ُه َعِلیًما َحِكیًما. بر اساس آیه  5 َما َیْكِسُبُه َعَلٰی َنْاِسِهۚ  َوَکاَی الَلَّ  25، اگر به مااد بندهای )َوَمْن َیْكِسْب ِإْثًما َفِإَنَّ
إال من ظلم وأثـم، فانـه ال یوتـال إال ناسـه در معنا را از عبارت  همان( مراجعه کنیم، 46ب، 36، 33، 31ـ 

ب و عبارت وای البر دوی اإلثـم ال  36عبارت وانه من فتك فبناسه وأهل بیته دربند  و 33، 31ـ  25بندهای 
 یابیم.درمی 46یكسبه کاسب إال علی ناسه در ماده 

 .79ـ  75، صشأوء الفکر السیاسی اإلسالمی من خالل صحیفة المدینة. حمیدی، 6
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در مراسم  . آنانرفتند شدند. از دیوارها بات می هایشان وارد نمی بازگش  از فح از درب خانه

دهنده  که نشان 1تراشیدند کردند ولی سرشان را نمی وقوف می ،فح با مرد  در تما  مواقف

 ایر  مو روع  ولی در آیا  قررآن بره    ،انفراد آنها در اعتقاداتشان به خصو  در فح اس 

  2.شود مین ای اشاره

سرر  و  نرد رفت یمکان خاصی قائل بودند و بعرد از فرح نرزد منرا  مر      ،آنها برای منا 

شود که منا  بی   مالفظه می یول 5دانستند تراشیدند و فح خود را بدون آن ناتما  می می

 نشرده اسر . ابر  سرعد     معرفری و بررای آن معبردی در مدینره     4اس مکه و مدینه بوده 

ولری   3ها را شکسرتند  که بعد از اسال  ب  کند معرفی میرا  افرادی ،ه.ق.( در طبقا  25۰)

  ۲شکنی مدتی ادامه داشته اس . که عملیا  ب اس  اد بوده قدر زی تعداد آنها آن

منراب    4.هایی داشتند که به واسطه آنها خا  و شناخته شرده بودنرد   افراد ب  رخی ازب

در جاهلی   )شهاد  در جنگ صفی ( مانند ابوالهییم ب  التیهان ،ای که عده کنند میاشاره 

ای کره آن را   و با طهار  به خانه ۱گفتند به توفید سخ  می ند. آنانها کراه  داشت از ب 

                                              
وی ». این رسم برای قریش در منابع آمده است: 1 ام ِمًنی، وال یـدللوی البیـوت مـن أبواب ـا کانوا ال یستظلَّ أیَّ

کند قال البراء بن عـازب،  )ابن منظور، لسای العرب، ذیل باب لمس(  ولی ابوحیای نقل می« وهم ُمْحِرموی
و الزهري، و قتادة: سبب نزول ا أی األنصار کانوا إذا حجوا و اعتمروا یلتزموی شرعا أی ال یحول بین م و بـین 

 بقره 683نوا یتسنموی ظ ور بیوت م علی الجدرای،  ر ک؛ بحر المحیط ذیل آیه السماء حائل، فكا
 بقره ناظر به همین رسوم است. 683. البته به نظر می رسد ایه 2
 .64، ص االصنام. أبو المنذر هشام بن محمد، 3
 .69، ص همان. 4
 .448،ص  9ج  طبقات الکبری،. ابن سعد، 5
 .448، 498، ص 492،ص  9ج  همان،. 6
 .68، ص االصنام. أبو المنذر هشام بن محمد، 7
 .636، صسیر أعالم النبالء. ذهبي، 8
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کره   پرستیم تا ایر   پروردگار ابراهیم را میکه گفتند  شدند و می وارد می ،خواندند مسجد می

 اسال  آوردند.آنان وارد مدینه شد و  پیامبر

و اخبار  لیاسرائ یاطالع اهل مدینه از تاریخ بنبه شکی نیس  که وجود یهود در مدینه  

کره   یفسراب و آمردن پیرامبر جدیرد     ،قیامر   یردن فهم باچنی   کرد و هم میآنها کمک 

ایر    که شدهالی مدینه ایجاد میان ااستعداد پذیر  اسال  در  ،بخش بشری  اس  نجا 

اهرالی ییررب برا بسریاری از ادیران       1دار عوامل سیاسی و روفری برود.   بیشتر وا  ،پذیر 

مدینره از تنروع و تعردد دیر  و     و  2بودندتوفیدی مانند یهودی ، مسیحی  و فنیفیه آشنا 

قرومی،   اختالفا عالوه بر  ،های عرب در مدینه برخالف دیگر محیط مند بود.مذهب بهره

  ش .ای نیز وجود دا مذهبی و فرقهاختالفا  

کره  ب مدینره  اعرر ا یهودیانی که از شا  آمده بودنرد و یهودیان مدینه دو دسته بودند.  

ند، اما شواهد کرافی وجرود نردارد کره نشران دهرد،       بود یهودیان، یهودی شده ریتح  تأ 

. ر بودنرد ضری بنوقینقراع و بنون ، هظر عوف از اعراب بر مذهب یهودیان بنی قرییهودیان بنی

 .انرد بر الحاد و یهودی ، دی  فنیفیه و برخی از مسیحیان نیز وجود داشته افزون چنی ، هم

تجمعی جهانی از ادیران عررب یرا ادیران      محلر آن زمان اس  که ییرب د اای  بدان معن

 5.ه اس عربستان آن زمان بود رهیجز موجود در شبه

فرهنگ غالب در ییرب را به فرهنرگ، آداب و   ،نمودند ها تال  مییمنی ،در آن زمان

به وسیله  های یم  نزدیک نمایند. یم  در دوران قبل از مهاجر  پیامبررسو  و سن 

فرهنگ فارسی برکنار نبودند، اما به دلیل  آ ارد و درنتیجه مرد  ییرب از شداره میایرانیان ا

 رفر ،   مری هایی که از مکه بره شرا    موقعی  جغرافیایی ییرب که از طری  کنترل کاروان

                                              
 .95، ص دةلة الرسول فی المدینة ة دراسة فی تکوشها ة تنظیمها. احمد صالح العلی، 1
 .654، صتاریخ الجنس العربی. دروزه، 2
 .82، صاالصالة ةالمعاصرةازمة الهویة فی الفکر العربی المعاصربین . عالء عبدالرزاق، 3
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 .ساکنان و شاعران ییرب نیز در تماس با پادشاهان غساسنه بودنرد  ند.در تماس با شا  بود

، رابطره قروی   1اوس و خزرج که به جم  اهرل ییررب پیوسرته بودنرد    افرادی از  ،چنی  هم

 هرای مرذهبی   مرد  مدینه از جریران  ،با قبایل قحطانی یمنی داشتند. با ای  وجود یا لهیقب

 هرای مرذهبی کلیسرای مسریحی     شرق مدیترانه آن دوران که شراهد درگیرری   یا و فرقه

هرا و  انرواع مرذاهب برود کره اسرقف     در مورد ماهی  مسیح و انشقاق کلیسای مسیحی از 

طبیع  شرایط  ه دلیلو ای  ب ندکرد، متأ ر نشد راهبان خود را در سرزمی  عرب پخش می

2مدینه بود.
 

هرای مختلرف و    فرهنرگ  ریمذهبی و اقتصادی و تح  ترأ   ،ای البته، وجود تنوع فرقه

نقرش   گیری هویر  اسرالمی  شکل برایمناسب  ینژادهای مختلف بودن در ایجاد محیط

ن و أهمر  و دارای شر   وجود افرراد بلنرد  ، شکی نیس  که محرومی  فردی عرب داش .

های متعدد فاکم در مدینه کره برر مبنرای قبیلره و      نامنزل  در میان عشایر و قو  و جری

اهل مدینه نسرب  بره اسرال     از  کردند در تعیی  جایگاه برخی میفعالی  سیاس  قدیمی 

 کردند.  در اسال  فعالی  می ریها در جه  تأخو تعدادی از آن ندداشت ریتأ 

آنهرا   ترری   مهرم کره   وجود داش هجر ، ادیان و عقاید متعددی در مدینه  در دوران

شرک و یهودی  بود. تعدادی نیز به توفید معتقد بودند و افکاری شربیه افکرار مسریحیان    

مهراجران بره    کره  یای بود. هنگرام  داشتند و تجمعا  سیاسی آنها بر اساس اصول عشیره

ای  نظا  قبیله ای وسیعی با اهل مدینه نداشتند، پیامبر مدینه آمدند، ارتباط قدیمی قبیله

برای ایجاد روابط اعتقادی و فکری مر ر در تعیی  مو   عامه در وقرای    را ففو کرد ولی

 5پیش روی اسال  اقدا  نمود.

                                              
 . کسانی که پس از شكست سد مأرب از یمن آمده بودند. 1
 .81، ص همان. 2
 .643، ص دةلة الرسول فی المدینة ة دراسة فی تکوشها ة تنظیمها. احمد صالح العلی، 3
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 ولی  ساجتماعی ا یها یدگرگون ریاسته مقد  بر سپیو ،اخالقی –دگرگونی اعتقادی 

  مبارزه و جنبش سنخ ،که در انقالب اجتماعی تکاملی امعن  ی. به امتفاوتی دارد محدوده

اخالقری در گرروه    -آید تا با تغییرر مطلروب اعتقرادی    اخالقی پدید می -وسی  اعتقادی 

را منش تشکیل شررود و بر  فکر و هم هم ،شیک یک نیروی مبارز هم ،از افراد جامعه بزرگی

و  ینر یب تغییر اعتقادی، تغییر جهاندر واق ، انقالب سیاسی، سایر تحوت  را میسر گرداند. 

 1س .اها  بینش اجتماعی انسان

 درمدینهجامعهاسالمییریگالمدینهدرشکلوثیقةمعرفتیجایگاه.6

 گیرری  در شرکل  یشرناخت  هسرتی شرناختی و انسران    یهرا  بیران مرلفره   ،هدف ای  بخش

 معرفتری مبانی  ،المدینه اس  تا از ای  رهگذروثیقة تاریخی سند با توجه بهجامعه اسالمی 

 مرالک تعیری  و    شرود.  شرخص گیرری جامعره اسرالمی م   در شرکل  سن  نبی اکرر  

الرب مرواد   قبرر هریرک از آنهرا در     تأکیرد پیرامبر اکرر     ،ها هریک از ای  مرلفه دودف

  المدینه اس .وثیقة

فمیرداهلل   پرس از او،  و 2کنرد  بنرد تقسریم مری    44 را بره المدینره  وثیقةولهاوزن مت  

 مرورد  32 بره  را رقرم  و ایر   پرردازد  هرای آن مری   بخرش  از برخی تقسیم بهه.ق.(  152۲)

شرود و  ها با عنوان مواد مندرج در و یقه یراد مری   در ای  پژوهش از ای  بخش 5رساند. می

های مختلرف مقالره بیران شرده      بخش برای رعای  اختصار ترجمه، موادی از و یقه که در

 شود.اس ، تکرار نمی

                                              
 .92، ص اشقالب تکاملی اسالم. فارسی، 1
 .89ـ12، صتاریخ الدةلة العربیة. ول اوزی، 2
 .6، ص مجموعة الوثائق السیاسیةلله، . حمیدا3
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شناختیهستییهامؤلفه.6-1

و نظرا  اجتمراعی    یشناسر  اجتماع از مبانی علم جامعه یشناس یمبافث مربوط به هست

به نظریه اجتماعی دس  یاف  و  توان یاس  و بدون معرف  به اصول و مبانی ای  علم نم

 1.گذارد می تأ یر اجتماعی نظا  و اجتماعی قوانی  ساختاریاز آن بر نحوه  برداشتیهرگونه 

هستی شناختی نظا  اجتماعی قرآن کریم که در و یقه نیز بر  یها مرلفه ، یتر از مهمیکی 

 .پردازیم آن میبررسی  بهاصل توفید و معاد اس  که در ادامه  اس ، آن تأکید شده

 توحید. 6-1-1

هرای جغرافیرایی مختلرف    مرذاهب و مکران   ،قومی یها مدینه از گروهدر شرایطی که 

گون، نیاز فوری  گیری یک هوی  جدید ترکیبی از ای  عناصر ناهمشکل ،تشکیل شده بود

از طریر  مراده دو  از مرواد و یقره، هویر        پیرامبر  ،بنابرای  .شدجامعه محسوب می

 : و فرمود جدیدی برای ساکنان مدینه اعال  کرد
 9در برابر مردمان دیگر. امتی

تسرری   آن را تح  فاکمی  الهی قرار داد و آن را به اطاع  از پیامبر خدا ،سپس

مجموعه ای  قبایل تح  عنروان امر  بره فرمانردهی وافرد رسرول        ،داد و به ای  طری 

، 5۲، 25، 1مرواد  ای  نکرا  در   شد. رسیدند و ای  شامل مسلمانان و غیر آنها می خدا

 که در ادامه آمده اس . اس  44،42

 امبریر اس  از محمرد پ  یا نامه مانینوشته و پ  ،یمهربان. ا ۀندیبه نا  خداوند بخشا .1

کره   یو کسران  یررب یو )مرد (  شیقر ۀلیمرمنان و مسلمانان قب انی)فرستاده خدا( تا در م

 5.(دیکنند )به اجرا درآ کاریدر راه خدا پ شانیو با ا وندندیمسلمانان شوند و به آنان بپ رویپ
                                              

 .956-958، ص درآمدی بر جامعه شناسی اسالمی. صدیق سروستانی و رجبی، 1
 ، ماده اول(.978-918، ص5، ج السیرة النبویة)ابن هشام، أمة من دوی الناس  .2
والمسـلمین  . بسم الله الرحمن الرحیم، هذا کتاب من محمد النبی صلی الله علیه وسلم، بین المـممنین3

 (.همانمن قریش ویثرب ومن تبع م، فلحق ب م وجاهد مع م )
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شود و فاکمی  نبری خردا را ذیرل     المدینه با نا  خداوند رفمان و رفیم آغاز میوثیقة

هرای فا رر در   دهد. طب  ای  ماده، همره گرروه   فاکمی  خداوند رفمان و رفیم قرار می

پذیرفتند  را به عنوان نبی خدا می کردند، فضر  محمدکه در مدینه زندگی می 1و یقه

واق  آنها بر  در ،های سیاسی و اعتقادی مدینهوجود پذیر  ای  معاهده از سوی گروه باو 

و قوانینی را که از سوی او صادر  کردند میعنوان نبی خدا اقرار  به ن فضر  محمدأش

ها همراه با مسلمانان تح  عنوان جدیدی قرار شناختند و همه گروه شد به رسمی  می می

شد. آنان از ای  طری ، فاکمی  رهبری را پذیرفتند کره   خوانده می گرفتند که ام  وافده

آور دی  توفیدی بود. از سوی دیگر، قو  یهود نیرز خرود دارای دیر     رسول خداوند و پیا 

توفیدی و با آیی  توفیدی آشنا بودند. در نتیجه، جامعه جدید مدینه برا محوریر  توفیرد    

 شکل گرف  و رسمی  یاف .

آن را به خدا  رامونیپ یداور د،یگرفتار اختالف شد یمسلمانان در کارهرگاه شما . 25

 2.دیباز گردانو محمد

 یناسرازگار  ایر ناگوار و  یدادیرو ای ینامه، قتل مانیپ  یمتعهدان به ا انیهرگاه م. 42

از آن، بره خردا و    ییرهرا  یگمران بررا   یدهد، بر  یهمراه داشته باشد، رو یکه خطر تباه

 5اس . ینوشته جار  یا رفت ی( خداوند بر نگهداش  و پذ یآورند )مش یروامبریپ

                                              
. مااد دیگری در وثیقه وجود دارد که به طور مستقیم به حضور ی ودیای در پیمای وثیقة المدینه اشاره دارد و 1

 (.98، 97، 54، 61کند ) مااد این برداشت از مااد اولیه را تأیید می
، همیانمن شیء فإی مرده إلی الله عز وجل وإلی محمد صلی الله علیه وسلم ) . وإنكم م ما التلاتم فیه2

 (.59ماده 
. وإنه ما کای بین أهل هذه الصحیاة من حدث أو اشتجار یخاف فساده، فإی مرده إلی الله عز وجل، وإلی 3

 ، همیانمحمد رسول اللـه صـلی اللـه علیـه وسـلم، وإی اللـه علـی أتقـی مـا فـی هـذه الصـحیاة وأبـره )
 (.47و  45ماده 
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اسر  و فاکمیر     که در ای  دو ماده، نا  خداوند مقد  بر نا  پیامبر نکته مهم ای 

یابد. یکی از شاخصه های ای  فاکمی ،  ذیل فاکمی  خداوند معنا و مفهو  می پیامبر

دادن ایشان در فرل اختالفرا  افتمرالی    و مرج  قرار  سپردن قدر  قضایی به پیامبر

ای چند های قبیلهاس . ای  مسئله در شرایطی که فضای مدینه، گرفتار اختالفا  و جنگ

ساله بود، بسیار تعیی  کننده بود. در شرایطی که بر مدینه فاکم بود، تنها فَکَم قررار دادن  

ه نیازمند فردی برود  یک شخص و پذیرفت  وی، برای اجرای فکم کافی نبود. بلکه، مدین

 که نفوذ کال  و قدر  اجرایی داشته باشد. 

در واق ، پذیر  ایشان به عنوان قا ی به معنای پذیر  فاکمیر  ایشران برود. بره     

المدینه به وثیقةصورتی که با فمای  و پشتیبانی خود به ایشان، قدر  اجرایی هم دادند و 

شأن امامتی ایشران را  در نتیجه، و  یاف سیس،  مان  اجرایی أعنوان قانون جامعه تازه ت

های دیگرری از پرذیر  ایر  فاکمیر  در مرواد       . نشانهنیز در فاکمی  سیاسی پذیرفتند

که اهل مدینه به دلیل ففرو امنیر  اجتمراعی،    موجود اس . چنان 5۲دیگری، مانند ماده 

 در خروج از مدینه شدند. ملز  به تبعی  از اذن پیامبر

 1رود. رونیب دینبامحمد هآنان جز به اجازاز  کی چیه . 5۲

در آخری  ماده از مواد و یقره، خداونرد را بره عنروان براتتری  مقرا        سپس، پیامبر

خدا برر درسرتی ایر  صرحیفه از      کند و به عنوان نبیفاکمیتی، گواه بر صحیفه معرفی می

 اونرد  دهرد و پیمران شرکنان را بره تروبیخ از سروی خرود و خد       سوی خداوند گواهی مری 

 کنرد و  نماید و استواران بر پیمان و قوانی  را در پناه خداوند و خود معرفری مری   تهدید می

 گوید: در ای  باره می

ست که ا پذیرد. پیدا نامه است و آن را میگواه راستینی بر این پیمان ،خداوند

روشن است  زین .این نوشته، ستمگر یا پیمان شکنی را از کیفر، باز نخواهد داشت

                                              
 (.91، ماده همان. وإنه ال یخرج من م أحد إال بإذی محمد صلی الله علیه وسلم )1
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مگر  .ه هر کس از مدینه بیرون رود و هرکه در مدینه بماند در امان خواهد بودک

پناهگهاه پرهیزگهاران و    کسی که ستم کند و پیمان شهکند. خهدا و پیهامبرش   

 2استواران بر پیمانند.

و با به رسمی  شرناخت   در مدینه تصویب شد  در نتیجه، فاکمی  خداوند و پیامبر

در ای  مرفله، توفید در  فاکمی  الهی در جامعه نوپای مدینه به ظهور رسید. ،دی  اسال 

که تا کنون در تال  بود شررک را   شد و پیامبروارد  ها انسانصحنه زندگی اجتماعی 

 پاک کند، وارد مرفله جدیدی شد. ها انساناز ذه  و زندگی فردی 

 دهیکه طرح عق یژگیو  یبا اند. شد گذاریهیپا دیتوف اساسبر  امبریاقداما  پ ، یبنابرا

کرالن   یدگرگرون  یخداونرد در پر   ،در مکره  برود. با مکه متفاو   به طور کامل نهیدر مد دیتوف

در  دیر توف ،نهیشود و موفد گردد، اما در مد راستهیکه از شرک پ بودقلب و جان انسان   ،یذهن

 2.گرف  میعمل قرار  هیما جان دیمرفله با  یو در ا بود نشسته ها ذه  و جان انسان

هرایی اسر  کره    انسان یسو ها و تقدیرها به همه ارز  ،در جامعه مطلوب قرآن کریم

عامل ایجاد تحول  ،هاای  تغییر ارز  5اعتقاد به توفید در عمل و رفتار آنها متجلی اس .

بره   برا ورود پیرامبر   تحول اجتماعی خواهد برود.   یها و درنها در رفتار و تعامل انسان

او اع در مدینره   ،زیرا در هنگا  هجر  ؛شتاب بیشتری یاف  ،مدینه ای  مرفله از رسال 

و فمای  از وی را قبول کررده بودنرد و    پیامبر دییتأ ،چنی  بود که مرد  مدینه اسال 

 4نه سیاسی. ،مخالفتشان اعتقادی بود ،کردند مخالف  می فضر کسانی که با آن 

                                              
. وإی الله علی أصدق ما فی هذه الصحیاة وأبره؛ وإنه ال یحول هذا الكتـاب دوی ظـالم أو آثـم، وإنـه مـن 1

بر واتقی، ومحمد رسول الله صلی لرج آمن، ومن قعد آمن بالمدینة، إال من ظلم أو أثم؛ وإی الله جار لمن 
 (.همانالله علیه وسلم )

 .56، صدراسات قرآشیه. قطب، محمد، 2
 .583، ص 1، جالمیزان . عالمه طباطبایی،3
 .643، ص دةلةالرسول فی المدینة. احمد صالح العلی، 4
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وجود آیری    ،رو بودند روبه هنگی و هویتی که مرد  ییرب با آن های فربحران ،بنابرای 

گزینی فرهنگ بدوی  جای ،ن ییرب با عقاید و آیی  آنهااتوفیدی در مدینه و آشنایی مشرک

را از ذهر    هرا  یهمه ناهنجار پیامبر  مرد  ییرب را با فرهنگ توفیدی تسهیل نمود.

هرا را   انسران  ینر یب ، جهانینوع به ر . آن فضگزی  کرد آنها زدود و هنجارها را جای

گرزی  نمرود و بره آنهرا      تغییر داد و با تغییر فرهنگ بدوی آنها، فرهنگ توفیدی را جرای 

 هویتی دینی و توفیدی بخشید.

 معاد. 6-1-2

؛ زیررا اعتقراد بره     بیش از توفید اس  ،کارایی معاد ،به لحاظ اهمی  در اصالح نفوس

توفید در زندگی انسان  صور  اعتقاد به معاد، باور در و ردبازدارندگی ندا ،توفید بدون معاد

توجره دادن   ،مدیری  و تدبیر فیا  اجتماعی جامعره مدینره   رو در  بنابرای   مر ر اس .

مشرهود اسر .    مجازا  و پادا  الهی همواره به وسریله پیرامبر   ،عمو  مرد  به معاد

و ایمان به خدا را در کنار اعتقاد به  شود اشاره میمهم  المدینه نیز به ای وثیقةکه در چنان

 22. در مراده  شرود  مری و به عقوب  و خشرم خداونرد انرذار داده    گیرد  می روز واپسی  قرار

 آمده اس :  در ای  باره المدینهوثیقة
 نیاست و به خدا و روز بازپسه  رفتهینوشته را پذ نیا  که محتوا یهر مؤمن

  اریه پناه دهد و هر کس که او را  ای  اریرا  کشی که آدم ستیباور دارد، روا ن

شت و گو خشم خدا خواهد  نیگرفتار نفر ،زیگمان در روز رستاخ یپناه دهد، ب ای

 2نخواهد شد. رفتهیپذ  از و ییتوبه و سربَاا

                                              
. وإنه ال یحل لمممن أقر بما فی هذه الصحیاة وآمن بالله والیوم اآللر أی ینصر ُمْحدثا وال یمویه وإنه مـن 1

،  السیرة النبوییةنصره أو آواه فإی علیه لعنة الله وغضبه یوم القیامة وال یملذ منه صرف وال عدل )ابن هشام . 
 (.55، ماده 978-918، ص5ج 
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ای  ماده از و یقه، لعن  خدا و غضب او را در روز قیام  برای کسی که به خردا و روز  

چنری ،   دهرد. هرم   کشی را پناه دهد یا به او یاری برساند، وعده می ن دارد و آد قیام  ایما

 شود. در آخری  مراده از مرواد و یقره    بها  از وی پذیرفته نمی دهد که توبه و خون تذکر می

 دهرد و   شک  نسب  به و یقره را بره کیفرر، بریم مری     نیز به صور  تلویحی، ظالم و پیمان

 گوید: در ای  باره می
کهه   داستی. پردیپذ است و آن را می نامه مانیپ نیبر ا ینیند گواه راستخداو

روشن  چنین، هم باز نخواهد داشت. فر،یرا از ک یشکن مانیپ اینوشته، ستمگر  نیا

بمانهد در امهان خواههد     نهه یرود و هر که در مد رونیب نهیاست که هر کس از مد

پناهگهاه   امبرشیه شهکند. خهدا و پ   مهان یکهه سهتم کنهد و پ    یمگهر کسه   .بود

 2.مانندیو استواران بر پ زگارانیپره

 یهود هم مانند مسلمانان به دلیل اعتقاد به آیی  توفیردی برا مفراهیم معراد و عقراب      

پذیر  ای  اصل، دور از ذه  و غریب نبود، ولی اشاره مستقیم به ایمان بره  و  آشنا بودند

  اصل در نظرا  اجتمراعی اسرالمی    معاد و جزای روز قیام  در و یقه، نشان از اهمی  ای

د و کنر  از ای  عرالم را محردود مر     هیرو یب یبردار بهرهدارد. یاد مر  و دف  دوستی دنیا، 

آورد. خاصری  اصرل     براى پرور  صفا  نیک در دل آدم  به وجود م  یمساعد  زمینه

 اسر .  ر  یراد مر   ،هراى نفرس   کوبنرده   یمر رتراز  وو خودبین  اس   یخودخواه ،نفس

 ای  امر به معناى مرذمو  آن و تلرخ کرردن زنردگان  نیسر . بلکره بره معنراى گشرودن          

 2زنجیرها اس .

                                              
 .978، ص همان. 1
کشـد/ غـرق  کـه مـا را مـی ؛ دشمن لویشییم و یار آی«ها، بت ناس شماست مادر بت»ر مولوی . به تعبی2

دهیم/ کای ملك ما را به ش د  کشد؛ زای چنای شیرین و لوش در پای او جای می دریاییم و ما را موج دریا می
 کشد )دیوای شمس(. و شیر و حلوا می
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کننرد و بره    شیاند پیامبران ای  اس  که انسان را مر  یها در فقیق  یک  از رسال 

 ابر  مرر  مسئله فیا  بعرد از   .تفکر کنندآدمیان توصیه کنند که همواره در ای  امر مهم 

عقرل بشررى بره تنهرای       .ح اس  و از تعلیما  اختصاص  ادیان اس قو  در ادیان مطر

آن را کشف کند و جزئیا  و تفاصیل آن را دریابد و از ای  جهان براى آن فیا   ،تواند نم 

غیر از اندیشیدن به فیا  اخرروى و نگرانر  از    ،ول  اندیشیدن به مر  ،گیرى کندجه 

 : فرماید می که پیامبرفس  یا سوء عاقب  اس . به همی  دلیل اس  
 2.اکیس الناس اکثرهم ذکرا للموت و اشدهم استعدادا له

شکل گرف  در مدینه اجتماعی که به دنبال تغییر اعتقادی و اخالقی  یها تغییر ارز 

و توجه به معاد در فضای جدید اجتماعی،  یشیاند مر  .از عوامل مهم تحول اجتماعی بود

ها در جه  ففو جامعه سالم و امر ، آنهرا را بررای    عالوه بر کنترل رفتار و اعمال انسان

فرداکاری، تعراون، آمرادگی بررای جهراد و       ،هرای جدیرد اجتمراعی ماننرد اییرار     مسئولی 

 مهیا ساخته بود. یطلب شهاد 

یشناختانسانیهامؤلفه.6-2

بخشی  که یطور به پردازد. میصور  خا    به جامعه و روابط اجتماعی بهدی  اسال  

گیری و تقوی  جامعه مطلوب و برای شکل ردآهنگ اجتماعی دا ،از افکا  و قوانی  فردی

 یها ، تعالی روانی انساناسال ی انقالب تکراملی یهردف نهرا د.نبراسالمی از آن بهره می

جردا از انسان و غیر از  تواند یرف و اساسری اجتماعی نمیک تغییر ژ در واق ، جامعه اس .

گیری جامعه اسالمی، نوع نگرر  بره   مر ر در شکل یها بخشی از مرلفه .تحول او باشرد

                                              
گویند که ما پیش  رای آورده است که در آی، قوم به پیامبرای میقوم سبا و پیامب  . مولوی، داستای بلندی درباره1

واسطه پیام شما،  ها فارغ و غافل بودیم، اما اکنوی به که شما بیایید در ناز و نعمت بودیم و از این دغدغه از آی
م، ایم. طوطی نقل و شكر بودیم ما / مرغ مرگ اندیش گشتیم از شما )مثنوی، دفتر سـو اندیش شده مرغ مرگ

کند و بیش از همه لود را بـرای ایـن  ترین مردم کسی است که بیش از همه یاد مرگ می (؛ زیرك5326بیت 
 ، کتاب ذکر الموت و ما بعده(.8، ج ، المحجة البیضاءفیض کاشانینماید ) سار آماده می
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مسرتقیم   ریگیری و تنظیم قوانی  مربوط به زندگی اجتماعی تأ انسان اس  که در تصمیم

 1دارد.

-انسان یها جامعه اسالمی به مرلفه گیریشکل  یآفر در فرآیند تحول پیامبر اکر 

المدینره کره   وثیقةةدادند.  میشناختی توجه داشتند و آنها را مبنای روابط و تعامال  قرار 

های انسانی اس  که در مبانی و ارز  دارایجامعه اسالمی اس   یریگ سند قانونی شکل

در  بنرابرای    به عمل درآمده اسر .  و در سن  پیامبر اکر  داده شده اس  قرآن تعلیم

روابرط اجتمراعی او و    شریوه  ،مهم کلیدی در تعیی  کنش انسانی یها مرلفه ،ای  پژوهش

 گردد.تبیی  می مورد تأکید قرار گرفته اس ،المدینه وثیقة که درایجاد تحول اجتماعی 

 کرامت انسان. 6-2-1 

بینری اسرال  دارای   اختی در جهانشنانسان یها عنوان یکی از مرلفه  کرام  انسان به

ها در بارگاه جایگاه و فرم  آن ،هابرابری انسان ،ابعاد مختلفی اس  که ریشه در مساوا 

از ایجراد   متأ رای  عقیده در ایجاد تحوت  اجتماعی و فرهنگی  رید. تأ نخداوند متعال دار

 ،واقر   در  اجتماع اس .ها در کسب فقوق و مزایای برابر در سطح آگاهی و باور در انسان

هاى متفاو  و متمایز اجتماع  و وجود طبقا  ممتاز در کنرار طبقرا  مررد ،    برخورداری

 ستم بزر  تاریخ بشرى اس .

که خدایان مختلرف کره   اس  صور    یگاه به ا ،زیربناى اعتقادى ای  و   ظالمانه 

ا مزایا و فقوق  خرا   اى را ب آفرینش و تدبیر طبقا  مختلف را در دس  دارند، هر طبقه

که خداى وافد، گروهر  از بشرر را برا    اس  صور   ای ه ب یگاه چنی ، . هماند پدید آورده

فقوق  برخروردار سراخته    یها یژگیو آنان را از واس  در خلق  و طبیع  آفریده  ییایمزا

 ،بنرابرای   .دیگر در عقیده اجتماعا  بشرى وجود داشرته اسر    یها صور به اس  و گاه 

هراى طبقرا     هاى اختصاص  طبقا  بات، موهبت  طبیع  و محرومیر   اس برخوردارىاس

  رورت  فطرى قلمداد گردیده اس . ، ییپا
                                              

 .92. فارسی، جالل الدین، انقالب تكاملی اسالم، ص 1
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ها و  داند با آموز  که همه را مخلوق و بنده یک خدا م  عقیده به توفید، عالوه بر آن 

بر امرور  ماننرد یگرانگی خرال  و معبرود و مرد      ،یده توفید اس یمعارف دیگرى که همه زا

گونه مزیت  ها، عد  وجود هیچهمگان، وافد بودن اصل و ریشه مادى آفرینش همه انسان

فقروق  بررای برخری افرراد باشرد، وابسرتگی همره         یها یدر آفرینش که منشأ برخوردار

هراى خرود آدمر ، مالکیر  فقیقری       ها و مجاهد  کوشش ،مداو  یها ها به تال  مزی 

ها و از واقعی  و مت   هاى اختالف طبقات  را از ذه  انسان ریشه، خداوند و فقر ذاتی بشر

 1.کشد یاجتماع بیرون م

همواره بره ایر     ،هادر جریان تشکیل جامعه اسالمی و تعامل با انسان پیامبر اکر 

آن را عملیاتی  ی،المدینه نیز با مواد گوناگونوثیقةکه در مت   چنان .اصل مهم توجه داشتند

نا  قبایل  ،ایهای قومی و قبیلهبردن برتری  یو به اجرا درآوردند. ایشان برای از ب کردند

برای آنها فقوق یکسان قررار داد و اتبراع مختلرف مهراجر و     ، را در و یقه در کنار هم آورد

 یهود را به ای  واسطه گرد هم آورد. 

بنی عوف، بنو انصار و یهودیان از ، مهاجران ،52-23و  15-1در مواد  آن فضر 

بنری  ساعده، بنو فارث، بنو جشم، بنی النجار، بنو عمروب  عوف، بنو النبی  و بنرو اتوس،  

با هم ام  وافده  ها لهیرا با ففو آداب و آیی  داخلی قبو موالی آنها الشطیبةو بنی  ثعلبة

اد مرو  درهرا ارز  قائرل برود و     چنی  در ففو کراما  انسانی برای جان انسان هم .خواند

را بکشد به قصرا  از او   یمرم  دیگر ی،اگر مرمن که یطور به .آن را قانونی نمود پایی ،

کسی را به عمد بکشد یا باید ولی او را را ی کند یرا همره    ی،باید کشته شود و اگر مرمن

 :کنندو اقدا  می وندش میمرمنان علیه او با هم متحد 

                                              
 .589، ص اسالمی در قرآنطرح كلی اشدیأه ای، . لامنه1
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 1د.کشنر را کشته اس ، در راه خدا میمرمنان، فرد مسلمانی را که مسلمانی دیگ. 1۱

او را  دیگناه کشته اس ، با یرا ب یمرمن ی، اب  گردد که کس لیدل یهر گاه از رو. 21

و همه مرمنران   شود یبها را  که صافب خون به ستاندن خون مگر آن .به قصا  کش 

 2.زندیاو به پا خ هی د قاتل باشند و عل دیبا

اگر گروهی برخالف قوانی  اجتماعی عمل کننرد و بره کسری     ،المدینهوثیقةبر اساس 

هرا ایجراد    تباهی یا فسادی در بی  انسان ،ظلم و ستم کنند و ف  او را بستانند یا بخواهند

 :کنند، باید مجازا  یا قصا  شوند

 یزیچ یاز راه ستمگر ایکه ستم کند  یدر برابر هر مسلمان دیبا زکاریمرمنان پره. 15

 به داستانمنان را در سر بپروراند، همرم انیم یو تباه یدشمن آهنگ ایاهد و بخو شانیاز ا

 5باشد. شانیاز ا یکیفرزند  ی،هرچند و .زندیبرخ زستی

 پیمان شود:مرمنی دیگر، هم مرمنی با  علیه هیچ انسانی نباید 

 4شود. مانپی هم یبر  د و گریمرمنی د با  یبستگ به هم دیمرمنی نبا  چیه .ب 12

 :همه مرمنان یار و یاور یکدیگرند

 3 تنها گذارند.  ،یسنگ هیفد ای بهارا در پرداخ  خون یمسلمان دیاسال  نبا روانیپ .12

                                              
، 5، جالسییرة النبوییة. وإی المممنین یبیء بعض م علی بعض بما نال دماءهم فی سبیل الله )ابـن هشـام، 1

 (.63، ماده 918-978
وإنه من اعتبط مممنا قتال عن بینة فإنه قود به، إال أی یرضی ولی المقتـول )بالعقـل( وإی المـممنین علیـه  2.

 (.56، ماده همانقیام علیه ) کافة وال یحل ل م إال
. وإی المممنین المتقین )ایدی م( علی )کل( من بغی من م، أو ابتغی دسیعة ُظلـم، أو إثمـا، أو عـدوانا، أو 3

 (.69، ماده همانفسادا بین المممنین؛ وإی أیدی م علیه جمیعا، ولو کای ولد أحدهم )
 ب(.65، ماده همان. وأی ال یحالف مممن مولی مممن دونه )4
 (.65، ماده همان. وأی المممنین ال یترکوی مارحا بین م أی یعطوه بالمعروف فی فداء او عقل )5
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پنراه  را کرافران   1مسلمانان،   یاس  و فرودس  تر کسانیهمگان  یپناه خدا برا. 13

 2.ندهست گریکدی اوری گرانیتواند داد. مرمنان در برابر د

از یراری   به صور  یکسان یهودی که ظلم و ستم نکنند و پیمان نشکنندو فتی اتباع 

 :و فمای  مرمنان برخوردار خواهند بود

 یو برابرر  یاریر از  ضیسرتم و تبعر   چیهر  یکند، بر  یرویاز ما پ هودیهر کس از . 1۲

 5 .برخوردار خواهد شد

صور   بهمنظور از کرام  آن اس  که انسان دارای فرم  اس  و ف  دارد در جامعه 

خطر بیاندازد  فییی  او را به ،کسی ف  ندارد با گفتار و رفتار خویش .محترمانه زندگی کند

مرورد خدشره    ،فتی مجر  ید که کرام  انساننو   شو یا گونه و قوانی  اجتماعی باید به

 فرماید:می باره  یا قرآن در  4ردیقرار نگ
)بهر مرکباها     ا،یو آناا را در خشکى و در میرا گرامى داشت زادگان یما آدم

و آناها را   میبه آنان روز  داد زهیپاک ها   و از انواع روز میراهوار( حمل کرد

 5.میدیبرتر  بخش م،یا از موجوداتى که خلق کرده ار یبر بس

                                              
وفی الحدیث: ویجیر علی م أدناهم، ای اذا اجار و به من الُمسلمی، ُحر أو عبُد أو امراة واحدًا أو جماعـة  1.

گاه که یكی از  علیه جواره و امانه؛ آیمن الكاار و لارهم وأمن م،جاز ذالک علی جمیع المسلمین ال ینقض 
 مسلمانای  چه آزاد، چـه بـرده و چـه زی بـه یـک تـن یـا گروهـی از کـافرای پنـاه دهـد، رعایـت ایـن پنـاه، 

، 622، ص 4همه مسلمانای را در بر لواهد گرفت و نباید پناه وی نادیده گرفته شود )ابن منظـور، لسـای، ج
 .م -جور( 

جیر علی م أدناهم،وإی المممنین بعض م مـوالی بعـض دوی النـاس )ابـن هشـام، . وإی ذمة الله واحدة، ی2
 (.62، ماده 978-918،ص 5، جالسیرة النبویة

 (.61، ماده همان. وإنه من تبعنا من ی ود فإی له النصر واألسوة، غیر مظلومین وال متناصر علی م )3
 .621، ص 69، جالمیزان. طباطبایی، 4
ـْلَناُهْم َعلـَی . َو َلَقْد 5 یَبـاِت َو َفضَّ َن الطَّ ْمَنا َبنِی َءاَدَم َو َحَمْلَناُهْم فِی اْلبَرَّ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقَناُهم مِّ ـْن   َکرَّ مَّ َکِثیـر  مِّ

 (.78َلَلْقَنا َتْاِضیاًل )اسرا: 
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جامعره مطلروب    یسرو  تکامل جامعه و فرک  آن به سبب رعای  اصل کرام  انسانی

از  یپوش چشم ،یابی به آن را وفای به عهد، گذش  م عوامل دس قرآن کری .اسالمی اس 

هرای  الهری، دوری از خرواهش   یها شکر نعم  ،مهربانی ،انتقا ، دوری از شهوا ، مود 

همه ای  عوامرل  . شماردظاهری و باطنی، ایمان به خدا، کسب علم ناف  و رعای  ف  می

 د.نکنیدر جه  رشد و تکامل جامعه اسالمی نقش مهمی ایفا م

 یریپذ تیمسئول. 6-2-2

همواره مرد  مدینه را نسب  بره   ،جامعه اسالمی یریگ در فرآیند شکل پیامبر اکر 

مسرئولی    شان ای ای .دانس شرایط و او اع یکدیگر و شرایط عمومی جامعه مسئول می

در فضای جدید اجتماعی در میان مرد   یریپذ  یفس مسئول ،حیتدر  را قانونی نمود تا به

 مدینه شکل بگیرد.

بیگانه بود. در آن اجتماعا   یکل مسئولی  شرخص موظف به  جاهلی از انردیشه جامعه

دار بپرردازد یرا عهرده    یم و اعمرال  رداجتماع  یاز مرسرساتی که به کرار رسرریدگی جررا   

و قرربیلگی   یجمع صور  دستهولی  ئخبری نبود؛ زیرا مس ،بازخواس  و کیفر پادا  باشد

دار شرران را عهررده  ای میبرار گنراه افرراد و جررا   ،داش  و پردر یرا رئیس قربیله و عشریره

 بود.  یجمع دسته یکیفر ،و پرداخ  غرام  و دیه شد یم

هرا  در جامعه نبود کره بره فسراب    یخواهولی ئدستگاه دادرسی و مقا  بازپرسی و مس

مسئولی    .نداش  که میزان جریمه و کیفر را مشرخص سازدقانونی وجود  .رسریدگی کند

تغییر رفتار اجتماعی  عمده موان و ای  مجموعه از  شخصی در قبال بزهکاری مفهو  نبود

که در برابر هیچ مقرامی نسررب  بره اعمرالش      کرد یعرب تصور م .رف افراد به شمار می

و او  دار برود  ولیتش را عهرده ئقبیله بار گنراه و مسر   .مراخذه نخواهد شد دارد ومسئولی  ن 

از زیر بار  تواند یدسرتگاه دادرسری و دادگراهی م ،پنداش  که در صور  وجود فسراب می

 . بگریزدمسئولی   
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پایه را مورد تعرض قرار داد و امر دنیرا و آخرر  را برر   نهض  اسرال  ای  تصورا  بی

برا   یکری از اصرولی برود کره پیرامبر      یریپذ  یولمسئ 1.مسئولی  شخصری بنیراد کرد 

تجهیز مرد  به آن، جامعه اسالمی را نظا  بخشید و مرد  را بررای اداره جامعره و تنظریم    

برا   نرد در ابتردای ورود بره مدینره، انصرار را تشروی  نمود     ایشان  رفتار فردی مهیا ساخ .

یز دچار مشکالتی بودند، مهاجران که و عی  اقتصادی نابسامانی داشتند و برای اسکان ن

  2عقد برادری ببندند و در مسائل مادی و معنوی یار و یاور یکدیگر باشند.

 ،خودشان با رعای  موازی  اخالقی و رفتاری نسب  به شرهروندان و جامعره   ،چنی  هم

اما پس از مدتی از  5سعی در آموز  ای  اصل مهم اجتماعی به عمو  مرد  جامعه داشتند،

آن را اصال  و جامعی  قانونی بخشیدند. ایشان از طری  ایجاد  ،المدینهثیقةو طری  مواد

 وثیقة 2و  1در ماده مدینه که آن را ام  نامیدند  سیفس تعل  به جامعه بزر  تازه تأس

 . ندکبستگی ایجاد می میان افراد جامعه وفد  و همالمدینه، 

انصار و مهاجران و کسرانی کره از   های مختلف جامعه مدینه از  م  ای  موارد، گروه

و کسانی که  کنندپیوندند و از آنها تبعی  میطری  معاهدا  و قوانی  مشترک به آنها می

موادی کنند )همراه با آنها در دفاع از فریم مدینه و اهالی آن در جنگ و جهاد شرک  می

ی و پرداخر   های افتمرال در و یقه وجود داش  که یهودیان را موظف به شرک  در جنگ

و در ادامره از همره   آیند تح  عنوان ام  وافده، گرد هم می 4کرد(؛های جنگ می هزینه

 :(14و  11ر  5)مواد  ندیو دادگری عمل نما یکیخواهد که نسب  به یکدیگر به نآنها می

                                              
 .79-75، ص اشقالب تکاملی اسالم. فارسی، 1
 .6562، ص  5، جتهذیب السیرة. ابن هشام، 2
می نسب، اقدامات فرهنگی، اداری و اجرایی پیامبر مجموعه. 3 گیری جامعـه  شكل»در اداره ش ر مدینه )لرَّ

 (.618-648، ص المدینه در آن فرهنگ قرآشی ة شقش ةثیقة« ها، اهداف( ها، روش اسالمی در مدینه)مملاه
و إی علی الی ود ناقت م وعلـی المسـلمین  97-. وإی الی ود یناقوی مع المممنین ما داموا محاربین؛ ماده54ماده . 4

. 98ناقت م وإی بین م النصر علی من حارب أهل هذه الصحیاة وإی بین م النصح والنصیحة والبر دوی اإلثـم؛ مـاده 
 (.978-918، ص 5، جالسیرة النبویةهشام، وإی الی ود یناقوی مع المممنین ما داموا محاربین )ابن 



 41   9911تابستان ، دومشماره هشتاد و  یکم،و  یستسال ب             

جدا  یدنبا یمرمن چیه ،در راه خدا کاریاس  و به هنگا  پ یکیهمه مرمنان  یآشت .14

 1.دیدرآ یمرمنان با دشم  از در آشت انیدر م یو دادگر یبرابر هیو جز بر پا گریاز مرم  د

یکدیگر را تنها  اشند.نب تفاو  ییکدیگر ب یها ینسب  به مشکال  و گرفتار چنی ، هم

 (:12نگذارند و افساس مسئولی  کنند )ماده 

 2.گذارند تنها سنگی ، فدیه یا بهارا در پرداخ  خون یمسلمان دیپیروان اسال  نبا .12

 5شود. مانپیهم گریمرمنی د بر  د  دیگری با یبستگ به هم دیمرمنی نبا  چیه .ب 12

در  .برا آن مقابلره کننرد   و داستان شوند  ظلم و ستم با یکدیگر هم برابربه خصو  در 

مظلو  داد . افراد به آنها باشد با آن مقابله کنند  یتر کیفتی اگر نزد ،جه  سالم  جامعه

 (:21و  1۱و  14و  15قاتلی را بکشند )مواد  ،اگر تز  باشد و را بستانند

او را  دیر گناه کشته اس ، با یرا ب یمرمن ی، اب  گردد که کس لیدل یهرگاه از رو .21

و همه مرمنران   شود یبها را  که صافب خون به ستاندن خون مگر آن .به قصا  کش 

 4.زندیاو به پا خ هی د قاتل باشند و عل دیبا

و  دپرذیر بکه هر شخصی باید مسئولی  عملکررد خرویش را    شود چنی ، یادآور می هم

. بره ایر  ترتیرب،    برای عملکرد منفی اجتماعی مرورد بازخواسر  و مجرازا  قررار گیررد     

 (:44و  5۲)ماده رنگ شد  های متعصبانه در جامعه کمای و فمای های قبیلهخونخواهی

. هرر  مانرد یوارد آورده اس ، بر کنار نمر  یکه بر کس یزخم فریککس از  چیه. ب 5۲

و خاندانش باز خواهرد   یبه خود و  یآن جنا انیگمان ز یرا بکشد، ب یکس به نگاه کس

( یصور ، خداوند آن را )چون قصاص  یکه مقتول ستم کرده باشد که در ا مگر آن .گش 

 3.ردیپذ می

                                              
 (.همانوإی سلم المممنین واحدة ال یسالم مممن دوی مممن فی قتال فی سبیل الله إال علی سواء وعدل بین م ). 1
 همان.. 2
 همان.. 3
 همان.. 4

وال ینحجز علی ثأر جرح، وإنه من فتك فبناسه وأهل بیته إال من ظلم وإی الله علی أبر هذا ) ابن هشام،  5.
 (.978-918، ص 5، جالسیرة النبویة
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کره   سر  ا دایپ .ردیپذ اس  و آن را می نامهمانیپ  یبر ا ینیخداوند گواه راست. 44

روش  اس  چنی ،  هم. باز نخواهد داش  فر،یرا از ک یشکنمانیپ اینوشته، ستمگر   یا

 یمگر کس .بماند در امان خواهد بود نهیرود و هرکه در مد رونیب نهیکه هرکس از مد

و اسرتواران برر    زگراران یپناهگاه پرهامبر یشکند. خدا و پ مانیکه ستم کند و پ

  1.ندهست مانیپ

ای  فقیق  که خداوند پناه همه مظلومان هس ، مسرئولی  یراری و همراهری     بیانبا 

مرمنان به وسیله یکدیگر و عد  همراهی و پناه دادن به ظالم فاجر را بر عهده آنها نهراده  

 (:45، 22 ،13اس  )

مسلمانان، کافران پناه توانرد    یاس  و فرودس  تر کسانیهمگان  یپناه خدا برا .13

 2.ندهست گریکدی اوری گرانیداد. مرمنان در برابر د

براور    یاس  و به خردا و روز بازپسر   رفتهینوشته را پذ  یا یکه محتوا یهر مرمن .22

پنراه دهرد،    ایر  یاریر پناه دهد و هر کس که او را  ای یاریرا  کشیکه آد  س یدارد، روا ن

 یاز و بهرا  خرون و توبره و   شدو خشم خدا خواهد   یگرفتار نفر ،زیگمان در روز رستاخ یب

 5نخواهد شد. رفتهیپذ

4پناه دهد. شانیا ارانیو  شیبه قر دینبا کسچیه .45
 

در فقروق اجتمراعی و   تفراوتی   ،که میان یهرود و مسرلمانان   شود چنی ، یادآور می هم

ایشران را از فقروق و   هرای اعتقرادی آنهرا،    وجرود نردارد و تفراو    برخورداری از امنیر   

یهود از مسلمانان تبعی  کنند، ایر    که یدرصورت. سازداجتماعی مستینا نمی یها  یمسئول

 (:23و  1۲) س ا اجتماعی نسب  به ایشان نیز قابل اجرا یها  یمسئول
                                              

 همان.. 1
 .62، ماده همان. 2
 همان.. 3
 (.همان. وإنه ال تجار قریش وال من نصرها )4
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 یو برابرر  یاریر از  ضیسرتم و تبعر   چیهر  یکند، بر  یرویاز ما پ هودیهر کس از  .1۲

 1برخوردار خواهد شد.

شروند   کند یهودیان ساک  مدینه، بخشی از جامعه اسالمی محسوب مری چنی ، تأکید می هم

شرکنی و سرتم   کره پیمران   کند. مگر ای و تفاو  در دی ، آنها را از فقوق اجتماعی محرو  نمی

کنرد کره   دهد و اعال  مری کنند. با ای  فال، مسئولی  اعمال افراد را به عهده خودشان قرار می

 سازد: ا  را به ای  وسیله تباه میقوانی  تجاوز کند، تنها خود و خانواده اگر کسی از

 هودی  ید .همراه با مسلمانان هستند یامت ،شانای عوف، خود و بستگان یبن هودی. 23

ستم کند  شکنیمانیکه با پ یمسلمانان از آن مسلمانان اس ؛ مگر کس  یو د شانیاز آن ا

 2.ش را تباه نخواهد ساخ خویجز خود و خانواده  ی،کس  یکه چن ردیگ شیو راه گناه در پ

افرراد یرک    هرای تری  مسئولی از مهم ، یکیالمدینه آمده اس وثیقةکه در مواد چنان

ففاظ  از کیان آن جامعه در برابرر خطررا  و فمرال  افتمرالی خرارجی اسر .        ،جامعه

را فر  ام  خواندند که در آن  ،که فدود شهر مدینه را تعیی  فرمودندپس از آن پیامبر

 (:5۱) اند، فرا  اس المدینه را پذیرفتهوثیقةریزی برای افرادی که آن جنگ و خون

 5فرا  اس . نامهمانیپ  یا رندگانیپذ یبرا نهیدرون مد .5۱

انصرار، مهراجران و یهودیران را ملرز       شاملمرد  جامعه همه  ،المدینهوثیقةاز طری  

پذیر باشند و عالوه بر شرک  مسئولی  ،در مقابل فمال  افتمالی در دفاع از مدینهند نمود

 (: 44، 5۱ ،54 ،24،1۱ های آن مشارک  کنند )مواددر جنگ در پرداخ  هزینه

 4پردازند. کاریبه نوب  به پ دیکنند، با که همراه ما نبرد می یکارگرانیپ .1۱

                                              
 . همان. 1
للی ود دین م وللمسلمین دین م موالی م وأناس م إال من ظلـم وأثـم، . إی ی ود بنی عوف أمة مع المممنین 2

 (.همانفإنه ال یوتال إال ناسه وأهل بیته )
 (.همانوإی یثرب حرام جوف ا ألهل هذه الصحیاة ) 3.
 (.همان. وإی کل غازیة غزت معنا یعقب بعض ا بعضا )4
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 نره یدر پرداخر  هز  دیبا زین هودی کارند،یمنان با دشمنان در پرگاه که م نآ . .5۱و  24

 1جنگ با مرمنان همراه باشند.

مسرلمانان برر عهرده     نهیخود آنان و هز هبر عهد هودی نهیبا دشمنان، هز کاریدر پ .54

که با شرک  کننردگان در   یو بر هر دو گروه اس  که در برابر کس خواهد بود شانیخود ا

 کیو ن یراست دیباچنی ،  همکنند.  کاریپ رگیکدی یاری همزد با یبرخ زینامه به ستمانیپ  یا

 2استوار باشد. شانیا انیم یمان شکنیپ چیه یب ،یکیو ن یخواه

 5هم بشتابند. یاریبتازد به  یربیکه به شهر  یکس هیعل دیپیمانان با هم. 44

هرای مختلرف   هرای گرروه  ای در تخصیص مسئولی المدینه بیانیهوثیقة ،از ای  جه 

که نقش مهمی در ایجاد تحول  یطور به .یکدیگر و نسب  به جامعه اس جامعه نسب  به 

دهری بره سراختار    در شرکل  و نشان از ای  مهم دارد که پیرامبر  اس  اجتماعی داشته

هرای جمعری از آن   و از طری  عقد پیمران  ندتوجه داشت یریپذ  یاجتماعی به اصل مسئول

 د.دنبر میبهره 

 هرای شخصری   دهد در فرد فرمران  جامعه موفد میتعهدی که توفید به فرد موفد یا 

 بلکه تعهد و مسئولیتی در فد تکرالیف اساسری و فقروق اساسری      .و تکالیف فردی نیس 

 روابرط افرراد    و الملرل ماننرد فکومر ، اقتصراد، روابرط بری       ،برای اداره یک جامعه اس 

 4.گریکدیبا 

                                              
 (.همانوإی الی ود یناقوی مع المممنین ما داموا محاربین ) 1.
. وإی علی الی ود ناقت م وعلی المسلمین ناقت م، وإی بین م النصر علی من حارب أهل هـذه الصـحیاة، 2

 (.همانوإی بین م النصح والنصیحة، والبر دوی اإلثم )
 (.همان. وإی بین م النصر علی من دهم یثرب )3
 .554، ص طرح كلی اشدیأه اسالمی درقرآنای، . لامنه4
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بندی.جمع7

گیرری جامعره دارای   در فرآینرد شرکل   رتری  اقدا  پیرامب فساس عنوان  بهمت  و یقه 

در دو بعرد هسرتی شرناختی و     هرا  مرلفره ینی اس . ای  آفر تحولو ابعاد متنوع و  ها مرلفه

و  دیر جد یو باورها یبا ارائه نظا  معرفت امبریپشناختی استخراج و تبیی  شدند. انسان

 گرزی   جای بود، اسال  آوردکه ره یدیجد هایرا با ارز  یجامعه جاهل هایارز  ،جام 

 را ییر تغ جراد یعامرل مهرم در ا    یر از ا دیر جامعره جد  یاعضا ینبیجهان ریینمود و با تغ

 بهره برد. یاجتماع

 یهسرت  یهرا  نره یاسال  بود در همره زم  یآسمان  یورد دآ که ره یباورها و معرفت نظا 

جامعه   ینخست یرگیشکل یمبنا یشناخت و جامعه یشناخت انسان ،یشناخت معرف  ،یشناخت

 ،البته .مشاهده اس  قابل امبرپی اقداما  و ها آموزه تما  در ای  امر .قرار گرف  یاسالم

بره دنبرال    نهیالمدوثیقةاس  که  یمطلوب  یناظر به و ع ،ها رلفهو م یمبان  یمجموعه ا

  یدر نخست امبریکه پ یو کمال نظا  باورها و معرفت  ی. جامعبودآن در جامعه   یتأم

 یازهرا ین گروی  جرواب  ها، قرن گذش  با که اس فرمود، چنان یرگذاهیپا یجامعه اسالم

 اس . یجامعه اسالم کی یو اعتقاد یفکر

را  یاعتقراد  یو مبان یمباد ،اسال   یبخش آن اس  که د  یا  یو با اهم مهم هنکت 

 ،بلکره  .افرراد مناسرب اسر     یو شخصر  یفرد یزندگ یتنها برا  که نه کند یچنان ارائه م

و  یبره خداپرسرت   یعنر ی کنرد؛ یمر  دهری سرامان  زیر آنها را ن یمناسبا  و تعامال  اجتماع

 یزنردگ  یدهر  را در جهر  سرازمان   یمناب  معرفتر  بخشد، یم یرنگ اجتماع یشیاند مر 

را در جه  تعامرل برا افرراد جامعره      یشناخت انسان یمبان دهد، ینقش م یو اجتماع یفرد

 . دکن یم یو رهبر دهیرا سامان یجامعه اسالم ،یشناخت جامعه یو با مبان دهد یشکل م
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