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چكیده
جستار این نوشتار بررسی نقش عقل در سيره سياسی اجتماعی پيامبر (ص) میباشد .عقالنيت مبتنی
بر وحی جایگاه ویژه اي در زندگی پيامبر داشته است .ایشان در تمام شئون فردي و اجتماعی ،حكومت
و سياست ،جهاد و دفاع ،تبليغ و آموزش دین اسالم و اخالق و ...به دور از هر گونه تصميمگيري
ع جوالنه با استخدام قوه عقل ،تدبير ،تفكر و تعمق در امور مسلمين و رعایت مصالح اسالم توانستند
ابتكار عمل را در مدیریت و رهبري امت اسالم و تشكيل حكومت اسالمی به دست بگيرند و براي
تثبيت نظام اسالمی با بررسی شرایط زمان و مكان ،رعایت اصول ثابت عقلی و منطقی مبتنی بر وحی
الهی ،استراتژي و سياست واحد براي ایجاد تغييرات زیر بنایی و روبنایی در امور مسلمانان ایجاد نمایند.
مصادیق عقالنيت دینی -سياسی پيامبر در ابالغ رسالت و تبليغ دین ،تحمل سختیها و استقامت،
محاصره اقتصادي و شعب ابوطالب ،پيمانهاي عقبه اول و دوم ،تشكيل نظام سياسی اسالم ،جنگها و
صلح حدیبيه ،سياست خارجی و انتخاب و معرفی جانشين خود در اواخر عمر شریفشان ،نشان داده
شده است.
کلید واژهها
عقل ،عقالنيت دینی ،وحی ،دین ،سيره سياسی اجتماعی ،حضرت محمد (ص).

* دانشجوي دکتري اندیشه سياسی دانشگاه عالمه طباطبایی
**عضو هياتعلمی و دانشيار علوم سياسی دانشكده علوم سياسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
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مقدمه
عقل و موازین عقلی در سيره پيامبران جایگاه ویژهاي داشته و مكمل وحی براي رساندن
انسانها به سعادت است .ادیان آسمانی نازل شدند تا با تشكيل جامعه الهی ،قوانين الهی در آن
جامعه جاري و ساري گردد .این قوانين یا از طریق وحی بر پيامبران وارد میشد یا اینكه
پيامبران با تدبير خود قواعدي را در جامعه خود اتخاذ میکردند .تدبير پيامبران نيز مبتنی بر
عقالنيتی است که در قرآن و روایات به صراحت دیده میشود .روایات اسالمی عقل را موطن
کليات دانسته و از عقل بهعنوان شریعت باطن نام بردهاند .البته عقلی که تنها به امور جزئی
پرداخته و از راه تجربه و آزمون بدست آید و قابل فهم باشد این نوع عقل با عقلی که متكی به
امور کلی و منبعث از وحی است تفاوت داشته و کمترین خطا را دارد .در تمامی مكاتب آسمانی
براي هدایت انسان ،در کنار وحی به عقل توجه خاصی شده است .عقل مهمترین فصل مميز
انسان از سایر موجودات است.
یكی از منابع شناخت در اسالم ،سيره اولياء و پيشوایان اسالم و پيامبران الهی میباشد که
عالوه بر گفتار ایشان ،سيره و رفتار و روششان در زندگی ،منبع مهمی براي شناخت اسالم است.
از ميان پيامبران الهی جایگاه عقل در سيره سياسی اجتماعی پيامبر اسالم(ص) که داراي
کتاب آسمانی و شریعت مستقل و خاتم پيامبران بودهاند ویژهتر میباشد سيره عملی و زندگانی
پيامبر اسالم(ص) همواره یكی از کاملترین الگوهاي زندگی انسانها به حساب میآید .این مهم
عالوه بر اینكه از طرف تمام مسلمانان و اسالمشناسان و به ویژه ائمه معصومين نقل شده است.
قرآن نيز چنين بيان میدارد که« :لقد کان لكم فی رسولاله اسوه حسنه لمن کان یرجوا اله و
اليوم االخر و ذکراله کثيرا» (احزاب .)12 :مسلماً براي شما در زندگی رسول خدا سرمشق
نيكویی بوده براي آنها که اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار یاد میکنند.
پيامبر در جامعه اي با آن شرایط خاص مبعوث شد تا روح خداوندي را در اعماق جامعه و
انسانها رسوخ دهد و انسانها را به زندگی صحيح و انسانی که مبتنی بر عقل و فطرت اوست
رهنمون سازد چنانچه تاریخ گواهی میدهد پيامبر توانست با تمام مشكالت ،جامعهاي به وجود
آورد که مردم اش به حيات ابدي ایمان پيدا نمایند .موفقيت و انجام رسالت پيامبر در سایه
عقالنيت مبتنی بر وحی یا به عقالنيت دینی ميسر شد.
اصلیترین اهداف بعثت پيامبر اسالم (ص) ،گسترش عدالت و پياده کردن ارزشهاي انسانی
در جوامع بشري است که جامعه اي به دور از تعصبات قومی و نژادي و طبقاتی با حقوق کامالً
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مساوي براي انسانها تشكيل شود با کمی تأمل در مییابيم که این اصل مطابق با فطرت و
عقل انسان است .پيامبر آنقدر به عقالنيت و خرد ورزي اهميت قائل است که میفرماید« :قوام
المرءعقله ،والدین لمن العقل له» استواري انسان از ناحيه عقل اوست و کسی که عقل ندارد
دین ندارد .زندگی پيامبر مملو از عقالنيت و خردورزي است که عالوه بر گفتار در سيره و رفتار
ایشان نيز مشاهده میشود.
مفروض نوشتار این است که عقل در سيره پيامبر اسالم جایگاه ویژهاي داشته و مبتنی بر
وحی بوده است که از آن با عنوان عقالنيت دینی نام بردهایم .با این مفروض سؤال اصلی این
است که نقش عقل در سيره سياسی– اجتماعی پيامبر (ص) چگونه بوده است؟ در پاسخ به
سؤال پژوهش میتوان این فرضيه را متصور شد که عقل مبتنی بر وحی در تمام مراحل رسالت
پيامبر در دوران مكه و مدینه نقش داشته بطوریكه عقالنيت در سيره سياسی– اجتماعی ،سبب
ارتقاء کارآمدي ایشان در اداره جامعه شده است.
گفتار اول :چارچوب بحث و تبیین مفاهیم
الف) چیستی عقل
قبل از پرداختن به چارچوب بحث الزم است تعریف موجزي از عقل ارائه شود به بيان دیگر
معناشناسی عقل از ضروریات این نوشتار به شمار میرود.
 -2معنی لغوي عقل :در اصل به معنی بند در پا بستن است و چون خرد و دانش مانع رفتن
طبيعت انسان به سوي افعال ذميمه میشود خرد و دانش را عقل گویند (دهخدا.)373 :2331 ،
در زبان فارسی «خرد» میگویند و معانی متفاوتی را میرساند خرد و دانش و یا دریافت صفات
اشياء از حسن و قبح ،کمال و نقصان و خير و شر با علم به مطلق امور به سبب قولی که مميز
قبيح است از حسن ،یا به سبب معانی و علوم مجتمعه در ذهن که بدان اغراض و مصالح انجام
پذیر است (راغب اصفهانی.)152 :2333 ،
 -1معنی عرفی عقل :در نزد عامه از عقل به مثابه «مميزه» انسان از حيوان یاد میشود و
نيرویی است که در مقابل غریزه حيوانی عمل مینماید (فوليكه .)77 :2333 ،عقل قوهاي است
براي تميز خوبی و بدي ،شر و حسن و نقص و کمال اشياء (صليبا )711 :2333 ،که عقل به
عنوان نيرویی که امر و نهی میکند بهکار میرود.
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 -3معنی اصطالحی عقل :عقل را بهطور مصطلح در دو معناي کلی بكار میبرند-2 :عقل
موضعی که منظور همان قوه تعقل است و به دو نوع است .قوه استعداد شهود و درك مستقيم
حقایق  -استعداد و توان استدالل نمودن؛  -1عقل موردي یعنی اموري که متعلق قوه تعقل
قرار میگيرد (فوليكه.)77 :2333 ،
 -1تعریف عقل :راهبرد انگيزه و راهنماي اندیشه انسان است که با تدبير و محاسبه در امور
مادي و معنوي حيات ،به شناخت مفيد انسان منتهی و زمينه را براي اطاعت نيكو فراهم
میسازد (رهبر.)237 :2317 ،
ب) عقالنیت در اسالم
منظور از عقالنيت در اسالم ،عقل در قرآن و کلمات پيامبر که مشترك بين همهه مسهلمانان
بوده و نيز کلمات سایر معصومين از نگاه شيعه میباشد.
 -2عقل در قرآن :در قرآن بهطور مكرر از تدبر ،تعقل ،تذکر و برهان سخن به ميان آمده
انسانها را به خرد ورزي دعوت کرده است .فعل «تعقلون»  11مورد« ،یعقلون» 11مورد،
«عقلوه»  2مورد« ،نعقل»  2مورد و «یعقلها»  2مورد آمده است .مثالً در سوره بقره آیه 11
آمده است «اتا مرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افال تعقلون» چگونه شما
مردم را به نيكوکاري دستور میدهيد و خود را فراموش میکنيد کتاب خدا را میخوانيد چرا در
آن اندیشه و تعقل نمیکنيد؟
در قرآن همچنين به تعقل و تفكر و تدبر و تفهم دعوت شده و بی توجهی به تعقل مورد
مذمت قرار گرفته است .چنانچه در آیه 11سوره انفال آمده است «ان شرالدواب عنداهلل الصم
البكم الذین الیعقلون» بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کر و اللاند و اصالً تعقل
نمیکنند.
 -1عقل در احادیث :از نگاه احادیث و روایات ،واژه عقل به تعابير مختلفی نظير فهم ،قلب،
حكمت ،حجت ،لب ،علم و ...آمده است و هر کدام از این تعابير و واژگان بار معنایی ویژهاي
دارند .در اکثر روایات اسالمی از عقل به رسول و حجت باطنی تعبير شده است و پيامبران نيز
حجت ظاهري ناميده شدهاند  .که این نمایانگر اهميت و جایگاه عقل در متن احادیث و روایات
دین مبين اسالم به ویژه مكتب غنی تشيع میباشد.
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عقل در نگاه پيشوایان دینی ،قوه اي است که معيار و مالك تكليف و امتياز انسان بر حيوان
است انسان به وسيله عقل به شكوفایی و کمال نهایی انسان میرسد رسيدن به کمال نهایی
هدف خلقت انسان میباشد .رسول خدا میفرماید« :ما َقَسَم اهلل ِللعبادِ شيئاً اَفْضَل مِنَ العقل،
فَنَوْم العاقِلِ اَفضلُ مِن سهرالجاهل و اقامهُ العاقلِ اَفضلُ مِن شخوصِ الجاهلِ» .خدا به بندگان
چيزي بهتر از عقل قسمت نكرده ،خواب عاقل بهتر از شب بيداري جاهل است اقامت عاقل بهتر
از رنج حرکت جهاد جاهل است (کلينی.)37 :2371 ،
در حدیثی رسول خدا (ص) به علی(ع) میفرماید« :یا علی لَافَقْرَ اَشَدُّ مِنَ الجهل و ال مال
اَعْوَدُ من العقل» اي علی ،فقري سختتر از نادانی نيست و مالی بهره ده تر از عقل نباشد
(همان .)72 ،علی(ع) میفرمایند« :العقلُ شَرَف کریم ال یَبلی» عقل شرافت بزرگواري که کهنه
نشود و یا «العقلُ فضيله االنسان» عقل و خرد فضليت و برتري انسان است و یا «العقلُ مُصْلِحُ
کل اَمر» عقل اصالح کننده هر چيزي است و «العقل یُحْسِنُ الرَّویه» عقل فكر و اندیشه را نيكو
کند (رسولی محالتی.)237 :2377 ،
نتيجه اینكه عقل در فرهنگ دینی که همان متن روایات و احادیث است به چيزي تفسير
شده که انسان با آن راه حق ،درست و تكامل را بفهمد و به آن عمل نماید .عالمه جوادي آملی
در این باره چنين میگوید :پس در فرهنگ دین مجموعه درك و کار را عقل گویند آنكه درست
درك نمیکند عاقل نيست و کسی که درك میکند و عالم است ولی به علمش عمل نمیکند
او هم عاقل نيست مجموعه این دو فضيلت در حدیث بهصورت «العقل ما عبد به الرحمان و
اکتسب به الجبان» بازگو شده است یعنی کسی که نمیداند نمیتواند بهشت کسب کند و
کسی هم که بداند ولی عمل نكند نمیتواند بهشت را فراهم نماید (جوادي آملی.)2312:151 ،
اسالم بهعنوان کاملترین و جامعترین دین آسمانی براي زندگی بشر اعم از فردي و
اجتماعی و سعادت دنيا و آخرت ،برنامه و روش زندگی ارائه کرده است و اندیشمندان و
متفكران اسالمی اعم از شيعه و سنی نيز نظریات مختلفی را در مورد عقل ارائه کردهاند گروهی
موافق عقل بوده و نقش جديتري به عقل دادهاند مانند معتزله ،ابن رشد و فارابی و گروهی نيز
مثل اشاعره و امام محمد غزالی نيز چندان نقشی به عقل قائل نبوده و آنرا در مرحله نازلتري
قرار دادهاند و به نقل و وحی اهميت زیادتري قائل بودند.
تعدادي از اندیشمندان مسلمان هم با ایجهاد همهاهنگی ،تهوازن و تهالزم بهين عقهل و نقهل
همراهی و همگانی آن دو را طلب کرده و به هر دو نقش و اهميت قائل شوند مثل مالصدرا کهه
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با تلفيق چهار جریان فكري مشائی ،اشراقی ،عرفانی ،کالمی توانست موازنه اي از عقل و نقهل را
به نمایش گذاشته و پرچمدار رابطه عقل و وحی لقب بگيرد .نتيجه اینكه از دیدگاه اندیشمندان
مسلمان عقل بهه عقهل نظهري و عملهی تقسهيم مهیشهود کهه عقهل نظهري راهنمهاي اندیشهه
انسانهاست و عقل عملی راهبر و هدایت گر انگيزه اوست.
ج) مفهوم وحی
نقش هدایتگري وحی و مالزمت آن با عقل از مسایل بسيار مهم میباشد .انسان براي کسب
آگاهی و شناخت الزم پيرامون خود و جهان و خدا راههاي گوناگونی در پيش دارد .برخی از
راهها عموميت داشته و بعضی هم راه اختصاصی و فقط در اختيار گروه اندکی است لذا ابزار
تمام معارفی که از راههاي همگانی کسب معرفت حاصل میشوند عقل میگویند که براي همه
انسانها عموميت دارد و مقصود از وحی آن دسته از شناختهایی است که از راه ویژه به گروه
خاص از انسانها داده شده است (یوسفيان و شریفی.)11:2315 ،
 -1راههای همگانی کسب معرفت
 .2-2حس و تجربه :بسياري از شناختهاي ما از راه حس و تجربه بهدست میآیند مثالً این
غذا لذیذ و آن منظره زیباست؛
 .1-2تفكر و استدالل :دانشهایی چون منطق و ریاضيات و فلسفه از آن بهره میگيرند؛
 .3-2نقل :آگاهی ما از تاریخ گذشته و شخصيتهاي تاریخی و کشورهاي دیگر و ...از راه نقل به
دست میآید؛
 .1-2شهود باطنی :به غير از حواس پنجگانه ظاهري ،حهواس بهاطنی وجهود دارد کهه بعضهی
حقایق را میفهميم .پس رابطه عقل و وحی به رابطهه بهين معهارف عقالنهی و وحيهانی تفسهير
میشود (همان.)13-15 :
 -2راه ويژه کسب معرفت
اختيار آن در دست آدمی نيست و باید از جاي دیگر افاضه شود و انسان به واسطه پيامبران
الهی از این شيوه بهره میبرد .ویژگی وحی به شرح ذیهل اسهت -2 :حضهوري بهودن دریافهت
وحی؛  -1خطا ناپذیري وحی (همان.)13-17 :
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 -3نقش وحی در هدايت عقل
 .2-3بيان محدودیتهاي عقل :دین با احاطه و اشرافی که به حدود اندیشه انسان دارد پيوسته
نارساییهاي خرد را به انسان تذکر میدهد .لذا اولياي دین انسانها را از تفكر در ذات الهی منع
کرده و به جاي آن به تأمل در آفرینش فرا خواندهاند .چرا که عقهل در ایهن وادي ره بهه جهایی
نمیبرد (همان.)113:
 .1-3ارائه موضوعات جهت دار :یكی از خدمات وحی به عقل این است که موضوعاتی براي تفكر
جهت دار و مفيد در اختيار آدميان قرار میدهد بدون شك فلسفههاي بشري بدون پيامبران
الهی نمیتوانستند به مسائل حياتی و سرنوشت ساز آدمی بپردازند (همان .)113 :پيامبران الهی
با طرح مباحثی چون توحيد ،نبوت ،جاودانگی روح و اختيار و ...به تفكر انسان جهت دادهاند.
 .3-3بيان جزئيات راه سعادت :عقل میتواند در یابد که براي رسيدن به سعادت جاودانه ،باید
آنچه را که مایه خشنودي خداوند است به جا آورد و از هر چه که سبب نا خرسندي او میشود
دوري جست اما در ك جزئيات راه سعادت از حد توانایی آن خارج است فقط با راهنمایی دین
میتوان از چگونگی پيمودن مسير مطلع شد بدون هدایت وحی ،عقل قادر نيست که به رابطه
کردار این جهانی با نتایج اخروي آن جواب دهد (یوسفيان و شریفی.)117 :2315 ،
 .1-3بيان لغزشگاههاي عقل :ذهن آدمی به دالیل ذیل در فهم شناخت انسان و جهان دچار
خطا و لغزش میشود:
الف) پيروي از حدس و گمان و راه دادن آن به ساحت عقل :پيروي از حدس و گمان به جاي
عقل به ویژه در مسائل اساسی و زیر بنایی و اعتقادات دینی زیانهاي جبران ناپذیري به بار
میآورد (همان)112 :؛
ب) تقليد :یكی از موانع اندیشه درست ،سپردن مهار تفكر بهدست دیگران است قرآن نيز در آیه
273سوره بقره به این موضوع اشاره کرده و میگوید اگر عقل را انسان بهکار گيرد به راه راست
هدایت میشود اسالم انسانها و فرد را مسئول میداند و تقليد کورکورانه را علت گمراهی
میداند (همان)113:؛
ج) شتابزدگی :انسان گاه در داوريهایش شتاب میکند اظهار نظرهاي شتاب زده یكی از
لغزشگاههاي اندیشه است که قرآن کریم به پرهيز از شتابزدگی دستور داده است(همان)111:؛
د) تمایالت نفسانی :حب و بغضها و جهت گيريهاي تعصب آميز مسير تفكر عقالنی را
منحرف میسازد  .از این رو اسالم تقوا را سبب فزونی بينش و بصيرت و وسيله شناسایی فضيلت
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Archive of SID

فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال پنجم ،شماره  ،38زمستان  3133ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رذیلت دانسته است «ان تتقوا اله یجعل لكم فرقانا» (انفال آیه  .)17پس دستیابی به
حقيقت درگرو زدودن غبار گرایش نفسانی بر چهره میباشد (همان.)115 :
 -4مفهوم سیره
همانطور که سخ ن و گفتار پيامبر معنا دارد و براي مفهومی خاص ادا شده رفتارها و شيوه
پيامبر هم معنی و تفسير دارد که باید در آنها تأمل کرد ...در واقع بيان اینكه پيامبر در فالن
جا اینطور رفتار کرده و در جاي دیگر آن طور رفتار کرده و چرا اینگونه رفتار کرد و منظورش
چه بود ت فسير و توجيه نوع رفتار و روش پيامبر همان عقالنيت رفتاري اوست که میبایستی
بررسی شود .زیرا رفتار پيامبر طوري است که از جزئیترین رفتارش میتوان قوانين استخراج
کرد (مطهري .)11 :2377 ،پس سيره پيغمبر یعنی سبك رفتار ،عمل و تصميم پيغمبر و روشی
که براي اهداف خود پياده میکردند روش پيامبر در اعمالش چه بود مثالً در مسائل اجتماعی
سياسی چگونه عمل میکرده آیا براساس زور و خشونت رفتار میکرد یا بر اساس اخالق و
مدارا .سبك رفتار پيامبر در مدیریت چه بود؟
سيره عبارت است از سبك و اسلوب و متد خاصی که افراد صاحب سبك و منطق در سير
خودشان به کار میبرند .همه مردم سير دارند ولی سيره ندارند .یعنی همه مردم در رفتارشان از
یك منطق خاصی پيروي نمیکنند و یك سلسله اصول در رفتار خودشان ندارند که آن اصول
معيار رفتارشان باشد .منطقی فكر کردن یعنی اینكه انسان یك سلسله معيارها به نام «منطق»
در دست داشته باشد .لذا افراد معدود پيدا میشوند که رفتارشان بر اساس یك منطق ثابت
باشد (همان.)33 :
آیا پيامبر در عمل یك منطق ثابت داشت؟ پيغمبر کسی است که در عمل سيره داشت
روش و اسلوب داشت ،منطق داشت و ما موظفيم منطق عملی ایشان را بشناسيم براي اینكه در
عمل از آن منطق استفاده بكنيم .حال آیا انسان تابع شرایط زمانی و مكانی و شرایط زندگی و
موضع طبقاتی است و در هر شرایطی از یك منطق پيروي میکند یا میتواند منطق ثابت از
اول عمر تا آخر داشته باشد (همان.)35 :
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گفتار دوم :عقل در سیره سیاسی -اجتماعی پیامبراسالم(ص)
الف) اهداف سیاسی -اجتماعی پیامبر اسالم
 -1دعوت به توحید و خدا محوری
اولين هدف بعثت پيامبر ،سوق دادن انسانها و جوامع بشري به سوي خدا و یكتاپرستی
است آنان میخواهند انسانها را به اطاعت خداوند دعوت فرموده و از اطاعت غير خدا یعنی
طاغوت باز دارند همانطور که در آیه  33سوره نحل بيان شد« :وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی کلِ أُمَّةٍ رَسُوالً أَنِ
اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ »...در حقيقت ،در ميان هرامتی فرستاده اي برانگيختيم تا
بگوید «:خدا را بپرستيد و از طاغوت بپرهيزید» و( ...نحل.)33 :
 -2عدالت محوری و بر پايی عدالت اجتماعی
هدف مهم دیگري که در کنار دعوت به توحيد و خدا محوري در آیات متعدد قرآن به آن
پرداخته شده و جزو اهداف اصلی پيامبر و حتی سيره عملی آنان میباشد بر پایی قسط و عدل
میباشد این هدف بيشترین تأثير را در پيشبرد اهداف الهی در جامعه دارد و تا عدالت برقرار
نشود حق و باطل به خوبی از هم متمایز نمیشود و نداي توحيد به گوش انسانها نمیرسد.
گویاترین آیه در مورد عدالت محوري پيامبران الهی آیه  15سوره حدید است که میفرماید:
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ
فيهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ» به راستی پيامبران خود را با دالیل آشكار روانه کردیم و با آنها
کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخيزند(...حدید)15 :
 -3دعوت به تعقل و مبارزه با جهالت و خرافات
نقش اساسی دیگر پيامبر که بهعنوان هدف اصلی سياسی اجتماعی ایشان برشمرده میشود
عبارت است از :عقل گرایی و اندیشه ورزي و از بين بردن خرافه و جهل و تقليد کورکورانه .در
قرآن شواهد بسياري بر جایگاه رفيع عقل در دعوت پيامبر داریم آنجا که قرآن مكرراً «قلهاتوا
برهانكم» (بقره  ،222انبياء  ،11نمل  )11را به رخ انسانها کشيده و در تحریك قواي عقالنی،
انسانها را به تفكر و تعقل و نيز مقایسه بين عالم و جاهل فرا میخواند در آیه  7سوره زمر نيز
خداوند با اشاره به جایگاه علم و علم آموزي ،مقام کسانی که میدانند را با کسانی که نمیدانند
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جدا کرده و هيچ نهایتی را براي علم آموزي منظور نمیدارد «قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ
الَّذینَ ال یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا اْألَلْبابِ» آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند مساوي
هستند؟ در سایه پيشرفت عقل و دانش بشري همواره مویدات بيشتري بر حقانيت آموزههاي
الهی و وحيانی و نبوي افزوده میشود زیرا دعوت نبوي در تاریكی مجهوالت علمی و معضالت
عقلی اثبات نشده تا با پيشرفت علم و دانش با عقل ورزي بشر عقب نشينی کرده باشد.
 -4تبشیر و انذار
یكی از اهداف سياسی اجتماعی پيامبر دعوت به توحيد از راه تبشير و انذار انسانها و نه از
راه اجبار و اکراه بوده است همه پيامبران ویژگی مشترکشان بشارت و ترساندن بوده است .آیات
فراوانی راجع به مبشر و منذر بودن انبياء بهویژه حضرت محمد نازل شده است که هر یك در
جاي خود شرح و تفصيل فراوانی میطلبد بهعنوان نمونه در آیه  15سوره احزاب خطاب به
پيامبر اسالم میفرماید « :یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّا أَرْسَلْناكَ شاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذیرًا» اي پيامبر ،ما تو را
گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم(احزاب )15 ،در واقع انبياء با این دو جناح آمدهاند هم
به فضيلت هدایت میکنند و بشارت میدهند و هم از رذیلت باز میدارند و انذار میکنند
پيامبران رسالت دارند مردم را به بعثت بشارت دهند و از جهنم بيمناك نمایند و از آن جا که
همه انبياء از یك هدایت خاص الهی برخوردارند و همگان وظيفه مشترکی دارند بنابراین همه
براي تبشير و انذار آمدهاند (جوادي آملی.)11-17: 2377 ،
 -5تعلیم و تربیت و تزکیه نفوس
حقيقت بعثت پيامبران الهی هدایت و ارشاد انسانها جهت نزدیكی و تقرب به خداست هر
پيامبري در هر عصري که مأمور به ابالغ رسالت و پيام الهی میشد تعليم دادن به محتواي دین
و پيام خود و نيز تربيت انسانها در جهت آن تعليمات را جزو هدف اصلی و سيره ثابت
اجتماعی خود قرار میداد .در واقع هدایت افراد به سوي خداوند متعال امري است که با تعليم و
تربيت امكان پذیر میباشد همه احكام و دستورات الهی نيز براي رسيدن انسان به مقصد عالی
انسانی است و تعليم و تربيت ابزار رسيدن به آن است و هدف از تعليم و تربيت هم کسب
کماالت انسانی و معنوي است که پيامبران در هر زمانی مأمور و مجري این برنامه بودهاند.
خداوند بر این امر تاکيد میکند که« :هُوَ الَّذي بَعَثَ فِی اْألُمِّيِّينَ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَ
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یُزَکِّيهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی ضَاللٍ مُبينٍ» اوست آن کس که در
ميان بی سوادان فرستاده اي از خودشان برانگيخت ،تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان
گرداند و کتاب و حكمت بدیشان بياموزد ،و آنان قطعاً پيش از آن در گمراهی آشكاري بودند
(جمعه .)1
ب) مؤلفههای عقالنیت سیره سیاسی اجتماعی پیامبر(ص)
 -1جايگاه عقالنیت در بعثت و ابالغ رسالت
هر انسان عاقلی براي پيگيري اهداف فردي و اجتماعی خود روش و سبك خاصی را دنبال
مینماید پيامبر نيز به عنوان رهبر جامعه اسالمی براي ابالغ رسالت و پيام خود بایستی شيوه
اي براي رساندن منظور خود داشته شد که آن شيوه عالوه بر اینكه مبتنی بر وحی است بر پایه
عقل و منطق شخصی استوار میباشد.
 -1-1اولین آياتی که بر پیامبر نازل شد
زمانی که پيامبر به رسالت مبعوث شد اولين آیاتی که بر او نازل میشود آیات سوره علق است
که اشاره به خواندن و تعليم است« .اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ( »...علق .)2-1 :این سوره برنامه
اجمالی پيامبر را نشان میدهد و بطور واضح نيز اساس آئين او را که بر پایه قرائت و خواندن و علم و
دانش و به کار بردن قلم است نشان میدهد موضوع بسيار جالب اینجاست که در عين اینكه پيامبر
امی و درس نخوانده بود و محيط حجاز نيز در جهل و نادانی بودند نخستين آیاتی که بر پيامبر نازل
میشود مسأله «علم» و «قلم» است که بالفاصله بعد از نعمت بزرگ خلقت و آفرینش ذکر شده
است در حقيقت در این آیات از تكامل جسم انسان از یك موجود بی ارزش «علقه» خبر میدهد و
از سوي دیگر از تكامل ارتباط علم و دانش نيز با عقل امري بدیهی و غير قابل انكار است پس نقش
عقل در سيره پيامبر از روز ابالغ رسالت آشكار بوده است.
 -2-1دعوت و انذار خويشاوندان
پيامبر گرامی اسالم  3سال به دعوت سري پرداخت و تعدادي از شخصيتها به دین اسالم
گرویدند در این سه سال پيامبر با افراد و یاران نزدیك خود به کوههاي اطراف رفته و به عبادت
میپرداختند اما پس از سه سال با نزول آیات سوره شعراء «أَنْذِرْ عَشيرَتَكَ اْألَقْرَبينَ ()121وَ
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اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ ( )125فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنّی بَريءٌ مِمّا تَعْمَلُونَ
( )123وَ تَوَکَّلْ عَلَى الْعَزیزِ الرَّحيمِ ( »)127و خویشان نزدیكت را هشدار ده .و براي آن مؤمنانی
که تو را پيروي کردهاند ،بال خود را فرو گستر .پس اگر تو را نافرمانی کردند بگو« :من از آنچه
میکنيد بيزارم» و بر خداي عزیز مهربان توکل کن (شعراء.)121-127:
پيامبر پس از دریافت وحی و بررسی جوانب به علی (ع) دستور داد که غذایی آماده نماید و
خویشان را دعوت نماید تا دعوت خود را علنی نماید که ابولهب با سخنان سبك و بی اساس
خود مجلس را به هم میزند که بر اساس مصلحت سنجی ،پيامبر ميهمانی دیگري ترتيب داد و
سخن خود را چنين به گوش خویشاوندان رساند« ،اي مردم هيچ کس براي شما چيزي بهتر از
آنچه من آوردهام نياورده است من براي شما خير و دنيا و آخرت را آوردهام خدایم به من فرمان
داده که شما را به جانب او بخوانم  .کداميك از شما پشتيبان من خواهد بود تا برادر و وصی و
جانشين من ميان شما باشد» (سبحانی .)152 :2313 ،مجلس در سكوت فرو رفت و حضرت
علی (ع) سكوت مجلس را شكست و با یك لحن محكم اعالم کرد من آمادهام تا شما را یاري
نمایم پيامبر براي بار دوم و سوم این سؤال را تكرار کرد و در هر سه بار علی(ع) آمادگی خود را
اعالم کرد ،لذا پيامبر اعالم کرد «مردم این جوان برادر ،وصی و جانشين من است ميان شما ،
سخنان او را گوش دهيد و از او پيروي کنيد» (همان.)151:
آیه اهلل سبحانی در کتاب فروغ ابدیت به دو نيروي مهم در مسير اصالحات و دگرگونی
جامعه اشاره میکند -2.نيروي بيان و گفتار که گوینده بتواند حقایق را بيان کند و افكار خود را
در اختيار مردم قرار دهد -1 .نيروي دفاعی که در مواقع خطر خط دفاعی تشكيل دهد نيروي
بيان و گفتار پيامبر در حد اعالء بود ولی نيروي دفاعی الزم را نداشت ،لذا براي بدست آوردن
نيروي دفاعی و تشكيل هسته مرکزي ،خویشاوندان خود را پيش از همه به اسالم دعوت کرد و
به عالوه اینكه پيامبر معتقد است اساس اصالحات ،اصالح داخلی است که تا انسان فرزندان و
خویشان را اصالح نكند تبليغ او درباره بيگانگان موثر نخواهد بود (همان .)117 :شيوه آشكار
ساختن دعوت و اینكه تمام خویشاوندان خود را در چند مرحله ضيافت و با اعالم چند مرحله
دعوت آنها به قبولی جانشينی خود و پشتيبانی از ایشان فرا خواند نشانگر رویكرد عقل محور و
مصلحت اندیش است که در سيره آن حضرت در آغاز بعثت مشاهده میشود.
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 -2نقش عقل در استقامت و پايداری پیامبر در مسیر رسالت و تبلیغ دين
پس از اعالن عمومی به دین اسالم که به دستور خداوند صورت گرفت باعث شد قریش
احساس ترس نمایند که یك فكر نوبنياد توسط حضرت محمد(ص) به نابودي قریش و آئين
آنها بينجامد لذا شروع به تهدید و آزار مسلمانان و پيامبر کردند .پيامبر نيز با روش منطقی و
مصلحت محور و استقامت هوشيارانه به تبليغ رسالت میپردازد .یكی از مشكالت پيامبر اسالم
در راه تبليغ دین ،مشكالتی بود که از ناحيه یهود بر پيامبر ایجاد میشد خداوند در  1آیه  73و
 72سوره بقره اشاره اي به مخالفت و موضع گيري یهود میکند این مخالفتها با درایت و تدبير
پيامبر و صبر و استقامت و شكيبایی آن حضرت ،یكی پس از دیگري خنثی میشود با بررسی
کتب تاریخی ،سيره و منشی که پيامبر در مواجهه با یهودیان و مخالفتهاي آنها بكار میبرد
روشن است که رویكرد مواجهه پيامبر عقل محور ،مصلحت محور و بر اساس اندیشه مبتنی بر
وحی بوده است .پيامبر هميشه بر اساس محاسبات الهی و رسالت خود و مصلحت دین مبين
اسالم که دعوت به اسالم بوده با یهود برخوردي منطقی داشته است.
یكی دیگر از سختیهاي پيامبر در راه تبليغ رسالت خود ،مخالفت و بهانه تراشی منافقين به
ظاهر مسلمان و مشرکان بوده است که باز پيامبر در مواجهه با رفتار و روش نامعقول آنها ،با
استقامت و شكيبایی و عقالنيت مبتنی بر وحی برخورد مینماید .بهعنوان نمونه در آیه  12الی
 11سوره فرقان ،قرآن با بيان بخشی از سخنان مشرکان و رفتار غير منطقی و نامعقول آنها و
نيز خطاب کردن آنها به انعام و چارپایان که سخن حق را نمیشنوند پيامبر را توصيه به برخورد
مدبرانه و حكيمانه کرده و ایشان نيز با استقامت و پایداري و خردورزي با آن مواجه میشود« .وَ
إِذا رَأَوْكَ إِنْ یَتَّخِذُونَكَ إِالّ هُزُوًا أَ هذَا الَّذي بَعَثَ اللّهُ رَسُوالً( )12إِنْ کادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِهَتِنا لَوْ ال
أَنْ صَبَرْنا عَلَيْها وَ سَوْفَ یَعْلَمُونَ حينَ یَرَوْنَ الْعَذابَ مَنْ أَضَلُّ سَبيالً ( »...)11و چون تو را ببينند
جز به ریشخندت نگيرند که « آیا این همان کسی است که خدا او را به رسالت فرستاده است؟
چيزي نمانده بود که ما را از خدایانمان ،اگر بر آن ایستادگی نمیکردیم ،منحرف کند .و
هنگامی که عذاب را میبينند به زودي خواهند دانست چه کسی گمراه تر است( »...فرقان-11،
 .)12اشاره صریح قرآن به عدم تعقل منافقين و مشرکان در آیات فوق ،نشان از رویكرد پيامبر
به عقل و عقالنيت در روش و رسالت میباشد.
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 -3سیره عقالنی پیامبر در تبلیغ و گسترش اسالم
یكی از روشهاي بسيار مهم در سيره پيامبر اسالم ،نحوه دعوت به حق و تبليغ و رساندن
پيام حق به مردم است خداوند در سوره احزاب آیه  15الی  17میفرماید« :یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّا
أَرْسَلْناكَ شاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذیرًا ( )15وَ داعِيًا إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجًا مُنيرًا( )13وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ
بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّهِ فَضْالً کَبيرًا ( »)17اي پيامبر ،ما تو را گواه و بشارتگر و هشدار دهنده فرستادیم
و دعوت کننده به سوي خدا به فرمان او ،و چراغی تابناك و مؤمنان را مژده ده که براي آنان از
جانب خدا بخشایشی فراوان خواهد بود (.)17
پيامبر در این آیات بعد از مقام شهود و گواه بودن براي آماده ساختن افراد جهت پذیرش
حق به بشارت دادن و انذار دادن فرمان داده شده است چون بشارت و ترساندن باعث موثر
بودن دعوت میشود و این امر هم به اذن خداست سراج منير نيز اشاره به معجزات ،دالیل و
حقانيت و منطق پيامبر دارد که چشم و دلها را متوجه خود کند (مكارم شيرازي،2377 ،
ج.)333-335 :27
در آیه  215سوره نحل نيز به صراحت به نقش استدالل و مناظره در دعوت پيامبر اشاره
میکند و به ایشان خطاب میشود به وسيله حكمت که به معناي علم و دانش و منطق و
استدالل است مردم را به سوي حق دعوت کن چون حكمت مانع فساد و گمراهی است« .ادْعُ
إِلى سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدینَ» مردم را با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت
کن و با آنان به نيكوترین شيوه به بحث بپرداز .به یقين ،پروردگار توست که به آنان که از راه او
گمراه شدهاند داناتر است و اوست که به ره یافتگان داناتر است (نحل .)215 :در این آیه اولين
گام دعوت حكمت و دومين گام موعظه حسنه است حكمت از بعد عقلی و موعظه از بعد
عاطفی انسانها سر چشمه میگيرد .سومين گام هم مجادله میباشد که مخصوص کسانی است
که ذهنشان از نادرستیها پر شده و باید آن را خالی کرد پس موعظه و اندرز و مجادله باید با
حسنه و احسن همراه باشد تا موثر بيفتد و در ادامه میگوید اینكه چه کسانی هدایت شوند و یا
در گمراه باقی بمانند آن را خدا میداند وظيفه تو فقط هدایت با آن سه گام میباشد(مكارم
شيرازي ،2377 ،ج.)155-157 :22
رویكردي که در سيره سياسی اجتماعی پيامبر در تبليغ دین و دعوت مردم به رسالت
خویش وجود دارد عقالنی و اخالقی است و این رهيافت عقالنی و اخالق محور نيز به دستور
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صریح قرآن و وحی الهی بوده و در تمام آیات قرآن نيز به وضوح بر این رویكرد تاکيد شده
است.
 -4سیره عقالنی پیامبر در مشكالت و سختیهای دوران مكه
روزي که پيامبر با جمله معروف خود «به خدا اگر خورشيد را در دست راست و ماه را در
دست چپ من بگذارید تا از دعوت خویش دست بردارم از پاي نخواهم نشست تا خدا دینم را
رواج دهد یا جانم را از دست بدهم» قریش را مأیوس کرد ،سختترین فصول زندگانی حضرت
شروع شد و آزار و اذیت مسلمانان به اوج رسيد پيامبر همواره با رفتار خردمندانه و صبورانه و
استقامت ،مردم را به سوي خدا بدون خشونت و بروز جنگ و درگيري دعوت میکردند و در
برابر رفتار ناجوانمردانه قریش و آزار و اذیت و شكنجهها ي آنان ،مسلمانان را به صبر و تحمل
سختیها دعوت کرده و وعده تخلف ناپذیر خداوند را در دادن پاداش به آنها مژده میداد.
 -1-4نخستین هجرت
به پيشنهاد پيامبر عده اي از مسلمانان براي رهایی از آزار قریش و کسب آرامش تصميم
گرفتند خاك مكه را ترك نمایند اما نمیدانستند کجا بروند .پيامبر اسالم بر اساس آیه قرآن که
میفرماید « :یا عِبادِيَ الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضی واسِعَةٌ فَإِیّايَ فَاعْبُدُونِ»« ،اي بندگان من که ایمان
آوردهاید  ،زمين من فراخ است ؛ تنها مرا بپرستيد» (عنكبوت .)53 ،به مسلمانان فرمودند « :هر
گاه به خاك حبشه هجرت کنيد بسيار براي شما سودمند خواهد بود زیرا بر اثر وجود یك
زمامدار نيرومند و دادگر در آنجا به کسی ستم نمیشود و آنجا خاك درستی و پاکی است و
شما میتوانيد در آن خاك بسر ببرید تا خدا فرجی براي شما پيش آورد» (سبحانی:2313 ،
 .)331پيشنهاد حضرت کامالً بر اساس خرد و عقل میباشد چون سرزمين مكه کامالً نا امن و
مملو از بت پرستی بوده و جایی براي مسلمانان نيست و از سوي دیگر خداوند نيز فرموده که
سرزمين من وسيع است و باید هجرت کرد و این منطق روشن و مستحكم در هر عصر و زمان و
هر محيط و مكان کاربرد داشته و عقل و منطق حكم میکند مسلمانان باید در جایی زندگی
نمایند که آزادي و آسایش براي آنان باشد نه زبونی و ذلت.
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 -2-4محاصره اقتصادی
سران قریش که از نفوذ دین اسالم و اسالم آوردن جوانان و نيز از آرامش مسلمانان در
حبشه ناراحت بودند نقشه دیگري کشيدند آن نقشه محاصره اقتصادي و تحریم بود تا بتوانند از
طریق آن از نفوذ اسالم بكاهند کاري که اکنون دشمنان نظام مقدس جمهوري اسالمی پس از
درمانده شدن از نفوذ انقالب اسالمی در منطقه و جهان آن را دنبال مینماید و این واقعيت
تاریخی در تطبيق زمانی کامالً هماهنگ و همرنگ میباشد .قریش معاهدهاي امضاء کردند که:
 .2همه گونه خرید و فروش با هواداران محمد تحریم میشود؛
 .1ارتباط و معاشرت با آنها ممنوع میشود؛
 .3کسی حق ازدواج با مسلمانان را ندارد؛
 .1در تمام پيشامدها باید از مخالفان محمد طرفداري کرد (سبحانی.)311 :2313 ،
این محاصره سه سال به طول انجاميد .کمبود غذا و مایحتاج مورد نياز مسلمانان آنان را در
تنگنا قرار داده بود .عقل حكم میکند در این مدت حضرت محمد(ص) به تقویت روح عبادت و
بندگی در مسلمانان بپردازد به علت فشار و دوران سخت  3ساله ،بزرگترین حامی پيامبر،
ابوطالب و حضرت خدیجه پس از مدتی کوتاه از دنيا رفتند.
 -3-4پیمان عقبه اول و دوم
زمانی که پيامبر (ص) درزمان مراسم حج قبایل عرب را دعوت به اسالم میکرد در «عقبه»
با خزرجيان برخورد کرد .پيامبر (ص) براي آنان از اسالم سخن گفت و آیاتی از قرآن را تالوت
نمود .در سال دوازدهم بعثت دوازده نفر از مسلمانان یثرب که از قبيله اوس و خزرج بودند به
مكه رفتند و با پيامبر (ص) پيمان عقبه اول که به بيعت نساء معروف است منعقد کردند .به
موجب این پيمان یثربيان متعهد به یكتا پرستی ،اجتناب از دزدي ،پرهيز از زنا ،اجتناب از قتل
فرزندان و اطاعت از فرمان پيامبر در کارهاي نيك شدند.
در سوره ممتحنه آیه  21محتواي بيعت چنين آمده است« :یُبَایِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ
شَيْئاً وَلَا یَسْرِقْنَ وَلَا یَزْنِينَ .»...اي پيغمبر چون زنان مؤمن آیند که با تو بيعت کنند که دیگر
هرگز شرك به خدا نياورند و سرقت و زناکاري نكنند( ...ممتحنه.)21:
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روش عقالنی پيامبر(ص) در دعوت مردم هنگام موسم حج و ایجاد پيمان با گروهی از خزرج
موجب شد که اسالم از مرزهاي مكه خارج شود و مدینه هم به عنوان پایگاهی براي نشر آیين
اسالم معرفی شد.
مسلمانان در حج سال سيزدهم بعثت بر آن شدند تا با پيامبر(ص) بيعت کنند .هفتاد و دو
مرد و سه زن براي انجام اعمال حج به مكه روانه شدند بدون اطالع قریش قراري در عقبهاي
دور از مكه با پيامبر گذاشتند در این دیدار پيامبر (ص) آیاتی را تالوت کرده و مردم را به
پذیرش اسالم دعوت نمود .حضرت فرمود« :بر این امر با شما بيعت میکنم که :همانگونه که از
زنان و فرزندانتان حفاظت میکنيد ،از من نيز دفاع کنيد ».پيامبر(ص) مسلمانان را در قبول
این بيعت آزاد گذاشت اصولی را که پيامبر در این پيمان عقبه دوم بيان داشت از این قرار است:
 )2پرستش خداي یكتا و روي برتافتن از شرك به خداوند؛
 )1شنوایی و اطاعت از پيامبر به هنگام کثرت مشغله و یا بيكاري؛
 )3انفاق مال در هنگام برخورداري از ثروت و یا تنگدستی؛
 )1استواري در امر به معروف و نهی از منكر؛
 )5دعوت به خدا و نهراسيدن از سرزنش هيچ سرزنش کنندهاي؛
 )3یاري پيامبر خدا و بازداشتن دشمن و دفاع از وي ،همانند دفاع از خویشتن و همسر و
فرزندان؛
 )7تحمل مقاومت در برابر مصائب مالی و جانی.
در فاصله بين عقبه اول و دوم پيامبر به پيشنهاد انصار براي مهاجرت مسلمانان به شهر
یثرب تصميم گيري کردند .در نهایت مسلمانان به یثرب مهاجرت کرده تا حكومت اسالمی و
شكل نوینی از جامعه اسالمی با قوانين اسالمی شكل گيرد.
 -5جايگاه عقالنیت در تشكیل حكومت اسالمی
از نظر قرآن پيامبر براي ایجاد زمينه الزم براي پياده کردن و اجراي احكام اسالمی و وحی
الهی باید تشكيالت مسنجم بين مسلمانان ایجاد نماید تا بتواند عالوه بر ابالغ وحی و بيان و
تفسير آنها به اجراي احكام الهی و برقراري نظام و ساختار اسالمی همت گمارد لذا براي ایجاد
چنين نظامی در آغاز دوران تشكيل حكومتش ،بر اساس پيام الهی ميان مهاجران و انصار پيمان
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برادري و اخوت برقرار کرد تا در سایه این وحدت و مودت بتواند سير تكامل جامعه اسالمی و
تحقق امت واحده اسالمی را محقق سازد.
رسول خدا براي پایان دادن به اختالفات ميان دو قبيله اوس و خزرج و کوتاه کردن دست
غارتگر یهود ،به کمك وحی الهی قراردادها و طرحهایی تدوین کرد تا محكمترین پایه پيشرفت
اسالم پيریزي شود و از همين مردم مختلف العقيده ،امت واحده و ملتی نيرومند تشكيل داد و
شهر یثرب ،بهعنوان بزرگترین پایگاه سياسی و نظامی آن زمان تبدیل شد و اسالم در سراسر
جهان توسعه یافت (رسولی محالتی.)173 :2375 ،
در آیه  7و  23سوره حجرات که ضرورت ایجاد پيمان اخوت ميان مؤمنين(مهاجرین و
انصار) توسط خداوند به رسولش ابالغ میشود بر اساس مقتضيات زمانی و مصلحت مسلمين و
سير تكامل اسالم کامالً مسأله اي عقالنی و منطقی میباشد« .وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ
اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما )7(....إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَیْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ( »)23و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند  ،ميان آن دو را اصالح دهيد ،و اگر باز
یكی از آن دو بر دیگري تعدي کرد با آن طایفه اي که تعدي میکند بجنگيد تا به فرمان خدا
باز گردد .پس اگر باز گشت ،ميان آنها را دادگرانه سازش دهيد و عدالت کنيد ،که خدا دادگران
را دوست میدارد در حقيقت مؤمنان با هم برادرند ،پس ميان برادرانتان را سازش دهيد و از
خدا پروا بدارید ،اميد که مورد رحمت قرار گيرید (حجرات.)7-23:
این آیات و بهویژه جمله «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» بهعنوان یكی از شعائر اسالمی و مفهوم ریشه
داري اس ت که در عين عميق و موثر بودن ،گيرا و جذاب بودن ،کامالً عقالنی و فطري نيز هست
چون در سایه اخوت و تفاهم است که انسان به اهداف و کارهاي خود نائل میآید .لذا اقدام
پيامبر در ایجاد اخوت ميان مهاجرین و انصار بيانگر آیندهنگري و محاسبه سود و زیان مسلمين
و نيز منطق و درایت ایشان میباشد.
حضرت امام (ره) درباره ایجاد تشكيالت حكومتی توسط پيامبر و تالزم آن با عقالنيت
میفرمایند« :رسول اکرم که در رأس تشكيالت اجرایی و اداري جامعه مسلمانان قرار داشت
عالوه بر ابالغ وحی و بيان و تفسير عقاید به احكام و نظامات اسالم همت گماشته بود تا دولت
اسالم را به وجود آورد در آن زمان مثالً به بيان قانون جزا اکتفا نمیکرد بلكه به اجراي آن نيز
میپرداخت دست میبرید حد میزد ورجم میکرد» (امام خمينی .)221 :2375 ،حضرت امام
در بيان توأم بودن سياست و دیانت در سيره رسول اهلل میفرمایند« :رسول اهلل پایه سياست را
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دردیانت گذاشته است رسول اهلل (ص) تشكيل حكومت داده است تشكيل مراکز سياست داده
است ...سياستی که در صدر اسالم بود سياست جهانی بود پيغمبر اسالم دستش را دراز کرده
بود در اطراف عالم و عالم را داشت دعوت میکرد به اسالم و دعوت میکرد به سياست اسالمی
و حكومت تشكيل داد و خلفاي بعد حكومت تشكيل دادند و از صدر اسالم از زمان رسول خدا
تا آن وقتی که انحراف در کار نبود سياست و دیانت توأم بودند» (امام خمينی.)213 :2375 ،
 -6سیره عقالنی پیامبر در سیاست خارجی
سياست آن حضرت در دعوت خود از سایر ملل داراي اصول و اهداف و منطق مشخصی
است که به دنبال تبليغ دین و دعوت به دین اسالم بهعنوان کاملترین دین از طرف خدا
میباشد نه سلطه گري و یا کشور گشایی .مبناي این تبليغ هم ،دعوت انسانها به سوي خدا و
پرستش او و هدایت تمام انسانها به سوي خوبیها و دوري از بديها بوده است لذا اصول و یا
اهداف سياست خارجی پيامبر در قرآن و متن دین اسالم به شرح ذیل است.
 -1-6دعوت به تشكیل نظام توحیدی در جهان
پيامبر اسالم دعوت و سياست خارجی خودش را از توحيد و پرستش خداي یكتا شروع کرد
و شرك را اساس و پایه تمام بدبختیهاي انسان بيان کرد و هدف اصلی او نيز همين بوده است.
حتی موقعی که قریش از طریق ابوطالب عموي پيامبر از او خواستند تا دست از دعوت بر دارد
رسول خدا فرمود( :من از ایشان چيزي نمیخواهم جز اینكه یك کلمه بگویند و به وسيله آن بر
تمام عرب سيادت کنند عجم را نيز زیر فرمان خویش در آورند و آن کلمه این است که بگویند
(ال اله اال اهلل) و پس از آن دست از بت پرستی بردارند (ابن هشام.)137 :2311 ،
رویكرد پيامبر اسالم در دعوت سایر ملل و کشورها به توحيد کامالً عقالنی و منطقی است
چون پس از اینكه پایههاي دین اسالم در ميان نزدیكان و بستگان و سپس قوم عرب مستحكم
شد پيامبر از طرف خدا مأمور انذار جهانيان شد لذا در اقدامی منطقی و عقالنی نامههایی به
سران کشورهاي جهان نوشت و در اکثر نامهها بر اساس فرموده خداوند ،بيان میکرد «:قُلْ یا
أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى کَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَالّ نَعْبُدَ إِالَّ اللّهَ وَ ال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ ال یَتَّخِذَ
بَعْضُنا بَعْضًا أَرْبابًا مِنْ دُونِ اللّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ» بگو :اي اهل کتاب ،بياید بر
سر سخنی که ميان ما و شما یكسان است بایستم که  :جز خدا را نپرستيم و چيزي را شریك
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او نگردانيم  ،و بعضی از ما دیگري را به جاي خدا به خدایی نگيرد .پس اگر از این پيشنهاد
اعراض کردند ،بگویيد شاهد باشيد که ما مسلمانيم (آل عمران.)31 :
پيامبر در نامههاي خود به سران قبایل و کشورهاي مختلف که قریب به  33نامه میشود
بيشتر بر مشترکات آنها به دین اسالم و گواهی بر پيامبري پيامبران پيشين و نيز گواهی آن
پيامبران بر پيامبر بعد از خود اشاره میکند تا به عنوان سخن مشترك بيشتر بتواند بر دلهاي
آنها تأثير بگذارد و این روش کامالً عقل پذیر و فطري است.
در نامه خود به نجاشی پادشاه حبشه ،نامه به هروکليوس امپراطور روم ،پيمان پيامبر با
مردم مقنا ،نامه به خسرو پرویز پادشاه پارس ایران و نامههاي دیگر به اقوام ،قبایل و کشورهاي
مختلف گواه سيره عقالنی پيامبر در دعوت خود از سایر ملتها و کشورها میباشد(.براي مطالعه
بيشتر رجوع شود به :حميداهلل.)217-211 :2377 ،
 -2-6نفی سلطه و دفاع از مظلوم و نفی سبیل
استقرار جامعه مطلوب اسالمی و حرکت به سوي سعادت مستلزم برقراري رابطه عادالنه و
نفی هر گونه روابط تبعيض آميز است اسالم پذیرش ظلم و نيز ظلم کردن را محكوم میکند لذا
پيامبر بر اساس عقل و آیات الهی در سياست خارجی ،هر دو را رعایت مینماید و بر اساس آیه
شریفه «و لن یجعل اهلل لِلكافرین علی المومنين سبيال » که خداوند هيچگونه نفوذ و تسلط
کافرین بر مومنين را قرار نداده است عمل مینماید.
لذا هر گونه راه نفوذ سياسی ،اقتصادي ،فرهنگی و نظامی کفار بر جوامع اسالمی میبایستی
مسدود شود جایز نبودن مداخله کشورها در مورد امورات کشورهاي اسالمی مورد تاکيد است بر
اساس آیه قرآن و رهيافت عقالنی در سيره سياسی اجتماعی پيامبر و نيز دعوت و تبليغ اسالم
در سياست خارجی ،رعایت نفی سلطه و دفاع از مظلوم به خوبی در سيره ایشان مشاهده
میشود که موافق و مطابق با عقل و منطق هر انسانی میباشد و از پيامبر نقل شده است
(االسالم یعلوا و ال یعلی عليه) این فرمایش یكی از نشانههاي عزت مسلمين در مقابل سلطه
جویی بيگانگان است که در کنار قاعده نفی سبيل در خصوص بسته بودن هر سبيل و طریقی
براي کافران بر مؤمنان ،کامالً اصلی عقالنی و مبتنی بر آموزههاي قرآن میباشد.
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 -3-6پايبندی به پیمانهای سیاسی و تعهدات
یكی دیگر از اصولی که حضرت رویكرد عقالنی مبتنی بر آموزههاي قرآنی را در سيره
سياسی اجتماعی خودشان در روند سياسی خارجی دنبال میکردند پاي بند بودن و احترام
گذاشتن به تعهدات و توافقات و پيمانها با سایر ملل ،قبایل و اقوام میباشد و تنها در صورتی
که طرف مقابل خالف پيمان عمل میکرد نقض تعهد را جایز میشمرد و این اصل کامالً
عقالنی است که بر اساس قرآن میباشد خداوند در آیه  2سوره مائده چنين میفرماید« :یا أَیُّهَا
الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »....اي کسانی که ایمان آوردهاید ،به قراردادهاي خود وفا کنيد...
(مائده.)2:
در سوره کافرون سيره پيامبر در سياست خارجی در برابر کافران مشخص شده است پيامبر
اصراري بر ایمان آوردن آنها نكرد و اصرار بيجاي آنها را نيز نپذیرفت «ال انا عابد ما عبدتمو و ال
انتم عابدون ما اعبد» .آئين شما براي خودتان و آئين من براي خودم «لكم دینكم ولی دین»
گرچه این سوره خطاب به مشرکان و کافران عرب بود ولی منشور و چارچوب سياست خارجی
پيامبر را مشخص مینماید .این سوره بيانگر این واقعيت است که توحيد و شرك دو برنامه
متضاد میباشد و هيچ شباهتی با هم ندارند توحيد انسان را به خدا نزدیك کرده و شرك او را از
خدا دور مینماید .توحيد ،رمز وحدت و یگانگی و شرك مایه تفرقه و پراکندگی است .توحيد
انسان را از عالم ماده و طبيعت باال میبرد در حالی که شرك انسان را سرنگون میکند لذا
پيامبران نخستين برنامه مبارزاتی خود را مبارزه با شرك و دعوت به سوي توحيد عنوان کردند
(مكارم شيرازي ،2377 ،ج .)372 :17امروز نيز منشور سياست خارجی جمهوري اسالمی ایران
عدم سازش و پذیرش خواستههاي باطل بوده که بر اساس عقل و خرد جمعی و انسانی
میباشد .تأمل در سياست خارجی پيامبر و تطبيق آن با سياست جمهوري اسالمی ایران ،جلوه
تازهاي را فرا روي انقالب اسالمی میگشاید.
 -7سیره عقالنی پیامبر در جنگها و غزوات
چنانچه در تاریخ نقل شده پيامبر اسالم اهل آزادي فكر و عقيده بود و از جنگ و خونریزي
بيزار بود در تمام زندگانی در کار جنگ مقتصد بود و جز به هنگام ضرورت براي دفاع از دین و
عقيده به آن تن نمیداد پيامبر مقصدي جز این نداشت که براي پيروان خود آزادي فكر و
عقيده را تأمين کند و اگر جنگی هم روا میشمرد در این راه بود و دفاع از تجاوز را جایز
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نمیداشت (هيكل .)321:2313،اولين آیه اي که در مورد جنگ به پيامبر نازل شد آیه 37
سوره حج بود که فرمود« :أُذِنَ لِلَّذینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ» به
کسانی که جنگ بر آنان تحميل شده ،رخصت جهاد داده شده است ،چرا که مورد ظلم قرار
گرفتهاند و البته خدا بر پيروزي آنان سخت تواناست(حج.)37 :
یا در آیه  37سوره انفال میفرماید« :وَ قاتِلُوهُمْ حَتّى ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ یَكُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلّهِ
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّهَ بِما یَعْمَلُونَ بَصيرٌ» و با آنان که اهل ستيزند بجنگيد تا فتنهاي بر جاي نماند
و دین یكسره از آن خدا گردد .پس اگر از ستيزه باز گردند قطعاً خدا به آنچه میکنند بيناست
(انفال .)37:در این آیات اجازه جهاد پس از آزار دیدن از مشرکان در مكه و کسب آمادگی الزم
براي جنگ که شرط عقالنی براي مبارزه است نازل شد پيامبر نيز با استخدام خرد و تدبير هر
موقع که مسلمانان به آزار و اذیت شدن اعتراض میکردند میفرمود صبر کنيد و این عين
عقالنيت است بدیهی است که هر انسان عاقل و خردمندي به خود اجازه میدهد با دشمنان
همان کاري را بكنند که دشمن با او انجام داده است.
 .2-7جنگ بدر :جنگ بدر در سال دوم هجري اتفاق افتاد پس از سالها آزار و اذیت مسلمانها
توسط قریش ،وقتی که کاروان قریش به سرپرستی ابوسفيان از شام عازم مكه بود میبایستی از
کنار چاههاي بدر میگذشت ،پيامبر نيز با  323نفر از مهاجرین و انصار عازم بدر بودند .که
جنگ بدر با حمله قریش آغاز شد ولی شكست خوردند این جنگ به پيروزي مسلمانان با سپاه
و تجهيزات اندك بر سپاه مجهز و بزرگ قریش انجاميد .قرآن به زیبایی در آیه  213سوره آل
عمران چنين میفرماید« :وَ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»و یقيناً
خدا شما را در جنگ بدر با آنكه ناتوان بودید یاري کرد پس ،از خدا پروا کنيد ،باشد که
سپاسگزاري نمایيد (آل عمران .)213:پيروزي مسلمانان در جنگ بدر دالیل متعددي داشت که
از جمله میتوان به :ایمان راسخ به خدا و قيامت ،پيروي از فرماندهی پيامبر ،تصميمهاي قاطع
و فوري در عين آرامش کامل ،برخورداري از مشورت و راي جمعی و حضور مستقيم پيامبر در
صحنه جنگ و نيز داشتن هدف مقدس و با محوریت توحيد اشاره کرد لذا عمدهترین دليل
پيروزي ،تصميم عقالنی پيامبر در خصوص مشورت با مسلمانان براي جنگيدن و اطمينان یافتن
از آمادگی کامل یاران خود بود که پيروزي را به ارمغان آورد.
 .1-7جنگ احد :در سال سوم هجري عالوه بر غزوه احد ،جنگهاي دیگري نيز اتفاق افتاد
همانگونه که نقل شد پيامبر اسالم در تمام جنگها به تبعيت از فرمان الهی سعی در تربيت و
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ساختن جامعه اسالمی دارد .حضرت امام خمينی(ره) میفرمایند« :شما مالحظه میکنيد از
زمان پيغمبر اکرم(ص) و زمان خالفت حضرت امير (ص) جنگهاي زیادي شده است و جنگها
هم همه براي تربيت جامعه بودند یك جنگ ،در اسالم نداریم که براي ساختن جامعه نباشد و
یا جلوگيري از کسانی که نمیخواهند بگذارند جامعه ترقی بكند در اسالم چنين جنگی
نداریم( »...امام خمينی.)233 :2375 ،
علل شكست مسلمانان در جنگ احد را میتوان در عدم اطاعت از دستور فرمانده ،غرور ناشی
از جنگ بدر ،توجه به مادیات و غنایم ،تزلزل روحيه بعضی از مسلمانان که جملگی ناظر بر عدم
توجه به سود و زیان و عاقبت اندیشی و نيز عدم تفكر در باب جنگ و علل جنگ بوده است را بر
شمرد چنانچه در سوره آل عمران در مذمت فراریان از جنگ احد آیاتی نازل شده است.
 .3-7صلح حدیبيه :در سال 3هجري پيغمبر تصميم میگيرند با یاران خود براي زیارت خانه
خدا به مكه بروند قریش مانع میشود و براي اینكه جنگی در نگيرد و نيت پيامبر هم که فقط
حج بوده تصميم به صلح با مشرکين گرفت مواردي که در صلح حدیبيه نوشته شد عبارتند از:
 -2جنگ و مخاصمه تا 23سال ميان قریش و مسلمانان ترك شود؛  -1اگر فردي از قریش به
مدینه فرار کند مسلمانان باید او را پس دهند ولی اگر مسلمانان به مكه بگریزند حق بازگشت
ندارند؛  -3هر یك از قبائل عرب که بخواهند با مسلمانان پيمان ببندند در این کار آزادند و از
طرف قریش تهدیدي در کار نباشد؛  -1محمد و پيروانش امسال به مدینه برگردند و سال بعد
به زیارت خانه خدا بروند آن هم فقط  3روز میتوانند بروند مشروط بر اینكه اسلحهاي به جز
شمشير که آن هم در غالف باشد به همراهشان نباشد؛  -5طرفين متعهد شدند راههاي تجاري
را براي همدیگر باز بگذارند و مزاحمتی براي هم به وجود نياورند؛  -3مسلمانان مكه آزادند
مراسم و فرائض دینی خود را به جا آورند و کسی حق آزار آنها را ندارد؛  -7حذف کلمه بسم اهلل
الرحمن الرحيم و رسول اهلل و جایگزین کردن بسمك اللهم و محمد بن عبداهلل به جاي آنها
(رسولی محالتی.)137-171 :2375 ،
در چهره بعضی از مسلمانان آثار نارضایتی از این قرارداد مشهود بود اما طولی نكشيد بر
همگان روشن شد که پيروزي بوده است چنانچه بعضی از مفسرین گفتهاند سوره فتح «انا
فتحنالك فتحا »...در این واقعه نازل شده است .چون تا آن زمان مسلمانان به فكر تجهيز سالح
جهت مقابله با دشمنان نبودند ولی بعد از واقعه حدیبيه با خيالی آسوده به تفكر در دستورهاي
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اسالم و بسط و توسعه اسالم به سایر نقاط جهان و جزیره العرب پرداختند .حتی نامه نگاري
پيامبر به سران جهان هم پس از صلح حدیبيه بوده است(همان.)532:
در بيانی دقيق تر مهمترین دستاوردها و نتایج صلح حدیبيه عبارتند از:
 -2آزاد بودن مسلمانها در مكه و آميختگی آنها با قریش باعث آشنایی آنها با اسالم و گرویدن
قریش به اسالم شد؛  -1مشرکين دیگر به شعار اسالم «الالهاالاهلل» و مسلمانان با بغض و
دشمنی نگاه نمیکردند و روي آن فكر کرده و کم کم باعث فراگير شدن این شعار شد؛  -3عدم
جنگ در23سال باعث شد فرصت براي پيامبر و مسلمين براي گسترش اسالم به وجود آید؛ -1
پيغمبر و مسلمانان این امتياز را گرفتند که سال دیگر آزادانه و بدون هيچ جنگی به زیارت
خانه خدا بروند؛  -5خيال پيامبر و مسلمانان از ناحيه قریش و دشمنی آنها آسوده شد و به فكر
نشر اسالم به سایر نقاط افتادند؛  -3براي اولين بار قریش مدینه حكومت پيامبر را به رسميت
میشناسد (همان).
در مفاد صلح حدیبيه انعطاف و نرمش از سوي پيامبر مشاهده میشود که به ظاهر شاید
غير عقالنی و از موضع ضعف به نظر برسد ولی با مشاهده دستاوردهاي آن نتيجه میگيریم که
کامالً منطبق بر عقالنيت است .کل صلح حدیبيه و مفاد آن عقال به نفع اسالم بود .تفكر و تعمق
پيامبر در این قرارداد باعث شد که اسالم توسعه پيدا کند و مسلمانها هم به راحتی به فرائض
و امورات خود بپردازند.
 .1-7فتح مكه :پيمان شكنی قریش در صلح حدیبيه و انجام شبيخون برعليه مسلمانها از یك
طرف و مهيا شدن فرصت الزم براي مسلمانها پس از صلح حدیبيه جهت گسترش اسالم از
طرف دیگر ،سبب پيدایش زمينههاي قدرت روزافزون اسالم و تصميم پيامبر براي فتح مكه شد.
پيامبر نمیخواست خبر حرکت لشگر اسالم به قریش برسد به خاطر اینكه خونی ریخته نشود و
حرمت خانه خدا محفوظ بماند لذا در شب حرکت مسلمانها به سمت مكه پيامبر دستور داد
در بيابانهاي اطراف نزدیك مكه پراکنده شده و آتش روشن کنند تا قریش عظمت و کثرت
مسلمانها را ببينند و فتح مكه بدون خونریزي و مقاومت قریش انجام شود .پيامبر در روز فتح
مكه دستور داد هرکس به خانه ابوسفيان برود و یا در خانه خود بماند و یا به مسجدالحرام پناه
ببرد در امان خواهد بود (همان .)513-553:در تمام تدابير و امورات فوق سایه تعقل و
خردورزي همراه با عنایت الهی دیده میشود.
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 -8سیره عقالنی پیامبر(ص) در انتخاب جانشین
بحث پيرامون خالفت و جانشينی پيامبر اسالم امري ضروري و الزم میباشد در این زمينه
شيعه و سنی با هم اختالف نظر دارند .آیا عقالئی است که جانشين پيامبر با شوري انتخاب
شود و یا برفرض قبول شوري آیا ابوبكر با شوري به جانشينی انتخاب شد یا نه؟ از نظر عقلی
چگونه ممكن است پيامبري که  13سال براي تاسيس حكومت اسالمی زحمت کشيد و براي
تمام شئونات زندگی برنامه ارائه داد براي انتخاب جانشين خود هيچ دستوري نداده باشد آیا
این کار توجيه عقالنی دارد؟ آیا عاقالنه است که در واقعه غدیر خم تعداد  213333نفر را در
صحرا نگه داشته و فقط بگوید علی(ع) دوست شماست به او و اهل بيت من محبت و مهربانی
کنيد آیا سفارش به دوستی و محبت و مهربانی آن هم در آن شرایط عاقالنه است؟ پس امر
مهمتري بوده که پيامبر در آن شرایط سخت ،مردم را به خاطر آن نگه داشته است.
عقال پذیرفته نيست که حكام و فرمانروایان دنيا چه پيامبران و چه شاهان ظالم و عادل براي
بعد از خود جانشين انتخاب ننمایند تا چه برسد به پيامبري که بنيانگذار دین اسالم است که
پایه و مبناي آن عقالنيت و وحی الهی است .پس انتخاب جانشينی حضرت علی(ع) به خالفت
بعد از خود کامالً مطابق عقل بوده است.
عالوه بر آیات و روایات که بر بحث جانشينی پيامبر اشاره کردهاند دالیل عقلی و فلسفی
زیادي وجود دارد که پيامبر جانشين پس از خود را مشخص کرده و تكليف مردم را روشن کرده
باشد هر چند اهل سنت میگویند پيامبر تعيين جانشين را به عهده مردم گذاشته است که این
امر با سيره و منش عقالنی پيامبر سازگار نيست چون پيامبر اگر چند روز جایی میرفت حتماً
جانشين تعيين میکرد چه برسد براي بعد از خود که جامعه مسلمانان را انواع خطرات و دشمنان
تهدید میکرده است .چگونه ممكن است که پيامبر با آن همه دور اندیشی و تدبيري که در طول
دوران رسالت خود داشت شریعت و دین را بدون متولی رها نماید؟ عقالً محال است .پس عقل
حكم میکند که پيامبر شخص خاصی را براي پس از خود مشخص کرده است .پيامبر در دوران
رسالت خود به طور مكرر وصی و جانشين خود را تعيين کرده و موضوع امامت را از قلمرو انتخاب
و مراجعه به راي مردم بيرون برده بود او نه تنها در آخر عمر بلكه در آغاز رسالت که هنوز تعداد
کمی به او گرویده بودند جانشين خود را تعيين کرد (سبحانی.)733 :2313،
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نتیجه گیری
با توجه به مفهوم عقل و وحی و نيز وحيانی بودن روش و سيره عقالنی پيامبر ،به تعاریفی از
عقل و وحی اشاره شد .در تعریف عقل به :خرد و دانش ،بند در پا بستن ،دریافت حسن و قبح
اشيا ،خير و شر و کمال و نقصان و قوه مميزه انسان از حيوان بيان شد .با ذکر آیاتی از قرآن ،به
بيان اهميت عقل و تفكر و خردورزي در اندیشه و رفتار پيامبر اشاره در قرآن و احادیث
پرداخته شد .از دیدگاه اندیشمندان مسلمان عقل به عقل نظري و عملی تقسيم میشود که
عقل نظري راهنماي اندیشه انسانهاست و عقل عملی راهبر و هدایت گر انگيزه اوست .عقل در
احادیث و روایات اسالمی بهویژه در مكتب غنی تشيع یكی از منابع چهارگانه فقه به شمار
میرود از عقل در متون اسالمی و دینی به حجت باطنی تعبير شده است و معيار و مالك
تكليف و امتياز انسان بر حيوان دانسته شده است .عقل در فرهنگ دینی مجموعه درك و کار یا
علم و عمل را میگویند که با مفهوم و مضمون « العقل ماعبد به الرحمن و اکتسب به الجنان»
بيان شده است.
جایگاه عقل در سيره پيامبر از بعد عقلی یعنی حكمت و از بعد عاطفی یعنی موعظه حسنه
و در گام سوم «جادلهم با للتی هی احسن» بيان شده است که موعظه و اندرز و مجادله باید
همراه با حسنه و احسن باشد و این عين عقل و فطرت انسانی است .نمونههایی از سيره عقالنی
پيامبر در مشكالت و سختیهاي دوران مكه را میتوان در تشویق مسلمانان به هجرت به
حبشه ،نحوه مواجهه ایشان در محاصره اقتصادي و رفتن به شعب ابوطالب در اطراف مكه و دور
ماندن از آزار و اذیتهاي مشرکان مكه و تقویت روح بندگی و عبودت در آن  3سال بيان کرد
استراتژي ،راهبرد و سياست پيامبر در دوران  23ساله مكه توجه به اصول ،آرمانها و اهداف
الهی و تالش منطقی در جهت پياده کردن دین اسالم و تحقق شرایط سياسی اجتماعی آن
میباشد  .ثبات قدم و مقصد و داشتن اصول ثابت  ،مقاومت در برابر پيشنهاد عقب نشينی از
دعوت ،مقاومت در برابر سختگيريها و محاصره اقتصادي ،ایجاد تغييرات بنيادي ،زیر بنایی و
روبنایی ،برخورداري از ضوابط اخالقی و وحيانی در دعوت و تبليغ و بهرهگيري از ابزار مشروع و
عقلی در دعوت ،توجه به مصالح و منافع مسلمين و سود و زیان آنها ،محاسبه گري ،تدبير به
موقع ،مصلحت سنجی را از جمله رویكردها و نمودهاي عقالنی در سيره فردي و سياسی
اجتماعی پيامبر اسالم میباشد.
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عقالنیترین امر براي پيشبرد اهداف دین اسالم و فلسفه بعثت یعنی تكميل مكارم اخالقی
طراحی ساختار و ارکان و ساز و کارهاي اجرایی براي پياده سازي اهداف میباشد لذا تشكيل
حكومت اسالمی و راه اندازي تشكيالت امت جهانی اسالم ضروريترین شيوه میباشد .برقراري
عقد اخوت ميان مهاجرین و انصار در سایه قرآن «انما المومنون اخوه» و ساختن مسجد براي
تبليغ و محل انجام رسالت اولين اقدام عقالنی پيامبر در مدینه است .یكی از نتایج تشكيل
حكومت اسالمی ،پایه ریزي بنيانهاي سياست خارجی و ارتباط با سایر ملل و کشورها توسط
پيامبر بود که با ارسال نامه به سایر کشورها و دعوت آنها به دین اسالم ،شرایط سياسی حكومت
را تحكيم بخشيده است سيره عقالنی پيامبر در سياست خارجی نفی سلطه و دفاع از مظلوم،
پایبندي به تعهدات و توافقات و رعایت عدالت بوده است.
اوج چشم انداز عقالنيت در سيره سياسی اجتماعی پيامبر اسالم در انتخاب جانشين آن
حضرت میباشد از نظر عقلی پيامبري که  13سال براي تاسيس حكومت اسالمی و پيدا کردن
احكام اسالم زحمت کشيده و براي تمام شئونات زندگی برنامه ارائه کرده است عاقالنه نخواهد
بود که آن را به حال خود رها نموده و تكليف مدیریت و رهبري آن را مشخص نكرده باشد
قرآن به صراحت به انتخاب و معرفی جانشين حضرت اشاره کرده و به پيامبر نيز دستورات الزم
را داده است .دالیل عقلی و فلسفی فراوانی هم براي تائيد این مسأله وجود دارد.
بطور خالصه نتيجه پژوهش این است که :در کليهه مكاتهب مهیتهوان بهراي عقهل مراتهب و
شئوناتی را تصور کرد که این مراتب عبارتند از :عقل متافيزیك ،عقل نظري ،عقل مفهومی ،عقل
شهودي ،عقل قدسی و عقل کلی.
منظور از مفهوم عقل که در این رساله استفاده شد .ترکيبی از عقل قدسی ،تدبير و
محاسبهگري حضرت محمد(ص) میباشد .که ایشان با استفاده از این نوع از عقالنيت کارآمدي
خود را در مدیریت جامعه ارتقاء بخشيدهاند .جایگاه واقعی عقل در نزد پيامبر اسالم «العقل ما
عبدالرحمن و اکتسب به الجنان» میباشد که در سيره سياسی اجتماعی ایشان در تمام مراحل
نبوت میتوان به وضوح مشاهده کرده و الگو گرفت .نظام ج .ا .ا .نيز که پرچمدار حكومت مرد
ساالر دینی بوده و زمينه ساز حكومت جهانی اسالم میباشد میتواند به تاسی از ایشان و با
بهرهگيري از عقالنيت دینی در تمام شئونات سياسی اجتماعی ،سياست خارجی ،فرهنگ و
اقتصاد بهعنوان تكيه گاه تمام مسلمانان و ملتهاي مسلمان باشد.
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فهرست منابع
الف) منابع فارسی

اصفهانی ،راغب ( .)2333مفردات الفاظ قرآن کريم ،ترجمه غالمرضا خسروي حسينی .تهران :کتاب
فروشی مرتضوي.
ابن هشام ( .)2311سیره النبی ،ترجمه سيدهاشم رسولی محالتی .تهران :اسالميه.
بشيریه ،حسين ( .)2373تاريخ انديشههای سیاسی در قرن  .22تهران :نشر نی.
پال مناتز ،جان ( .)2337فلسفه سیاسی و اجتماعی هگل ،ترجمه حسين بشيریه .تهران :نشر نی.
پوپر ،کارل ( .)2337جامعه باز و دشمنانش ،ترجمه عزت اله فوالدوند ،جلد .1تهران:خوارزمی،.
جمعی از نویسندگان ( .)2315درسهايی از سیره محمد پیامبر اعظم(ص) .تهران :پژوهشكده
تحقيقات اسالمی سازمان تحقيقات و مطالعات بسيج.
جواديآملی ،عبداله ( .)2312زن در آيینه جالل و جمال .قم :نشر اسراء.
جواديآملی ،عبداله ( .)2377تفسیر موضوعی قرآن کريم (سیره رسول اکرم در قرآن) .تهران:
نشر اسراء.
جواديآملی ،عبداله ( .)2313منزلت عقل در هندسه معرفت دينی .قم :اسراء.
حميداله ،محمد ( .)2377نامهها و پیمانهای سیاسی حضرت محمد(ص) و اسناد صدر اسالم،
ترجمه دکتر سيد محمد حسينی .،تهران :انتشارات صدا و سيماي ج.ا.ا.
خمينی ،روحاله ( .)2375رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ايران ،تبيان ،دفتر دوازدهم،
سيماي معصومين .تهران :موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره).
دهخدا ،علی اکبر ( .)2331لغت نامه دهخدا .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
رسولی محالتی ،سيدهاشم ( .)2375زندگانی حضرت محمد(ص) .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
ژیلسون ،اتين ( .)2371عقل و وحی در قرون وسطی ،ترجمه شهرام پازوکی .تهران :گروس.
سجادي ،سيدجعفر ( .)2375فرهنگ علوم فلسفی و کالمی .تهران :اميرکبير.
سبحانی ،جعفر ،فروغ ابدیت ( .)2313تجزيه و تحلیل کاملی از زندگانی پیامبر اکرم .قم :بوستان کتاب.
صدري ،محمدجعفر ( .)2313معجم المفهرس .تهران :دفتر پژوهش و نشر سهروردي.
صليبا ،جميل ( .)2333فرهنگ فلسفی ،ترجمه منوچهر صانعی دره بيدي .تهران :نشرحكمت.
طباطبایی ،محمدحسين ( .)2313تفسیر المیزان .قم :بی نا.
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فوليكه ،پل ( .)2333فلسفه عمومی يا مابعدالطبیعه فلسفه ،ترجمه یحيی مهدوي ،جلد .3تهران:
دانشگاه تهران.
کلينی ،محمد ( .)2371اصول کافی ،جلد اول .تهران :نشر اسوه.
محمد ،ابوالحسن سيدرضی ( .)2313نهجالبالغه امیرالمومنین علی(ع) ،ترجمه محمد تقی جعفري.
تهران :نشر فرهنگ اسالمی.
مطهري ،مرتضی ( .)2337آشنايی با علوم اسالمی (جلد اول منطق – فلسفه) .تهران :صدرا.
مطهري ،مرتضی ( .)2377آشنايی با علوم اسالمی ،جلد دوم (کالم ،عرفان ،حكمت عملی).
تهران :صدرا.
مطهري ،مرتضی ( .)2373آشنايی با قرآن ،جلد 2و  .1تهران :صدرا.
مطهري ،مرتضی ( .)2377سیری در سیره نبوی .تهران :صدرا.
مطهري ،مرتضی ( .)2373عدل الهی .تهران :صدرا.
مطهري ،مرتضی ( .)2377نبوت .تهران :صدرا.
مطهري ،مرتضی ( .)2377مقدمهای بر جهان بینی اسالمی ،وحی و نبوت ،جلد  .3تهران :صدرا.
منصورنژاد ،محمد ( .)2313عقل در سه دين بزرگ آسمانی (زرتشت ،مسیحیت و اسالم) .تهران :مؤلف.
مكارم شيرازي ،ناصر و همكاران ( .)2377تفسیر نمونه ،سري  17جلدي .تهران :دارالكتب االسالميه.
هيكل ،محمد حسين ( .)2313زندگانی حضرت محمد(ص) ،ترجمه ابوالقاسم پاینده .تهران :سوره.
یوسفيان ،حسن و شریفی ،احمدحسين ( .)2315عقل و وحی .تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
اصغري ،محمود (« .)2313جایگاه عقل و علم در دعوت دینی» ،دو ماهنامه انديشه حوزه مشهد،
دانشگاه علوم رضوي.
رهبر ،عباسعلی (« .)2317معرفت شناسی عقل از دیدگاه اسالم» ،فصلنامه تخصصی علوم سیاسی و
روابط بینالملل ،دانشكده علوم سياسی دانشگاه آزاد تهران مرکز ،شماره دوم.
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