رهیافت تمدنی به قرآن وسیرة رسول خدا(ص)؛ مطالعه موردی:
راهبرد مشورت ؛ مبانی و پیامدها
حسین زراعتکار

چکیده
تشکیل حکومت بهطور قطع از مظاهر هر تمدنی است؛ چنانکه یکی از مقولههای مهم در حکومتداری،
اهمیت به آراء عمومی و مشورت با مردم است .اینکه مشورت با م ردم یک ی از اق دامات مه م و ب ک ه
بخشی از سیرة رسول خدا(ص) بوده است ،امری غیرقابل انکار و ب که غیرقابل تردید اس ت ،ام ا اینک ه
این مشورتها در چه ق مروهایی و مبتنی بر چه مبانیای بوده است ،از مباحث مورد گفتگو و اخ تف
نظر میان مورخان ،مفسران و متک مان است؛ چنان که راهبرد یا تاکتیک بودن این مشورتها ک ه مس ئ ة
اص ی این پژوهش را ساخته است ،از مباحث مهم و دارای نتایج کاربردی برای اعصار مخت ف فرهن ،،
تمدن و حاکمیت اسفمی ،بهویژه در نگاه به آینده و حرکت بهسوی تمدن ن وین اس فمی خواه د ب ود؛
مسئ های که کوشش میشود بهروش تح ی ی و رویکردی ت فیقی یعنی تاریخی کفمی و مبتنی بر اسناد و
مدارک تفسیری و تاریخی تبیین گردد .تشخیص راهبردی یا راهکُنشی بودن مشورتهای پیامبر بهعنوان
الگوی تمام عیار مس مانان و نیز حاکمان اسفمی ،که هد

اص ی این مقاله را تشکیل میدهد ،در نح وة

مراجعه بهآراء عمومی در حکومتهای اسفمی در اعصار مخت ف ،تأثیر مستقیم دارد .ب هنظ ر م یرس د
مشورتهای رسول خدا (ص) در دو ق مرو سیاسی و نظامی بیشتر نم ود داش ته اس ت و هری ک از ای ن
ق مروها مبتنی بر امور عرفی بوده است؛ همچنانکه راهبردی بودن تمامی مش ورتها نی ز غیرقاب ل تردی د
است؛ مضا

به این که رسول خدا (ص) و به تبع ایشان مردم ،بین امور عرفی و امور اله ی ک ه حک م

شرعی درباره آنها وجود دارد ،در مشورت کردن ،تفکیک قائل میشدند.
واژگان کلیدی :مشورت ،سیرة نبوی ،راهبردهای رسول خدا ،قرآن ،تمدن اسفمی ،مبانی مشورت.
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 .1مقدمه و بیان مسئله
قرآن کریم در دو آیه ،بهطور صریح بر مشورت با مردم تأکید کرده و رسول خ دا (ص) را ب ه آن ام ر
فرموده است .یکی از سیرههای قطعی رسول خدا (ص) در حکومت مدینه نی ز مش ورت ب وده اس ت.
چنانکه قریب به دویست روایت در باب مشورت از معصومین(ع) بهروشنی گویای جایگاه ،اهمی ت و
آثار این مسئ ه در فرهن ،اسفمی است .رسول خدا(ص) از آغاز تشکیل حکومت در مدین ه در ام ور
مخت ف اجتماعی به آراء عمومی مراجعه میکرد و در موارد متعددی بر طبق نظر آنان نیز عمل میک رد
و تصمیم میگرفت .اولین مشورت رسمی و مهم در جن ،بدر ب ود ک ه ب رای روی ارویی و جن  ،ب ا
قریش ،با مس مانان مشورت کرد .در طول  10سال حکومت نبوی ،این سیرة متداول بود؛ البت ه درب ارة
ماهیت آن ،تفاوتهایی در مشورتهای ابتدای حکومت و سالهای میانی حکومت وجود دارد ک ه در
ادامه به آن پرداخته خواهد شد .سیرة پیامبر در حکومت خ فا نیز ک موب یش وج ود داش ت .در من ابع
تاریخی مواردی از مشورت خ فا با امام ع ی ع یهالسفم در امور مخت ف اعتقادی ،نظامی و قضایی نقل
شده است.
بررسی مصادیق مشورتی رسول خدا (ص) ،محقق این حوزه را با پرسشهای گوناگونی روبرو میکند
که برخی از آنها بهدست اندیشمندان اسفمی مورد بررسی قرار گرفته است و برخی دیگر نی ز مفف ول
مانده است .پرسشهایی مانند اینکه :دستورات قرآنی در مسائ ی که از امور عقفئی به شمار میآین د و
با عقل بشری قابل فهم و دستیابی هستند  -مانند مشورت کردن  -از اوامر مولوی به حساب میآیند یا
از اوامر ارشادی؟ با بودن م کة عصمت در وجود رسول خدا (ص) و برخورداری از ع م اله ی ،چ ه
ضرورتی به مشورت است و حکومت مبتنی بر عصمت نبوی ،چگونه با مس ئ ه مش ورت قاب ل جم ع
است؟ آیا رسول خدا (ص) بهصورت نمایشی و صوری و تاکتیکی با مردم مشورت میکرد یا واقعی و
ایدئولوژیک؟ آیا در تمام مسائل مشورت میکرده است یا تنها در اموری که دستور ص ریحی از ط ر
خداوند متعال صادر نشده بود؟ اگر نتیجة مشورت برخف

دیدگاه شخصی رسول خدا (ص) بود ،باز

هم بهنظر مردم ترتیب اثر میداده است و نظر مردم و ارادة همگانی را ی ک روش و س یرة حقیق ی در
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حکومتداری و نه یک وسی ة تزئینی در حکومت ،میدانسته است؟ آیا تنها ب ا اف راد خ اص مش ورت
میکرده است یا با عموم مردم؟ تنها با مردان مشورت میکرده است یا با زنان نیز مشورت میفرم وده؟
تنها در امور نظامی مشورت میکرده است یا در تمام امور و حت ی در ام ور شخص ی؟ در می ان انب وه
پرسشهایی که به آن اشاره شد و نیز پرسشهای دیگری که ممک ن اس ت وج ود داش ته باش د ،ای ن
پژوهش از یک سو در پی پاسخ به این پرسشها است که:
 .1چه ضرورتی بر مشورت رسول خدا با مردم وجود داشته است.
 .2رسول خدا (ص) در چه اموری با مردم مشورت میکرد؟
 .3آیا مشورتهای رسول خدا(ص) واقعی ،راهبردی ،و مبتنی بر مبانی الهی و وحیانی بوده و در نتیجه
بر طبق نظر مشورتی مردم عمل میکرد یا باید آن را تنها اقدامی موقت ،صوری ،تاکتیکی و راهکنش ی
مفحظه و تعریف کرد؟
 .4پیامدهای مشورتهای رسول خدا(ص) بهعنوان اقدامی تمدنی در چه ابع ادی قاب ل تبی ین و تح ی ل
بوده و از بایستگی بر خوردار است؟
 .2هدف و پرسش پژوهش
مشورت یکی از راهبردیترین امور هر حکومتی است که بر پایة نظر مردم و تکی ه ب ر دی دگاه عم وم
شهروندان بنا شده است .در اسفم توجه به آراء عموم مردم مورد توج ه ق رار گرفت ه اس ت و نس بت
بهمشورت کردن با آنان سفارش و امر شده است .در فرایند بررسی آراء عمومی مردم ،ضرورت دارد تا
سیرة نبی گرامی اسفم الگوی حکومتی ب رای تم ام حکوم ته ای اس فمی ق رار گی رد و ب رای ای ن
الگوگیری ،میبایست موارد مشورتی پیامبر و رویکردهای آنها مورد دقت و تحقیق قرار گیرد ت ا بت وان
از سیرة ایشان ،روشی حکومتی مبتنی بر وحی الهی و سیرة نبوی استخراج ک رد .ض رورت بررس ی و
تحقیق دربارة سیرة مشورتی پیامبر از این جهت است که بیشتر حکومتها در مواجهه با آراء عم ومی،
راه افراط و تفریط را در پیش میگیرند و در این میان ،حکومت اسفمی باید بهصورت م تقن و ع م ی
با پدیدة مشورت با مردم مواجه شود و این مهم جز با بررسی رویکردهای مش ورت پی امبر ب هعن وان
الگوی همیشگی در تمام امور ،میسور نخواهد بود .این پژوهش در پی آن است تا ب ا احص اء ت اریخی
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مشورتهای پیامبر ،رویکرد آنها را مشخص کند؛ چه آنکه اگر رویکرد پیامبر در مشورتهای خویش،
تنها صوری ،موقت ،تاکتیکی و راهکنشی باشد ،هیچ ضرورتی نسبت ب ه مراجع ه ب ه آراء عم ومی در
حکومتداری وجود نخواهد داشت و اگر رویکرد رسول خدا(ص) در مشورتهای خ ویش ،واقع ی،
راهبردی ،و مبتنی بر مبانی الهی و وحیانی باشد ،مراجعه به آراء مردم ب رای حکوم ته ای مبتن ی ب ر
اسفم ،ضروری خواهد بود .به دیگر بیان ،هد

از این پژوهش پاسخ به این پرسش اص ی است که آیا

مشورتهای رسول خدا(ص) واقعی و راهبردی بوده و در نتیجه بر طب ق نظ ر مش ورتی م ردم عم ل
میکرد یا تنها اقدامی موقت و صوری بوده است؟
 .3پیشینة پژوهش
محمود شفیعی در مقالة «شورا و مشورت در حکومت نبوی» ( مشخصات نشر در فهرست منابع آم ده
است) در صدد پاسخ به این پرسش برآمده که :آیا مشورتهای پیامبر ،ظاهری و صوری بوده اس ت و
ایشان برای مردم نقش مشارکت استقفلی در فرایند تصمیمسازیهای حکومتی قائل نبودهاند و یا اینکه
واقعی بوده است و پیامبر بهعنوان حاکمی که از ویژگیه ای انس انی برخ وردار اس ت ،بهت رین روش
حکومت را شیوة مشورتی میدانسته است؟ این پژوهشگر ،گرچه در مقدم ة پ ژوهش خ ویش م دعی
شده است که برای آزمودن نظریة خود ،سیرة مشورتی رسول خدا (ص) و هماهنگی آن با آیات ق رآن
را مورد توجه قرار خواهد داد اما در متن پژوهش ،چنین چیزی مشاهده نمیشود .اف زون ب ر آن اینک ه
در این پژوهش اصل ک ی «لزوم هماهنگی قول و فعل و تقریر پیامبر با قرآن» بهعنوان پیشفرض مطرح
شده است که رن ،کفمی آن را بیشتر میکند( .شفیعی)395 :1387 ،
محمدع ی میرع ی نیز در مقالة «مشورت در سیرة پیامبر اکرم (ص)» که با رویکرد کفم ی ب ه نگ ارش
درآمده است ،درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که آیا سیرة مشورتی پیامبر ،کاشف از ش ورایی
بودن نظام سیاسی اسفم است؟ وی پس از نقل مواردی از مش ورت ه ای پی امبر در ام ور مخت ف و
بدون بررسی دقیق آنها ،به سراغ اصل چرایی مشورت کردن پیامبر رفته است و برای برونرفت از ای ن
مشکل که پیامبر با وجود دارا بودن م که عصمت ،چه نیازی به مشورت داشته است ،فوای دی را ب رای
مشورت بیان کرده است و در پایان اینگونه نتیجه گرفته است که در اموری که حکم خاص و صریح از
سال نهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1399
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سوی خداوند متعال وجود نداشته باشد ،مشورت کردن جایز و در غیر این ص ورت ،در برخ ی م وارد
مکروه و در برخی دیگر ،حرام است( .میرع ی)1195: ..... ،
آیتاهلل جعفر سبحانی در کتاب «شورا در قرآن و نهج البفغه» و نیز ،حق انی زنج انی در مقال ه «ع دم
تنافی اصل مشورت با عصمت و قدرت تدبیر پیامبر» ک موب یش هم ین رویک رد را پ یش گرفت هان د.
(سبحانی تبریزی ،جعفر.)1388 ،
از دیگر آثار در این زمینه میتوان به مقالة «تحدید مرزهای مشارکت ،نظر اکثری ت در ق رآن و س نت»
نوشتة ولی رستمی و احمد نجفی ،اشاره کرد که با بررسی آیات و روایات ،نق ش مش ارکت م ردم در
قالب مشورت را مورد بررسی قرار داده است .دغدغة نویسندگان در این مقاله ،میزان تأثیر رأی اکثریت
در مسائل حکومتی است که در نهایت اینگونه نتیجهگیری شده است که مش روعیت حکوم ت ب ا رای
اکثریت نیست و نیز همة امور متع ق به نظام و زندگی دنیوی مردم لزوم ا ب ا مش ورت و دخال ت رأی
اکثریت صورت نمیگیرد ،اما در ادارة اموال و امور شخصی و امور عمومی کشور ،رأی و نظر م ردم و
کارشناسان و متخصصان تعیینکننده است.
ع یاکبر رستمی در مقالة «ق مرو ش ورا ،بیع ت و انتخ اب در حکوم ت اس فمی» ب ا بررس ی نظ رات
اندیشمندان در باب امامت و والیت و مقولة انتخابی یا انتصابی بودن آن و تفاوت والیت با وکالت ،به
برخی شبهات در این زمینه ،به بحث مشورت پرداخته است.
همانگونه اشاره شد ،بیشینة آثار موجود در زمینة مشورت ،نگاه کفمی دارند و کمتر با تمرکز بر س یرة
رسول خدا (ص) و نگرش تاریخی و تمدنی به این مقوله پرداخته شده است.
 .4مالحظات نظری:
تعریف مفاهیم
مشورت

مشورت در لفت از ماده «شور» است که به معنای «برداشتن و استخراج عسل از کندوی زنبور اس ت».
(قرشی ،بیتا )88 :و در اصطفح به معنای استخراج رأی و دیدگاه صحیح است؛ به این معنا که انس ان
در مواقعی که خودش دربارة امری از امور ،دیدگاه صحیح قطعی ندارد ،به دیگ ران مراجع ه کن د و از
رهیافت تمدنی به قرآن وسیرة رسول خدا(ص)
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دیدگاه آنان استفاده نماید( .راغب اصفهانی« )470 :1381 ،مشورت»« ،تشاور» و «مشاوره» از مش تقات
ماده «شور» از همین معناست.
رهیافت و رهیافت تمدنی

رهیافت و رویکرد ،هردو ترجمه مفهوم واحد ( )Approachدر انگ یسی هستند ام ا هری ک ک اربردی
متفاوت دارند؛ مراد از رهیافت « تفشی اس ت ب رای دریاف ت و ی ا ادراک معرف ت و ش ناخت از ی ک
مسئ ه» و منظور از رویکرد ،حوزة عم یاتی است که در آن به شناخت میرسیم( .کاویانی ،رضا؛ شادلو،
شیده )1395 ،در رهیافت ،رسیدن به قانونمندیهای حقیقی و واقعی مفک است و در رویکرد ،میل به
نتیجه و یا راه رسیدن به نتیجة مط وب وجود دارد.
از آن جهت که تشکیل حکومت از مظاهر تمدن است و یک ی از مقول هه ای مه م در حکوم تداری،
اهمیت به آراء عمومی و مشورت با مردم است ،منظور از رهیافت تمدنی ،تبیین جایگاه و نقش تمدنی
مشورت در شکلگیری ،تثبیت و استمرار حاکمیت و دولت رسول خدا (ص) است که مبتنی ب ر س یرة
رسول خدا (ص) بهمسئ ة اص ی پاسخ داده میشود.
راهبرد و راهکُنش

1
راهبرد (استراتژی) از واژههایی است که از عرصة نظامی به عرصههای دیگر مانند مدیریت و سیاست

و حکومتداری منتقل شده اس ت .اس تراتژی از واژة یون انی ( )Stralegiaب همعن ای «فرم انده ی و
رهبری» گرفته شده است و در اصطفح عبارت از «یک طرح عم یاتی بهمنظور هماهنگی و سازماندهی
برای دستیابی به هد » است( .میرشکاری :1396 ،ذیل سرواژه راهبرد)
راهبردها ،مسیرهای اص ی و مبتنی بر یک ف سفة فکری و مس مات پذیرفته شدة مشخص برای رسیدن
به هد

نهایی است .در حقیقت ،استراتژی همراه و همپوشان ای دئولوژی اس ت .راهبرده ا ق وانین و

تصمیماتی هستند که اهدا

کفن را هماهن ،میکنند ،مط ق هستند و محدود و مقید به زمان نیس تند؛
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دارای تعریف مشخص ،قواعد ک ی ،استدالل منطقی و تبیین ارتباط ع ّ ی و مع ولی هس تند( .پ اکزاد،
 )171 :1385راهبرد ،مفهومی کفن ،عمیق ،ب ندمدت و گسترده است .راهبردها را جزء عناصر تش کیل
دهندة قدرت در حکومت میدانند( .کاویانی ،رضا؛ شادلو ،شیده)1395 ،
در مقابل واژة راهبرد ،اصطفح راهکُنش یا تاکتیک 1وجود دارد که به اق دامات و تص میمات مقی د ب ه
زمان و حتی مقید به مکان و شرایط خاص و مقطعی اطفق میش ود .در اس تراتژی اه دا
پیریزی میشود اما در تاکتیک ،اهدا

ب ندم دت

کوتاهمدت مدنظر است (س یفزاده .)42 :1391 ،راهک نشه ا،

بهصورت مقطعی و در افق زمانی کوتاهتر و با حوزة اثرگذاری محدودتر انجام میشود .بهعبارت دیگر،
در هر نظامی ،یک هد

کفن مبتنی بر استراتژی مشخص تعریف میشود و در زم انه ای مخت ف و

طبق برخی شرایط زمانی و مکانی ،تاکتیکهای متفاوت برای رسیدن به آن هد

ک فن ،سیاس تگذاری

میشود .توجه به این نکته بسیار مهم است که تاکتیکها بهطور ک ی در راستای استراتژیهاس ت ،اگ ر
چه ممکن است در برخی موارد ،به ظاهر با یکدیگر سازگار نباشند.
 .5مبانی نظری
در بیشینة تحقیقاتی که راجع به مسئ ة مشورت در سیرة رسول خدا (ص) انجام شده است دو رویکرد
را میتوان مشاهده کرد :یکی رویکرد توصیفی تاریخی که تنها به نقل و احصاء مش ورته ای رس ول
خدا (ص) پرداخته است و دیگری رویکرد اعتقادی که تنها از منظر کفمی ،و ناظر به مسئ ة عصمت و
دانش آن حضرت ،مسئ ة مشورت در سیرة نبوی را مورد بررسی قرار داده است.
اما رویکرد سومی که میتوان از آن در پاسخ به برخی پرسشها در مسئ ة سیرة مش ورتی رس ول خ دا
(ص) بهره جست ،رویکرد ت فیقیِ تاریخی کفمی است .ب ه ای ن ص ورت ک ه ب ا دق ت در نق له ای
تاریخی ،یافتههای کفمی ارائه کرد و با تدقیق در سیرة رس ول خ دا (ص) از برخ ی اق دامات ایش ان،
رمزگشایی نمود و با استفاده از این دریافتهای کفمی ،به این پرسش مهم پاسخ داد که آی ا حکوم ت
نبوی از جنس حکومتهای مردمساالر امروزی بوده است که رأی و نظر مردم بهصورت تعی ینکنن ده
در امور حکومتی دخالت داده شود یا اینکه حکومتی مبتنی بر وحی الهی بوده است؛ به این معنا که نظر
1 - Tactic
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و خواست مردم در هیچ یک از ابعاد حکومتی مورد توجه قرار نمیگرفته است؟ یا ب ا آنک ه حک ومتی
مبتنی بر وحی الهی بوده است ،اما به دستور خداوند ،مردم در موارد مهم ی از حاکمی ت و حکوم ت،
ارادة الهی را جامة عمل پوشاندهاند.
چنان که گذشت در هیچ یک از آثاری که به آنها اشاره شد ،در جزئیات تاریخی موارد مشورت پیامبر،
دقت کافی صورت نگرفته است ،در صورتی که در نقلهای تاریخی مرب وط ب ه ای ن مس ئ ه ،ظرائف ی
وجود دارد که بسیار قابل تأمل است و از آنها میتوان نتائج مهمی را دریافت کرد.
تذکر این نکته الزم است که در عین حال که این پژوهش درصدد است تا از گزارههای تاریخی معتب ر،
برداشتهای کفمی داشته باشد ،اما رویکرد حاضر ،این اثر را به یک اثر کفمی تبدیل نمیکند ،ب که از
آنجا که تشکیل حکومت و امور حکومتداری یکی از بارزترین مظاهر تم دنی اس ت ،کوش ش ش ده
است از منظر تمدنی به حکومت رسول خدا (ص) و سیرة مشورتی نبوی نگاه ش ود و تنه ا ب ه دنب ال
پاسخگویی به یک پرسش اعتقادی نباشد.
 .6روش تحقیق
با توجه به ماهیّت تاریخی مسئ ه ،برطبق قاعده ،روش پژوهش آن نیز تاریخی است و ماهیتی س یال و
متفیر دارد؛ هرچند با توجه به ارتباط آن با دین ،ریشه در حقایق ثابتی دارد که جنبة قدسی و معنوی به
آن میبخشد و این هردو خصیصه ،پس از توصیف مستند و مبتنی بر منابع گزارهها ،تح یل م دعیات و
نیز تمام آن چیزی که فرضیهها و پرسشهای این پژوهش را بر ساخته است ،الزم دارد.
از سویی از آنجا که هرگاه آموزههای دینی در فرایند فهم و عم ل آدمی ان ق رار گیرن د ،خ ود ،پدی دة
تاریخی میگردند که در بستر زمان و مکان شکل گرفته است و از سوی دیگر چون بهطور قطع آموزه-
های یک مکتب و دین ،آنگاه که از سوی رهبران دینی و آورندة آن مکتب ارائ ه م یگ ردد ،ریش ه در
حقایق ثابت و تفییرناپذیر دارد ،کوشش خواهد شد متفیر مستقل و فرضیه/نظریه مختار ،با اخذ از متون
اص ی و برداشت از نزدیکترین گزارشها ،به سیرة پیامبر در مسئ ة مش ورت پرداخت ه ش ود .ب هط ور
طبیعی بررسی گزارهها برای کشف و رسیدن بهواقع با استفاده از ابزار ،شواهد و قراین ت اریخی انج ام
میشود .هرچند که این کشف ،به ندرت به مرح ة یقین میرسد ،امّا حصول ظ ن معتب ر و در م واردی
اطمینان بهواقع ،نیز میتواند خرسند کننده باشد ،زیرا ابزار مورد استفاده در روش و بررسی تاریخی ،با
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عنایت به آنچه اشاره شد ،توان کشف واقع را بهص ورت قطع ی (ج ز در م وارد ان دک) ن دارد .ای ن
پژوهش با روش تح ی ی و رویکردی ت فیقی یعنی تاریخی کفمی و مبتنی بر اسناد و مدارک تفس یری
و تاریخی انجام شده است.
 .7یافتههای تحقیق
ق مرو مشورتهای رسول خدا(ص) و ابعاد آن:
یک .جنگ بدر (پیش از جنگ)
در سال دوم هجری ،زمانی که کاروان قریش به سرپرستی ابوسفیان در حال بازگشت از ش ام ب ود ،پی امبر،
«ط حه بن عبداهلل» و «سعید بن زید» را برای کسب خبر از مسیر این کاروان ،تعداد نگهبانان و نوع کااله ای
همراه آنها فرستاد( .واقدی )19 :1405 ،ابوسفیان از این کار آگاه شد و مسیر خود را تفییر داد و فردی را به
مکه فرستاد تا قریشیان را آگاه کند .هنگامی که کفار قریش آگاهی یافتند ،از مکه خ ارج ش دند و ب هس وی
منطقة بدر حرکت کردند .هنگامی که خبر به پیامبر رسید ،ایشان دربارة روی ارویی و جن  ،ب ا ق ریش ،ب ا
مس مانان مشورت فرمود .برخی مخالف و برخی دیگر موافق جن ،بودند .ابت دا اب وبکر ب ن اب یقحاف ه و
عمربنخطاب برخاستند و گفتند« :نباید بجنگیم؛ به خداوند سوگند قریش از زمانی که ع زت یافت ه اس ت،
ذلیل نشده و از زمانی که کافر شده ،ایمان نیاوردهاند و هرگز تس یم نخواهند ش د و ب ا تم ام نی روی خ ود
خواهند جنگید» .سپس مقداد سخن آغاز کرد و گفت« :ای رسول خدا! ما مثل قوم بنی اسرائیل نیستیم که به
َ

َ

َ َ ُّ َ
ّ ُ
َ
قاعدوو""؛ دستور خدا را اجرا کن و ما نیز به همراه
پیامبر خود موسی گفتند" :فاذهب انت و ربک ف ِ
قاتال ِانا هاهنا ِ

تو خواهیم جنگید»( .طبری ،بیتا( )189 ،140 :قرشی ،بیتا ( )217:ع ام ی( )286 :1386 ،یوس فی غ روی،
بیتا ( )118:صالحی شامی.)26/4: 1414 ،
سپس پیامبر رو به انصار کرد و فرمود« :اَشیروا عَ َیّ ایها الناس؛ ای مردم! به من مشورت دهی د» .س عد
بن معاذ برخاست و گفت« :من از طر

انصار سخن میگویم؛ گویا منظور شما ،ما بودیم» .رسول خدا

(ص) فرمود« :ب ه» .سعد گفت« :ما به تو ایمان داریم و تو را تصدیق میکنیم و هر آنچه از اموال ما نیز
میخواهی ،در اختیار توست؛ بهخدا سوگند اگر دستور دهی که وارد این دریا شویم ،نافرمانی نخواهیم
کرد» .پیامبر از سخنان سعد خوشحال شد و فرمود« :در سایة برک ت خ دا حرک ت کنی د ک ه خداون د
رهیافت تمدنی به قرآن وسیرة رسول خدا(ص)

224

دو فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

پیروزی بر یکی از دو طایفه (کاروان تجاری یا نظامی) را به من وعده داده است».

1

یک نکتة مهم در این مسئ ه این است که آیا وعدة قرآنی که در آیة  7سورة انفال ب ه پی امبر داده ش ده
است ،پس از جن ،بوده است یا پیش از جن ،و پیش از مشورت؟ از ظاهر این نقل ت اریخی ب هنظ ر
میرسد مشورت رسول خدا (ص) پس از وعدة قرآنی به پیروزی مس مانان بر یکی از دو طایف ه (عی ر
که همان کاروان تجاری است و نفیر که لشکر نظامی قریش است) بوده است و مس مانان نیز از وع دة
الهی اطفع داشتند .این مط ب از سخن مقداد (دستور خدا را اجرا ک ن) و نی ز از س خن رس ول خ دا
(ص) (در سایه برکت خدا حرکت کنید که خداوند پیروزی بر یکی از دو طایفه را ب ه م ن وع ده داده
است) آشکار میشود.
2
هرچند ظاهر و سیاق آیة  7سورة انفال این است که پس از جن  ،ب در ن ازل ش ده اس ت و عفم ه

طباطبایی نیز این مط ب را استظهار کرده است (طباطبایی )20 :1378 ،اما این استظهار ص حیح نیس ت؛
چرا که بر طبق این نقل تاریخی که همة مورخان نسبت به آن اجماع دارند و به اتف اق نق ل ک ردهان د،
رسول خدا (ص) خبر وعدة الهی نسبت به پیروزی بر یکی از دو طایفه را پیش از جن ،بدر و پس از
سخنان سعد بن معاذ ،اعفم کرده است و پیامبر پیش از اینکه جنگی رخ ده د وع دة اله ی نس بت ب ه
پیروزی بر یکی از دو طایفه را دریافت کرده بود .بنابراین نظریة نزول آیه فوق پ س از جن  ،وجه ی
ندارد و ناچار خواهیم بود در ظهور آیه تصر

کنیم .البته میتوان این دیدگاه را نیز پ ذیرفت ک ه آی ة

فوق پس از جن ،نازل شده است .اما آنچه مهم و مس م است اینکه پیامبر از وعدة اله ی ب ه پی روزی،
آگاهی داشته است .بنابراین بر پایة این استدالل ،پیامبر پیش از جن ،و پ یش از مش ورت ب ا م ردم ،از
وعدة الهی خبر داشته است و بنا بر قرینة سخن مقداد ،مردم نیز از آن آگاهی داشتهاند.
عفوه بر این استدالل آشکار ،تفسیر البرهان و تفسیر قم ی در ذی ل آی ة  5و  6س ورة انف ال ،تص ریح
کردهاند که خبر پیروزی پیامبر در جن ،بدر توسط حضرت جبرئیل ع یهالسفم پیش از جن  ،و پ یش
 -1همان؛ خداوند در آیة  7سورة انفال ،پیروزی بر یکی از دو کاروان را وعده داده بود.
« - 2و اذ یعدکم»...؛ «و یاد آر زمانی را که به شما وعده داده بود»...
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از مشورت با مردم ،به ایشان ابفغ گردید و از سوی خداوند مأمور به قتال با کفار قریش شد و پی امبر
نیز پیام جبرئیل امین را به مردم رساند و فرمود...« :انّ اهللَ قد اَمَرَنی بِمُحارَبتِهم» .پس از آنکه مس مانان
این پیفام را شنیدند ،بهشدت ترسیدند؛ «فجَزع اصحابُ رسولِاهلل مِن ذلک و خافُوا خَوفا شَ دیدا فق ال
رسولُاهلل (ص) :اَشیرُوا عَ َیَّ؛ اصحاب رسول خدا از این فرمان بسیار ترسیدند .پس آنگاه پی امبر (ص)
فرمود :به من مشورت بدهید»( .بحرانی( )650/2 :1415 ،قمی)158/1 :1363 ،
هنگامی که مشورت پیامبر تمام شد و دستور جن ،از سوی ایشان صادر گردید ،آیة  5و  6سورة انفال
نازل شد که در این دو آیه ،بهروشنی کراهت عدهای از مؤمنان از روبرو شدن با دشمن را متذکر شده و

دب َب َِْ َ
َ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ
دک ن ْ
دک
ِ
مجادلة آنان با پیامبر پس از تبیین و آشکار شدن حق را مذمت میفرماید« :کما أخرجدک رب ِ
ْ َ ِّ َ َّ َ ً
و" ُی ُ َ َ
و" إ َلی ْال َم ْوت َو ُه ْم َی ْن ُظ ُر َ
ْ َ ِّ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ ُ َ
نِب َلکار ُه َ
ریقا ن َب ْال ُم ْؤن َ
و"».
ِبالحق و ِإ" ف
ِ
ِ
ِ
ِ
جادلونک ِفی الحق بعو نا تبِب کأنما یساق ِ
ِ

حال دو پرسش مهم مطرح میشود :یکی اینکه با وجود آگ اهی م ردم از وع دة اله ی ،چ را برخ ی از
اصحاب مخالف جن ،بودند؟ و دوم اینکه آیا با وجود وعدة الهی نسبت به پی روزی ،ب از ه م پی امبر
برای رویارویی و جن ،با کفار قریش با مردم مشورت کرده است؟ با ض میمه ک ردن مص ادیق دیگ ر
مشورت پیامبر ،پاسخ به این پرسش پی گرفته خواهد شد.
دو .جنگ بدر (پس از جنگ)
پس از پایان جن ،بدر نیز ،زمانی که هفتاد نفر از نیروهای دشمن اسیر شده بودند ،رس ول خ دا (ص)
دربارة سرنوشت آنان با یاران خود مشورت کرد .همة اصحاب (در برخی نقلها :بزرگان صحابه) ای ن
دیدگاه را داشتند که فدیه دریافت شود و پیامبر نیز این دیدگاه را پذیرفت( .اب ن کثی ر ،ب یت ا)352/4 :
(سیوطی)202/3 :1365 ،
آیا حکم اسیر مسئ های است که با مشورت تعیین گردد و آیا در آن زمان ،حکم اسرای جنگی از طر
خداوند متعال مشخص نشده بود؟ آنچه از منابع اسفمی بهدست میآی د ای ن اس ت ک ه حک م فقه ی
برخورد با اسیر ،پس از این واقعه بوده است.
سه .جنگ احد
یک سال پس از جن ،بدر و در سال سوم هجری ،قریشیان سپاه عظیمی را به خونخواهی جن  ،ب در
رهیافت تمدنی به قرآن وسیرة رسول خدا(ص)
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بهراه انداختند و راهی منطقه احد شدند .سه هزار مرد جنگی ،سپاه ق ریش را تش کیل داده بودن د ک ه
عدهای از مس مانان را به وحشت انداخت .رسول خدا (ص) با شنیدن این خبر ،در اجتماع مس مانان از
یاران خود مشورت خواست و فرمود« :اَشیروا عَ َیّ» .برخی از اص حاب ،دی دگاه دف اعی درونش هری
داشتند و بر این باور بودند که درون مدینه با قریش روبرو شوند و عدهای دیگر معتقد بودن د بای د در
بیرون شهر به مصا

دشمن رفت.

عبداهلل بن ابی ،دیدگاه اول را مطرح کرده ،اینگونه دلیل آورد ک ه چ ون پ یش از ای ن از روش دف اعی
استفاده کردهایم ،میتوانیم از ظرفیت شهری استفاده کنیم و مردان از روب رو بجنگن د و زن ان از پش ت
بامها کمک رسانی کنند .مس مانانی که سابقة طوالنی در جنگاوری داشتند نیز ،این دیدگاه را پذیرفتن د.
دستة دوم که بیشتر جوانان پرشور بودند ،بر این باور بودند که جنگیدن در داخل ش هر باع ث ج رأت
پیدا کردن دشمن میشود و افتخار پیروزی در جن ،بدر را ضایع میکند و باید در بیرون شهر مدینه و
با حالت تهاجمی و نه دفاعی با دشمن روبرو شد .از جناب حمزه نقل شده است که گفت« :به خدایی
که قرآن را نازل کرده است سوگند که غذا نمیخورم مگر آنکه در بیرون شهر با دشمن روب رو ش وم».
1
نکتة بسیار مهم و ک یدی این است که شخص رسول خدا (ص) بر اساس رؤیایی ک ه دی ده ب ود ،ب ا

دیدگاه اول و جن ،دفاعی و ماندن در شهر موافق بود( .واقدی ،همان( )208/1 :عام ی ،همان)86/6 :
تعدادی از اصحاب و شاید بیشینة آنان ،بر خروج از مدینه و مواجهه با دشمن در بیرون از شهر تأکی د
کردند و برای آن توجیهاتی بیان کردند؛ رسول خدا (ص) نیز دیدگاه آنان را پذیرفت و پس از ش نیدن
اظهارات آنان ،وارد خانه شد تا لباس رزم بر تن کند .در همین اثناء بود که م ردم از اص رار خ ویش و
ت حمیل دیدگاهشان بر پیامبر پشیمان شدند و بعد از آمدن ایشان ابراز پشیمانی کردند؛ اما رس ول خ دا
فرمود« :سزاوار نیست هنگامی که پیامبری لباس رزم پوشید ،از جن ،انصرا

دهد مگر آنکه قتال کند».

 -1پیامبر در خواب دیده بود که گاوی ذبح میشود و رخنهای در شمشیرش به وجود میآید و در حصار محکمی قرار
دارد که ذبح گاو را به این تعبیر کرد که تعدادی از اصحابش در احد کشته خواهند شد و رخنة شمشیر را به کشته شدن
یکی از اهل بیت خود تعبیر کرد و حصار محکم را به شهر مدینه تعبیر کرد.
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(واقدی ،بیتا( )211/1 :یعقوبی ،همان( )406/1 :عام ی ،همان )65 :در برخی از نقلها ،بهروش نی کراه ت
1

پیامبر از پذیرش پیشنهاد خروج از شهر مطرح شده است( .قرشی ،همان .)248/2 :بهنظر میرسد:
اول :رؤیای پیامبر در حکم دستور الهی است؛ پس چرا پیامبر با مردم مشورت کرد و آیا م ردم از ای ن
رؤیا آگاهی داشتند؟
دوم :طبق آیة شریفه« :و شاورهم فی االمر فاذا عزمت فتوکل ع ی اهلل» پس از مشورت ،تصمیم نهایی با
شخص پیامبر است ،حتی اگر نظر پیامبر با نظر برخی از مردم و حتی اکثریت مردم مخالف باش د؛ ام ا
پیامبر در این مسئ ه ،نظر مخالفان را پذیرفت.
برخی محققان معاصر از جم ه «معرو

الحسنی» معتقدند که در باب جن  ،اح د ،نظ ر رس ول خ دا

(ص) مخالف نظر عبداهلل بن ابی و موافق خروج از مدینه برای جن ،با قریش ب وده اس ت .وی ب رای
دیدگاه خویش این گونه استدالل کرده است که منافقان ،این نقشه را در ذهن خود داشتند که در داخ ل
شهر مدینه با قریش پیکار کنند و در اثناء جن ،با پیوستن به قریش ،در عرض چند ساعت ،ک ار س پاه
اسفم را تمام کنند و برای اجرای این نقشه ،پیوسته با مشرکان مکه در ارتباط بودند .پیامبر از نقشة آنها
و از سرانجام جن ،در داخل مدینه آگاهی داشت و مخالف ماندن در شهر بود ،اما خود را موافق نظ ر
عبداهلل بن ابی نشان داد تا دیدگاه بقیة مس مانان را رصد کند و از انگیزه و نیات آنان آگاه شود و پ س
از مشورت کردن با آنان ،دیدگاه واقعی خود را اعفن کند( .الحسنی)420 :1390 ،
ایشان برای دیدگاه خود مرجحاتی را نیز ذکر میکند؛ از جم ه اینکه هنگامی که س پاه اس فم از مدین ه
خارج شد ،منافقان از صف مس مانان خارج شدند ،در ح الی ک ه ای ن انص را  ،ه یچ دلی ل روش نی
نداشت .این خروج ،نشانهای بود بر اینکه منافقان از ابتدا نیت یاری کردن پیامبر را نداشتند؛ حتی طب ق
نق ی ،خود رسول خدا (ص) به آنها دستور بازگشت به مدین ه را داد (مُفَ ط ای ،ب یت ا( )49 :ع ام ی،
همان )106/7 :و این کار پیامبر نشان از سوء نیت آنان داشت که نسبت به یاری سپاه اسفم هیچ عزمی
نداشتند و حتی رسول خدا(ص) خو

این را داشت که منافقان در مواجهه با دشمن ،ب ه آن ان م ح ق

 ...« - 1واستجاب لهم النبی (ص) ع ی کُرهٍ».
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شوند و باعث شکست قطعی مس مانان شوند .این جم ة امیرالمؤمنین را نیز میت وان ب ر ص حت ای ن
دیدگاه و اشتباه بودن تاکتیک نظامیِ ماندن در مدینه و مواجهه با دشمن در داخل شهر آورد که« :ف واهلل
ما غزی قومٌ قطّ فی عقر دارهم الّا ذلّوا» (نهج البفغه ،خطبه .)27
این در حالی است که میتوان همانگونه که جعفر مرتضی نوش ته اس ت ،چن ین پاس خ داد :اول آنک ه
ابوسفیان از ماندن مس مانان در مدینه و روبرو شدن با آنان در داخل شهر ،هراس داشت و ای ن ت رس
نشانة صحیح بودن این تاکتیک جنگی است و در این نقل نیز ،هیچ گزارش ی از تواف ق مش رکان و منافق ان
وجود ندارد و حتی ضرار بن خطاب بهروشنی این نکته را متذکر میشود که اگر مس مانان در داخ ل ش هر
بمانند ،ما هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم و باید مدتی منتظر بمانیم و سپس بازگردیم ،ام ا اگ ر از ش هر بی رون
بیایند ،آنها را شکست میدهیم ،چرا که هم تعداد ما بیشتر است و هم سفح ما( .واقدی ،همان( )205/1 :ابن
ابی الحدید ،بیتا )218/14 :دوم آنکه :عبداهلل بن ابی نمیتوانست چنین کودتایی را به سرانجام برساند؛ چرا
که انجام چنین خیانتی به کشته شدن قوم خزرج و تعدادی از مهاجرین منجر میشد و قبی های برای او باقی
نمیماند که عبداهلل پس از کودتا ،بر آن حکومت کند .در حقیقت این اق دام ،ی ک اق دام انتح اری سیاس ی
بهشمار میآمد و تمام قرائن حاکی از این است که منافقان گرچه انگیزهای برای یاری پیامبر نداشتند ام ا در
آن زمان ،امنیت آنها با پیروزی بر قریش گره خورده بود و آنان نیز تفششان ب رای پی روزی ب وده اس ت و
سرانجام انگیزههایی مانند دفاع از عِرض و شرافت و سرزمین هم وجود داشته است .سوم و از همه مهمت ر
آنکه :پیامبر اسفم مبرّا و منزّه از این است که در تعامل با مس مانان – نعوذ ب اهلل -از س یره و روش مک ر و
حی ه استفاده کند و دیدگاه واقعی خویش را مخفی کند و دیدگاه غیرواقعی ابراز کن د! مگ ر اینک ه بگ وئیم
پیامبر هیچ نظری ابراز نکرده است تا مس مانان بهراحتی و بدون ترس از مخالف ت ب ا رأی پی امبر ،دی دگاه
خویش را بیان کنند( .عام ی ،همان)90/7 :
سه .جنگ احزاب (مورد اول)
زمانی که قبایل قریش در برابر مس مانان متحد شدند ،رسول خدا (ص) ش ورای نظ امی تش کیل داد و
دربارة نحوة مواجهه با دشمن با اصحاب خود مشورت کرد .برخی از افراد مانند عبداهلل بن ابی پیشنهاد
دادند جن ،را به داخل شهر مدینه بکشانیم و از پستی و ب ندیهای شهر ع ی ه دش من اس تفاده کن یم.
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س مان فارسی پیشنهاد حفر خندق را داد و گفت« :سرزمین ما ه ر زم ان ب ا حم فت دش من مواج ه
میشد ،اطرا

شهر را خندق میکندیم و با درست کردن سنگر و پرتاب تیر از باالی برجه ا ،از خ ود

دفاع میکردیم ».این تاکتیک نظامی ایرانی مورد پذیرش پیامبر واقع ش د و م ورد تص ویب هم ه ق رار
گرفت( .طبری ،بیتا )224/2 :البته منافقان در جریان حفر خندق همکاری نمیکردند که آیة  63س وره
نور نازل شد( .قرشی ،بیتا)282 :
در این مورد ،رسول خدا (ص) با پذیرش نظر مشورتی س مان فارسی ،تفاوت نژادی ک ه در جاه ی ت
مورد اهمیت عربها بود را نفی فرمود.
چهار .جنگ احزاب (مورد دوم)
در مورد دیگری در جن ،احزاب ،هنگامی که سپاه اسفم ب هم دت ده روز در محاص رة دش من ق رار
گرفته بود و با سختی و مشکفت فراوان مقاومت میکرد ،پیامبر ب رای ره ایی از ای ن حص ر دش وار،
پیشنهادی را به مشورت گذاشت؛ پیشنهاد پیامبر ،بخشیدن یک سوم خرمای یک س ال ش هر مدین ه ب ه
سران برخی قبایل قریش بود .این پیشنهاد با مخالفت برخی از مس مانان روبرو شد.
یکی از اصحاب بهنام «اسید بن حضیر» گفت« :اگر این تصمیم وحی اس ت و از جان ب خ دا دس تور
رسیده است به آن عمل کن؛ اما اگر وحی نیست ،به خدا سوگند فقط با شمشیر با آنان مقاب ه میکنیم».
رسول خدا (ص) سکوت کرد و سپس آهسته با «سعد بن معاذ» و «سعد بن عباده» گفتگو ک رد و نظ ر
آنان را جویا شد .آن دو نیز پاسخی شبیه به پاس خ اس ید ب ن حض یر دادن د و گفتن د« :اگ ر از جان ب
خداست ،به آن عمل کن و اگر نظر قطعی شماست ،ما مطیع هستیم ،اما اگر فقط پیشنهاد اس ت و نظ ر
ما را در اینباره میخواهید ،پاسخ ما فقط شمشیر است ».پس از این س خنان ،پی امبر از پیش نهاد خ ود
صر نظر کرد و قراردادی که به همین منظور تهیه کرده بود را از بین برد( .ابن اثیر ،بیتا( )284/2 :ابن
شهرآشوب( )170/1 ،1376 ،المرتضی ،بیتا( )563/4 :مج سی ،بیتا)252/3 :
از این نقل تاریخی آشکارا بهدست میآید که مردم بهروشنی بین دستور الهی و نظ ر شخص ی رس ول
خدا (ص) و امور عرفی که میتوانند دربارة آنها اظهار نظر کنند ،تف اوت قائ ل بودن د؛ چی زی ک ه در
موارد مشورتی سابق ،مانند جن ،بدر و احد دیده نمیشود.
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شاید باید دربارة سطح فهم مردم در مشورتها تفاوت قائل شد و به این مط ب اذعان کرد که پی امبر در
روند تربیت تکام ی خویش ،مردم را با این مهم آشنا کرده است.
پنج .صلح حدیبیه
در ذیالقعده سال ششم هجری ،مس مانان به همراه رسول خدا (ص) ب ه قص د زی ارت خان ه خ دا از
مدینه خارج شدند .هنگامی که به ذوالح یفه رسیدند ،احرام بستند .این نخس تین اح رام پی امبر پ س از
هجرت بود .رسول خدا (ص) برای آگاهی از اوضاع مکه ،فردی از قبی ة خزاعه را به مکه فرستاد ت ا از
شرایط آنجا اطفعاتی را دریافت کند .هنگامی که مس مانان به منطقة غدیر رسیدند ،فرس تادة پی امبر از
مکه بازگشت و اطفع داد که قریشیان تجمع کردهاند و قصد دارند از ورود مس مانان به مکه ج وگیری
کنند .رسول خدا (ص) با مس مانان مشورت کرد و فرمود« :اَشیروا ایها الناس ع یّ» اب وبکر گف ت« :ای
رسول خدا! ما به قصد انجام عمره راهی شدیم و قصد جن ،نداریم ،اما اگ ر مخالف ت کردن د آنه ا را
میکشیم ».پیامبر این پیشنهاد را پذیرفت و دستور حرکت داد (ابن کثیر ،بیتا.)197/4 :
این روایت تاریخی تنها توسط ابنکثیر نقل شده است و در هیچیک از منابع تاریخی دیگر نقل نشده است.
شش .جنگ خیبر
در سال هفتم هجری ،جن ،خیبر رخ داد .سپاه اسفم در نقطهای نزدیک ق عة خیبر اردو زده بود که در
تیررس یهودیان قرار داشت .یکی از یاران پیامبر بهنام «حباب بن منذر» نزد رس ول خ دا (ص) آم د و
گفت« :اگر بهدستور الهی در این نقطه اردو زدهاید ،من هیچ اعتراضی ندارم؛ چون دستور الهی ب االتر و
بهتر از هرگونه مص حتاندیشی ماست؛ اما اگر یک امر عرفی است ،به گونهای ک ه م ا نی ز م یت وانیم
دربارة آن دیدگاه خویش را مطرح کنیم ،نظر من این است که این منطقه بهدلی ل نزدی ک ب ودن ب ه دژ
فسطاط و نبود نخل و حائل ،در تیررس دشمن است» .پیامبر فرمود« :اگر نقطة دیگری که بهتر باشد را
میشناسید پیشنهاد دهید» .حباب نیز منطقة دیگری را پیشنهاد داد و پیامبر نیز پذیرفت و بهآنج ا منتق ل
شدند (واقدی ،همان.)643/2 :
در این جریان نیز ،مانند جن ،احزاب ،فرد مشورت دهنده ،بهروشنی ب ین ام ر وحی انی و ام ر عرف ی
تفکیک قائل شده است.
سال نهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1399

رهیافت تمدنی به قرآن وسیرة رسول خدا(ص)

231

هفت .جنگ طائف (مورد اول)
هنگامی که در سال هشتم هجری ،مس مانان ق عة ط ائف را محاص ره کردن د ،دش منان ب ا تیران دازی،
جراحاتی را به مس مانان وارد کردند و پیامبر به حباب بن منذر دستور داد منطقة نظامی را تفییر دهد و
او نیز چنین کرد و مس مانان را به کنار مسجد طائف منتقل کرد .سپس رسول خ دا (ص) ب ا س پاهیان
مشورت کرده ،از آنان دربارة راهکار مقاب ه با دشمن مشورت گرفت .س مان فارسی پیشنهاد داد تا ق عه
را با منجنیق بکوبند و پیامبر نیز از این پیشنهاد استقبال کرد.
هشت .جنگ طائف (مورد دوم)
پس از آن که ق عه بهدست مس مانان به مدت پانزده روز محاصره شد ،پیامبر با شخصی بهنام «نوفل بن
معاویه الدئ ی» مشورت کرد و نظر او را دربارة ادامة جن ،جویا شد .نوفل با استناد به ضرب المث ی از
عرب ،گفت« :ای رسول خدا! روباهی است در النه؛ اگر بمانی او را میگیری و اگر رهایش کنی به ت و
آسیبی نمیزند» .پیامبر نیز دستور بازگشت داد ،اما با اعتراض مردم مواجه شد .آنان خواستار «جن ،ت ا
فتح» بودند .هنگامی که پیامبر تمایل مردم به جن ،را دید ،از دستور بازگشت منص ر

ش د و فرم ود:

«فاغدوا ع ی القتال؛ بهسوی جن ،بشتابید» .مردم نیز از شنیدن این جم ه بسیار شادمان شدند و به ادامة
جن ،پرداختند ،اما پس از مدتی ،وضعیت جن ،بهصورتی درآمد که مس مانان جراح ات و ص دمات
فراوانی دیدند و هیچ نشانهای از فتح و پیروزی پدیدار نبود ،بهنحوی که از ادامه جن ،پشیمان ش دند.
در این حال پیامبر فرمود« :فرمان را اطاعت کنید» و س پاه اس فم نی ز جن  ،را ره ا ک رده ،ب ه مدین ه
بازگشت (همان.)345/4 :
نکتة قابل توجه این است که ،ابوهریره نقل کرده است که پیامبر در این جن  ،،اج ازة ف تح ط ائف را
نداشت 1.اگر این روایت را بپذیریم ،این پرسش مطرح میشود که با آنکه پیامبر طبق دس تور اله ی ،ب ا
ادامة جن ،موافق نبود ،نخست آنکه :چرا با نوفل مشورت کرد؟ دوم آنکه :آیا مردم از اج ازه نداش تن
پیامبر آگاهی داشتند و با این حال ،مخالفت کردند؟ سوم آنکه :پیامبر با وجود دستور الهی ،با مخالف ت

« - 1قال ابوهریرهًْ :و لم یُؤذن لرسول اهلل فی فتحها».
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مردم از نظر خویش برگشت و تصمیم به ادامة جن ،گرفت تا آن زمان که خود م ردم ب ه ای ن نتیج ه
رسیدند که ادامة جن ،به مص حت آنها نیست.
نُه .جنگ تبوک
در سال نهم هجری که به دلیل کثرت ورود هیأتهای نمایندگی قبایل به مدینه برای مس مان شدن« ،به
عام الوفود» مشهور شد ،شمار مس مانان به بیش از یکصد هزار نفر رس ید و مش رک ب ودن در حج از
عیب بهشمار میآمد (مسعودی ،بیتا.)238 :
با اینکه شاید همة حجاز به حاکمیت اسفم گردن نهاده بودند ،اما حکومت نوپای نبوی از بیرون حجاز
و از جانب مرز روم مورد تهدید قرار گرفته بود .از مرزهای روم خبر میرس ید ک ه هرق ل ب ه هم راه
برخی قبایل عربی ،در حال آمادهسازی سپاه مجهزی برای حم ه به حجاز است .رسول خدا (ص) برای
مقاب ه با رومیان ،به مس مانان فراخوان داد .اما بهدلیل گرمای شدید هوا و مشفول ش دن مس مانان ب ه
برداشت محصول خرما ،برخی از آنان شروع به بهانهگیری کردند و عذرهایی تراشیدند که خداون د ب ا
نزول آیاتی ،آنان را بهشدت مذمت کرد (توبه 38 ،و .)39
سپاه اسفم متشکل از سی هزار نفر در منطقه تبوک اردو زد .رسول خدا (ص) در این منطقه با اص حاب خ ود
دربارة نحوة مواجهه با دشمن مشورت کرد .عمر بن خطاب گفت« :اگر مأمور به رفتن و جنگیدن هستی ،انجام
بده» .پیامبر فرمود« :اگر مأمور به رفتن در این مسیر بودم با شما مشورت نمیکردم» .عمر گفت« :ای رسول خدا
(ص)! رومیان جمعیت کثیری هستند و هیچ یک از آنها نیز مس مان نیستند و آمدن شما به این منطقه نی ز ،آنه ا
را مستأصل کرده است؛ اگر امسال به مدینه برگردیم و منتظر حوادث آینده باشیم بهتر است» .رسول خدا (ص)
پذیرفت و به مدینه برگشتند (واقدی ،همان( )1019 :ابن سعد ،بیتا.)167/2 :
در تح یل این مسئ ه میتوان گفت پیامبر در این جریان ،بهروشنی این نکته را متذکر میشود که اگر در
مسئ های ،حکم و دستور الهی وجود داشته باشد ،جای مشورت با مردم نیست! این مورد را ب ا برخ ی
موارد دیگر ،مانند جن ،طائف ،تعارض ظاهری دارد که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
رسول خدا (ص) در موارد دیگری غیر از مسائل نظامی نیز با مردم مشورت کرده است؛ ب رای نمون ه،
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در داستان افک ،برای چگونگی برخورد با تهمت زنندگان به همس ر پی امبر 1،ب ا م ردم مش ورت ک رد
(طبرانی ،بیتا .)106/23 :یا زمانی که خطبه خواندن در حال ایس تاده ایش ان را آزار م یداد و یک ی از
مس مانان پیشنهاد ساخت منبر داد ،در این باره با مردم مشورت کرد( .عسقفنی ،بیتا )461/8 :و حت ی
دربارة طفق عایشه و نیز تعیین مقدار صدقه پس از نزول آیة نجوی و همچنین نص ب ک ارگزاران ،ب ا
مردم مشورت میکرد (همان( )68،المتقی الهندی ،بیتا.)711/11 :
 .6تحلیل نهایی و نتیجه:
از آنچه گذشت آشکار شد که پیامبر در امور مخت ف و گاه در حساسترین زم انه ا و بزنگ اهه ا ک ه
میتوانست آیندة اسفم و حکومت اسفمی را رقم بزند ،با مردم مشورت میفرمود و بر طبق نظر مردم
نیز عمل میکرد .اموری که پیامبر دربارة آنها با مردم مشورت کرده است را میتوان به دو دسته تقسیم ک رد:
یکم ،امور عرفی و دنیائی که میتوان آن را منطقهًْ الفراغ بهشمار آورد .دوم ،اموری که دربارة آنها حکم الهی
وارد شده است و به طرق مخت ف (مانند رؤیا یا از طریق فرشته وحی) به پیامبر ابفغ شده است.
بهنظر میرسد؛ در امور دنیائی اصالی و به تعبیر دیگر ،امور عرفی ،سیرة رسول خدا(ص) ب ر مش ورت
واقعی و حقیقی با مردم بوده است .امور فوق از این قرار است:
 .1پیامبر در جن ،احزاب ،نحوة مواجهه با دشمن را به شورای مس مانان واگذار میکند و در نهای ت،
پیشنهاد حفر خندق از طر

س مان فارسی را میپذیرد.

 .2در همین جن ،،پس از آنکه مس مانان ده روز در محاصرة دشمن ق رار داش تند ،پیش نهاد پی امبر ب رای
برونرفت از محاصره مبنی بر واگذار کردن بخشی از خرمای مدینه به برخی از سران قبائ ی که دست به
محاصره زده بودند ،مورد مشورت و نظرخواهی قرار میگیرد و از سوی اصحاب رد میش ود و پی امبر
نیز از پیشنهاد خود صر نظر میکند و قراردادی را که به همین منظور آماده شده بود را نابود میکند.
 .3در جریان ص ح حدیبیه ،هنگامی که پیامبر از انگیزه و تصمیم کفار قریش مبنی بر ممانعت از ورود
مس مانان به مکه آگاه شد ،درباره موضعگیری نسبت ب ه ای ن تص میم ،ب ا م ردم مش ورت ک رد و
بهروشنی از آنان نظرخواهی کرد و پیشنهاد یکی از اصحاب را پذیرفت.

 - 1دربارة اینکه مسألة افک مربوط به کدامیک از همسران پیامبر بوده است ،میان عالمان شیعه و اهل سنت اختف
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 .4در جن ،خیبر ،زمانی که سپاه اسفم در منطقة نزدی ک خیب ر اردو زده بودن د و یک ی از اص حاب
نسبت به ناامن بودن این منطقه منتقد بود ،پیامبر از او خواست تا اگر منطقه ام نت ری س راغ دارد،
بگوید و او نیز منطقة دیگری را پیشنهاد داد و رسول خدا(ص) نیز پ ذیرفت و س پاه اس فم ب ه آن
منطقه نقل مکان کرد.
 .5پیامبر در جن ،طائف نیز ،دربارة مکان اردو زدن سپاه ،با حباب بن منذر مشورت کرد و نظ ر او را
اعمال کرد .همچنین دربارة چگونگی مقاب ه با دشمن ،از مس مانان مشورت خواست و نظر س مان
فارسی را درباره استفاده از منجنیق برای درهمکوبیدن ق عههای دشمن ،پذیرفت.
 .6در جن ،تبوک ،وقتی از مس مانان درباره پیشرفت از شمال به سمت رومیان نظرخواهی کرد ،نظ ر
یکی از اصحاب را نسبت به بازگشت به مدینه پذیرفت.
 .7پیامبر نظر امیرالمؤمنین در باب تعیین میزان صدقه بعد از نزول آیة نجوا را پذیرفت.
 .8رسول خدا(ص) در برخی از امور شخصی مانند ،طفق یکی از همسران ،دربارة جریان اف ک نی ز،
نظر اصحاب را جویا شد و طبق نظر آنان عمل کرد.
 .9در امور مهمی مانند نصب کارگزاران نیز ،پیامبر نظر مردم را قبول میکرد.
آنچه از سیرة رسول خدا(ص) بهدست میآید این است که مشورت کردن پیامبر در موارد ف وق ک ه از
امور عرفی بهشمار میآید ،سراسر واقعی و حقیقی بوده اس ت و در ای ن ب اب ،مش ورت ک ردن ه یچ
منافاتی با عصمت پیامبر ندارد.
اما در خصوص اموری که حکم الهی دربارة آنها نازل میشد ،بهنظر میرسد سیرة رسول خدا(ص) دو
گونه بوده است:
روش اول :سیرة پیامبر در برههای از تاریخ ابتدایی هجرت و در س الهای نخس تین تش کیل حکوم ت
نبوی این بوده است که حتی در اموری که حکم الهی دربارة آنها آمده است ،با مردم مشورت میک رده
است ،اما پس از گذشت چندسال ،میان امور دستة اول و دستة دوم تفکیک قائل میشده است.
 .1پیامبر در جن ،بدر که در دومین سال هجرت رخ داد ،در مسئ ة مهم ی مانن د مواجه ه نظ امی ب ا
قریش ،با مردم مشورت کرد و از آنان نظرخواهی کرد؛ با اینکه پیش از مشورت ،حکم الهی توسط
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فرشته وحی به پیامبر ابفغ شده بود و ایشان را مأمور به قتال با مشرکان کرده بود و وعدة پی روزی
بر یکی از دو کاروان تجاری و نظامی داده بود ،اما با این حال ،پیامبر از مردم درخواست مش ورت
میکند و برخی از اصحاب نیز مخالفت خودشان با جن ،را ابراز میکنند و پی امبر نی ز برخ وردی
نسبت به آنها انجام نمیدهد.
 .2در جن ،احد ،با اینکه حکم الهی از طریق رؤیا به پیامبر ابفغ شده بود و ایشان مأمور به ماندن در
مدینه و مواجهه با دشمن در داخل شهر شده بود ،با ای ن ح ال و ع یرغ م می ل شخص ی ،نظ ر
مخالفان را پذیرفت و در بیرون از شهر و در منطقه احد به جن ،پرداخت.
روش دوم :روش دومی که در سیرة رسول خدا(ص) مشاهده میشود این است که ایشان ،بین امور عرف ی
که مردم میتوانند درباره آنها ابراز نظر کنند و اموری که دربارة آنها حکم الهی وجود دارد و حیطة دخال ت
مردم نیست ،تفکیک قائل شدهاند و به تبع ایشان ،مردم نیز همگی با این تفکیک آشنا هستند.
 .1در جن ،خندق هنگامی که پیامبر پیشنهاد واگذاری ث ث خرمای مدینه به برخی سران قبائل دشمن
را مطرح میکند ،اسید بن خضیر میپرسد که این مسئ ه از اموری است که حک م اله ی دارد ی ا از
اموری است که مردم نیز میتوانند نظر دهند .پس از او ،سعد بن معاذ و سعد بن عباده نی ز ،هم ین
سؤال را مطرح میکنند با این تفاوت که این دو صحابه ،اظهار میکنند که اگر این طرح ،نظر قطعی
شخص رسول خدا باشد نیز کامف تابع هستند.
 .2در جن ،خیبر ،زمانی که حباب بن منذر دربارة مکان استقرار سپاه اسفم ،نظر دیگ ری دارد ،ابت دا
مطرح میکند که اگر استقرار در این مکان ،به فرمان خداست ،کوچکترین اعتراضی ندارد ،ام ا اگ ر
یک امر عرفی و عادی است ،نظر و پیشنهاد دیگری دارد.
 .3در جن ،تبوک ،عمر بن خطاب در پاسخ به نظرخواهی رسول خدا(ص) نسبت به نحوة مواجهه با
دشمن ،اظهار می کند که اگر مأمور به جن ،با رومیان هس تی ،ب ه آن عم ل ک ن؛ پی امبر در پاس خ
میفرماید« :اگر مأمور بودم ،نظر شما را جویا نمیشدم».
همانگونه مفحظه می شود ،رسول خدا (ص) درباره اموری که حکم الهی دارد ،دو گون ه برخ ورد در
دو برهه زمانی انجام می دهد .در سالهای نخستین تشکیل حکومت ،دربارة این امور با م ردم مش ورت
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میکند اما در سالهای واپسین ،بین این امور و امور عرفی بهطور کامل جدایی و تفاوت قائل میشود.
این تفاوت روشی پیامبر ،بدان سبب بوده است که م ردم در س الهای آغ ازین تش کیل حکوم ت و در
کوران حوادث سهمگین که گروهی از آنان از دیار و وطن خود هجرت کردهاند و رنج ب یخانم انی و
غربت را تحمل میکنند و بسیاری از آنان تازه به دین اسفم گرویده و مس مان شدهان د ،هن وز درک و
برداشت درستی از وحی و امور الهی نداشته اند و اگر پیامبر از همان ابتدا مردم را مجبور به اطاعت بی
چون و چرا از فرامین الهی و تعبد محض نسبت به امور وحیانی م یک رد ،ب یگم ان بس یاری از آن ان
تحمل پذیرش آن را نداشتند .رسول خدا (ص) برای اینکه مردم را برای انقیاد کامل از اوامر الهی آماده
کند ،در ابتدای امر ،حتی در اموری که حکم الهی مشخص است ،با آنان مشورت میکرد.
اگر موارد مشورتی پیامبر و برخورد و موضع مردم نسبت بهنظرخواهی ایشان را مورد مداقه قرار دهیم،
اثر این روش تربیتی رسول خدا (ص) را بهروشنی خواهیم دید؛ همان مس مانانی که در مش ورته ای
سالهای نخستین - ،مانند مشورت در جن ،بدر و احد -حت ی ب ر خ ف
برخف

حک م روش ن خ دا و نی ز

نظر آشکار پیامبر ،ابراز نظر میکردند ،در سالهای بعد و در جن ،ه ای بع د  -مانن د جن ،

خندق ،خیبر و تبوک -همگی مطیع امر الهی هستند و به صراحت ،میان ام ور عرف ی و اله ی تفکی ک
قائل می شوند و این نتیجه ،تنها در اثر روش تربیتی پیامبر حاصل شده است .نمونة ای ن روش تربیت ی
تدریجی و قدمبهقدم ،در موارد دیگری مانند بحث تحریم شراب نیز وجود دارد.
سخن آخر این که با توجه به اینکه خاتم رسوالن الهی در پرتو وحى ،راه درست را همواره مىشناخته
است و بهدلیل برخوردارى از عصمت ،پیوسته از گناه و انحرا

مصون بوده است ونی ز ب ا توج ه ب ه

الزمة این هردو یعنی نیاز نداشتن به دانستن دیدگاه انسان ها و آگاهى محدود آنها ،در پاسخ به چرای ی
دستور خداوند به حضرت رسول (ص) مبنی بر مشورت با مردم و نیز ثمرة مشورت آن بزرگوار ب ا آن
آگاهى وصفناپذیر با انسانها میتوان گفت :چنین اقدامی بدون تردید بیانگر روش ضد اس تبدادی در
حکومت دینی و تکیه بر آرا و نظرات مردم و پرهیز از خود کامگی در ابعاد و جوانب گون اگون اس ت
حقیقتی که از بدو تأسیس دولت اسفمی در مدینه با سیرة حضرت رسول اکرم (ص) استوار و با عمل
و نظرمعصومین( ع) استمرار و امتداد یافته است ودر کارنامه دولته ای اس فمی ب هعن وان ش اخص،
سال نهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1399
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میتواند مفک و معیار همداستانی با اسفم ناب محمدی باشد و در حرکت بهسوی تأسیس تمدن نوین
اسفمی بیتالفزل همة طرحها و برنامههای دولت و دولتهای اسفمی باش د چ ه از س ویى دله ا و
جانهاى صاحبنظران را به هم نزدیک و از سوی دیگر مهر و الفت را میان حاکمی ت و م ردم بیش تر
مىکند .چنان که تقویت حس اعتمادبهنفس مردم ،شناخت نیکاندیشان و شایستهکرداران ،ا .دیگر آث ار
آن تواند بود و به قول مولوی:
مشورت ادراک و هشیاری دهد *** عقلها مر عقل را یاری دهد.
و این همه خفصه است در کفم آخرین رسول خداوند که فرمود« :ما شقى عبد قط بمشورهًْ و ال سعد
باستفناء رأى؛ هیچکس هرگز با مشورت بدبخت و با استبداد رأى ،خوشبخت نشده است».
و سخن امیر کفم و اولین وصی او علی (ع) که فرمود« :مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْیِهِ هَ َ کَ ،وَ مَ نْ شَ اوَرَ الراجَ الَ
شَارَکَهَا فِی عُقُولِهَا؛ کسى که استبداد به راى داشته باشد هفک م ىش ود و کس ى ک ه ب ا اف راد ب زر
مشورت کند در عقل آنها شریک شده است».
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دو فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

منابع
 .1قرآن
 .2نهج البفغه
 .3ابن ابی الحدید ،عبدالحمید (« )1404شرح نهج البفغه» چاپ اول ،قم ،مکتبهًْ آیت اهلل المرعشی النجفی.
 .4ابن اثیر ،ع ی بن محمد جزری (« ،)1409اسد الفابهًْ فی معرفهًْ الصحابه» ،تهران ،اسماعی یان.
 .5ابن سعد ،محمد (« ،)1410الطبقات الکبری» ،دارصادر ،بیروت.
 .6ابن شهرآشوب ،محمد بن ع ی (« ،)1376مناقب آل ابی طالب» ،مطبعهًْ الحیدریهًْ ،نجف
 .7ابن کثیر دمشقی ،اسماعیل بن عمر (« )1407البدایهًْ و النهایهًْ» ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.
« ،)1419( ___________________________ .8تفسیر القرآن العظیم» ،بیروت ،دارالکتب الع میهًْ.
 .9استادی ،رضا ( ،)1360شورا در قرآن و حدیث ،بنیاد فرهنگی امام رضا (ع) ،قم.
 .10بحرانی ،هاشم بن س یمان (بیتا) ،البرهان فی تفسیر القرآن ،موسسهًْ البعثهًْ ،قم.
 .11پاکزاد ،جهانشاه1385( ،ش) مبانی نظری و فرایند طراحی شهری ،سازمان مسکن و شهرسازی ،تهران.
 .12الحسنی ،هاشم معرو

(  ،)1390سیرهًْ المصطفی من المهد الی ال حد ،قم ،دارالکتاب االسفمی.

 .13الح بی ،ع ی بن ابراهیم (« ،)1427السیرهًْ الح بیهًْ» ،چاپ دوم ،بیروت ،دارالکتب الع میهًْ.
 .14سبحانی تبریزی ،جعفر )1388( ،شورا در قرآن و نهج البفغهًْ ،موسسة تع یم اتی و تحقیق اتی ام ام
صادق ،قم.
 .15سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر (« )1404الدر المنثور» ،مکتبهًْ آیهًْ اهلل المرعشی النجفی ،چاپ اول ،قم.
 .16شیخ مفید ،محمد بن محمد (« ،)1413االرشاد فی معرفهًْ حجج اهلل ع ی العباد» ،الموتمر العالمی ،قم.
 .17صالحی شامی ،محمد بن یوسف (« )1414سبل الهدی و الرشاد» دارالکتب االسفمیه ،چاپ چهارم ،تهران.
 .18طباطبایی ،محمدحسین ( ،)1378المیزان ،جامعه مدرسین ،قم.
 .19طبرانی ،س یمان بن احمد (بیتا) ،المعجم الکبیر ،داراحیاء التراث العربی ،قاهره.
 .20طبری ،محمد بن جریر (بیتا) ،تاریخ االمم و الم وک ،موسسه االع می ،بیروت.
 .21عام ی ،جعفر مرتضی ( ،)1386الصحیح من سیرهًْ النبی االعظم ،دارالحدیث ،قم.
 .22عسقفنی ،ابن حجر (بیتا) ،االصابهًْ فی تمییز الصحابهًْ ،دارالکتب الع میهًْ ،بیروت.
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 .23قرشی ،باقر شریف ،موسوعهًْ سیرهًْ اهل البیت (ع).
 .24قمی ،ع ی بن ابراهیم ( ،)1363تفسیر القمی ،دارالکتاب ،قم.
 .25المتقی الهندی (بیتا) ،کنزالعمال ،موسسهًْ الرسالهًْ ،بیروت.
 .26مج سی ،محمدتقی ( ،)1403بحاراالنوار ،چاپ سوم ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
 .27مسعودی ،ع ی بن حسین ( ،)1365التنبیه و االشرا  ،دارالصاوی ،قاهره.
 .28مُفَ طای بن ق یچ (بیتا) ،الحافظ ،االرشاد ال ی س یرهًْ المص طفی و ت اریخ م ن بع ده م ن الخ ف اء،
دارالق م ،بیروت.
 .29میرشکاری ،جواد ( ،)1396فرهن ،واژههای مصوب فرهنگستان ،انتشارات فرهنگستان زبان و ادب
پارسی ،تهران.
 .30الواقدی ،محمد بن عمر (« ،)1409المفازی» ،تحقیق مارسدن جونس ،بیروت ،موسسهًْ االع می.
 .31یوسفی غروی ،محمدهادی (« ،)1417الموسوعهًْ التاریخ االسفمی» مجمع الفکر االسفمی ،قم.
مقاالت
 .32زمانیان ،روزبه (و همکاران) (« ،)1389بررس ی اث رات ژئ وپ تیکی توس عه گردش گری» ،فص نامه
ژئوپ تیک ،شماره .18
 .33رستمی ،ع ی اکبر (« )1376ق مرو شورا ،بیعت و انتخاب در حکومت اس فمی» ،ع وم و مع ار
قرآنی ،شماره ،4ص.152
 .34رستمی ،ولی و نجفی ،احمد (« )1389تحدید مرزهای مشارکت ،نظ ر اکثری ت در ق رآن و س نت»
پژوهشنامه حقوق اسفمی ،دوره  ،11شماره ،31ص.113
 .35شفیعی ،محمود (« )1387شورا و مشورت در حکومت نبوی» ،در مجموعه مق االت س یرة سیاس ی
پیامبر اعظم (ص) ،قم ،پژوهشگاه ع وم و فرهن ،اسفمی ،ص.395
 .36میرع ی ،محم دع ی (« ،)1385مش ورت در س یرة پی امبر اک رم» ،در مجموع ه مق االت هم ایش
بینالم ی سیرهشناختی پیامبر اعظم (ص) ،اصفهان ،نشر دانشگاه اصفهان ،ص .1195
 .37کاویانی ،رضا؛ شادلو ،شیده (« ،)1395مناظرة روششناختی دربارة نظریة روابط بینالم ل از دیدگاه
ف سفه ع م» ،ع وم سیاسی ،سال ،12شماره .34
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