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 چکیده

مدیریت سییياسییي رسییول هاآنهای متعددی اسییت  د در ميان مدیریت سییياسییي فاییا دارای ا  و

 ابعاد و دارایتواند یک ا  وی منسییج  مي بنااصییا ت در مدر مدیند ا نبي بد د يل قدمت و  )ص(خدا

در ميی اسلاهاو حکومت هادو ت رفتارهای سياسي یشیمار آید و در زمره ا  ود معيارهای مختلف ب

ه مدیریت سياسي فاا در دورپژوهش بررسي و تحليل  اینقرار گيرد. براین اساس هدف از ادوار بعدی

 یبد عنوان ا  و ایشییانارها و شییناخت ابعاد مدیریتي یافت معي واسییت  پيامبر اسییلام )ص( حکومت

 دو ت در مؤ فدی تاریخي نشان داد  د سد هابررسي .است پسیا رسیول خدا)ص( رفتارهای سیياسیي

ی ها فدؤاز مهمترین مسياسي فاا، بعد امنيت و دفاع و بعد سياست خارجي  بعد مدیریت نبوی)ص(،

 معيارهایثر از ماهيت تاریخي موضوع مورد بحث،أاین پژوهش مت در آید.ميشمار د کومت ایشیان بح

یعني  یخييوه مطا عات تاربا شای منابع  تابخانداسناد تاریخي و از طریق  ها فدؤاز این م مرتبط با هر یک

اریخي بد ت و داده های  هاو سپس گزاره گرفتمورد بررسي و تحليل قرارتوصیيف، تحليل و اسیتنتا  

عمل  ی بدهابررسییي براین اسییاس گرفتند.ورد نظر مورد تجزید و تحليل قرارمنظور یافت معيارهای م

فاع سياسي فاا، بعد امنيت و د در سد بعد)ص( پيامبرحکومت درمدیریت سياسي فاا  دادنشیان  آمده

 د.باشمي عد را داراببد اداور معيارهای خاص از  و تعمي  هریکاثبات  يتد سياست خارجي قابلو بع

  دفاع و تيامن ،يا نب ندیمد فاا، ياسيس تیریمد ،(ص)خدا رسول دو ت: یدیکل واژگان
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 مقدمه .6

یابد برای رسيدن بد اهداف خود بد سیياسیي  د در قا ب یک  شیور تجلي مي -هر سیاختار فایایي

ت متناسب با بایسفاایي مي -جغرافيایيسیازو ارهایي نيازمند اسیت  د علاوه بر متناسب بودن با ساختار 

تواند این اهداف و تحو یات زمیاني از دیناميسییی   افي نيز برخوردار باشییید. بهترین سیییازو اری  د مي

 د براساس شییود ميقلمداد را عينيت بخشید، حکومت اسیت. حکومت یک سیازمان اداری  هاشیاخ 

با همد تعدد  حکومت آن گاهگيرد. پای ميمردم در یک گروه انساني مشخ ، ميخواست و رضایت عمو

ای اجرایي، مجموعیید (Renny Austin, 1996: 113-115 - Mojtahedzade, 2013:115-118انواع آن،)

(  د  ار ردهای ویژة آن در قا ب سازو ارهای 9: 6929نيا و دی ران، )حافظخواهد بود ميسیياسیي و نظا

فاای مياداره امور عمورا مدیریت سیياسي فااتوان مياین علاوه بر یابد.مدیریت سیياسیي فایا معنا مي

ی سیياسییي، از طریق هدایت و تنظي  روابط نهادهای حکومتي و جامعد هاجغرافيایي مربوطد و ایفای نقش

معنا  رد.در این صیییورت مدیریت  مدني  د از قدرت و اختيار عملکردی در قلمرو آن فایییا برخوردارند

ا ار(، سو تایمين زیسیت اهي ایمن، پيشرفتد، برخوردار، دمو راتيک )مردم بد منظور تأمينسیياسیي فایا 

 (.Hafeznia, 2011: Lecture) عمل خواهد  ردبخش برای شهروندان و سا نين مربوطد متعادل و رضایت

در يمبد عنوان نخستين حکومت اسلادر مدیند ا نبي  )ص(اسلام ميحکومت پيامبر گرا دانستد است  د

د و رهبری  اریزماتيک پيامبرانبيني توحيدی این حکومت  د براسییاس جهانختد شییده اسییت.تاریخ شیینا

سییازی و گذاری شیید، سییاختارهای سیینتي حا   بر جزیره ا عرر را در ه  شییکسییت و اقدام بد نظامپاید

در حقيقت ظهور اسلام و . های بعدی قرار گرفتاساس حکومتمباني آن سیاختارسیازی بدیعي نمود  د 

بود يمل دو ت رسول خدا)ص(در مدیند پایان سيادت قبيلد ای و آغاز نوع جدیدی از حا ميت اسلاتشیکي

   (Terner, 1996: 144) د تا پيش از این سا نان جزیره ا عرر هرگز آن را تجربد نکرده بودند.

را رر عظهور اسلام در جزیره ا برخي محققان پيشا اسلامي ی ضیعيف اجتماعي هاهرچند بد د يل بنيان

ما چد نآو  یآمد در قياس با دنيای اسلام امروزميدنيای اسیلام بشمار و مر ز  د بد  حاظ جغرافيایي، قلب 

 عل ، صنعت، ثروت و حتي شکل حکومتي دانند. زیرابد نظر ایشانمينامي ، بسیيار ضعيف تمدن مي آن را

فقدان سازه تمدني بد همراه بد همين د يل و ا بتد (.Hoseyni Beheshti, 2008: 182-183) تکامل نيافتد بود.

بد استثنای یمن موجب شده است تا نام جزیره قبل از ظهور اسلام دو ت شهرهای مطرح در جزیره ا عرر 

 .ی تمدني جهان باستان قرار ن يردهاا عرر در زمره  انون



         9                               ا رم )ص( امبريفاا در عهد پ ياسيس تیریمد یا  و                       سال دوم          

 

افراد  ود.ي بر تبار قبيلد ای بای متکترین ویژگي حيیات اجتماعي جامعة جزیره ا عرر زندگي قبيلدمه 

جز رؤسای  (Feyrahi,2007: 137)زیستندمي در ناریکدی ر "جوار"و   "حمي" چون:قوانيني قبيلة در پناه 

فقدان قانون مدني ؛نبود مظاهر تمدني چون حا ميت سياسي، تقسي   ار، .قبيلد  سي بر آنان تسلط نداشت

وجب مداشت حسب و نسب ميو گرا مهمتر وجود عصبيت ي و از همد اقتصاد متکي برمعيشت یکجانشين

بعث بي تردید مروزگاری تيره ب ذراند. شییده بود تا جزیره ا عرر عصییر جاهلي در سییاید حيات قبيلد ای 

ی قرآني در  نار هایي چون وحي و آموزههااز همد مهمترشاخصدرسول خدا)ص( وظهور اسلام در مکد و 

جرت هنخستين اقدام مثمر دین نوظهور را برای ایجاد تمدني متفاوت فراه  آورد. عزیمت ایشان بد یثرر 

بد یثرر و تشکيل نخستين حکومت فراگير در چنين شرایطي توسط ایشان رفتد رفتد طي  )ص(رسول خدا

ده سیال شیکل جدیدی از دو ت شهر نبوی را در یثرر پدید آورد  د  ضمن دارا بودن نظام مدني جدید 

جا نی قرآني  شیکلي نو از فاای شهری گسستد از فاای قبيلد ای و فرا عصبيت را در آهاآموزه منبعث از

 با مجموعد ای از قوانين منبعث از حيات وحياني پدید آمد. "مدیند ا نبي" بد نامنوبنياد  و شهریدرانداخت 

بوده  ص()ول خدارسید این تغييرات اجتماعي تابعي مسیل  از مدیریت سیياسي فاا توسط رسميبد نظر 

تن شییکسییی اجتماعي، تغيير در شییکل طبقات اجتماعي و هاو  نش هااسییت. تحو ات بنيادی در رفتار

تحول گفتمان جاهلي بد گفتمان  ی اجتماعي قرآني و نيز  هیاجیاهلي و ایجیاد ارز ميهنجیارهیای عمو

حور عدا ت مميد حکومتي اسلاو از همد مهمتر ایجا مياسلا-قرآنيوحياني در نتيجد وضع قوانين  مياسیلا

وار از ی سياسي همجهاو قدرت هادر مدیند توام با رفق و مدارا با صاحبان  تار و یا ایجاد گفت و با تمدن

 د برآیي  در پي روشییین  ردن این مجهول در این پژوهش  برآن داشیییت تاما ،  طریق گفت و و میذا ره

 د  یشانابعاد مدیریتي ا و بوده است؟ و ميعارها  وندچ مدیریت سياسي فاا در دوره حکومت پيامبر اسلام

چد ت روا  یافعنوان ا  و رفتارهای سياسي پسا رسول خدا)ص( در ميان  ليد حکمرانان مسلمان  بعدها بد

  بوده است؟

 روش تحقیق. 2

ید. اما مطا عد در ابعاد آشییمار ميد موضییوعي تاریخي ب پژوهش در سییيره و احوال رسییول خدا)ص(

د از منظر توانفاا در دو ت نبوی )ص( ميسياسي ها و معيارهای مدیریت  فدؤمدیریتي فایا و بررسیي م

توان این پژوهش را در زمره بر همين اسییاس مي جغرافيای سییياسییي مورد بحث و بررسییي قرار گيرد.

یخي مرتبط نابع تارابتدا فهرست م بر این اساس  ی سياسي قرار داد.ای تاریخ و جغرافيات ميان رشتدمطا عا



 شماره چهارم        های جغرافيای سياسي                              مجلّة پژوهش                                         0

 

د. در این آغاز ش ا اتؤ، فرایند یافت پاسخ سر پيشیيند پژوهشبا موضیوع تهيد و پس از مطا عد مقدماتي د

ي شییده از های بازیابیعني توصییيف دقيق و تحليل گزارهپایبندی بد رو  مطا عات تاریخي  ضییمن طریق

وند و اطلاعات ماخوذ از منابع مدون شعمي  و تبيين و ت خلال منابع تلا  شید تا بد شیيوه استنتا  و قياس

 .حاصل گرددمطرح ا ات ؤس مستند و مستدل پاسخ

 پژوهش مبانی نظری. 3

 مدیریت سیاسیچیستی . 1. 3

ی سرزمين بد منظور ارائد خدمات و نوعي ایجاد نظ  و خلق مدیریت ادارهتوان ميرا مدیریت سياسي 

 د ست ا، مدیریت سياسي نوعي از مدیریت در  شورها دی ر . بد عبارتيمعنا  ردسیهو ت دسترسي مردم 

بندی سرزمين داخلي  شورها بد منظور ایجاد هماهن ي و ارائد خدمات  ازم با هدف هدف غائي آن تقسي 

بد مثابد جمع  افرادی  د از پيوندهای مادی و  ملتعلاوه براین ی سییازماندهي شییده اسییت.  نترل و اداره

برخوردارند و در مکان جغرافيایي ویژه ای چون سیرزمين سییياسي یکپارچد و  معنوی ویژه و مشیخصیي

. یکي از شییوند،اداره مي شییودتحت یک مدیریت سییياسییي  د از سییوی آن مجموعد تعيين مي جداگاند 

د. نظرید شوقوا است  د از اصل  نترل و تعادل منبعث ميهای جدید، مفهوم تفکيکهای حکومتفرایافت

مطابق مشاهدات مونتسکيو از تشکيلات سياسي حکومتي ان ليس بود  د بد دو نحو تفکيک  تفکيک قواعد

باشد. قدرت قانون ذاری با تنظي  قوانين، قدرت اجرایي یا مجری مطلق قوا و تفکيک نسیبي قوا مطرح مي

و خط مشییي و سییياسییت  لي امور  د در ميقانون و قدرت قاییایي یا داوری قانون. تعيين اصییول عمو

شیود، وظيفد اصلي قوا و مقامات عا يد )مدیران سياسي( ناميده مي« اعمال حکومتي یا سیياسیي»صیطلاح ا

 (. Neamati,2003: 20 شور است )

 فضا .2. 3

ای هپوشییيتعاریف نيز، ه برخي از این  وجود دارد وتعدد آراء در تعریف فاییای جغرافيایي اگرچد 

توان در یک بررسییي  لي نقام مشییترن این تعاریف را گرده  آورد. برای مياما  ای با ه  دارندگسییترده

ای بزرگ است و معمو اً بر حسب سطح زمين فایا بد معنای حوزه یا ناحيد»نویسید: گت ميهاپيترنموند 

دهد و ي در عين حال فاا را در عرصد شود. او فاای دوبعدی و سطحي را مدنظر قرار مينشیان داده مي

 ,Haggettبعدی باور دارد )داند  د بدین ترتيب بد فاای سدها و تجلي تشکيلات انساني مينتعامل انسیا
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بيعي  د عوامل محيط طشودميمحسور یافتد هر فاای جغرافيایي فاایي سازمان علاوه براین(. 23 :2004

توان يمرا  جغرافيایي و هر فاایاند ه  مرتبط و انساني بد همراه نيازها و تمایلات جوامع انساني در آن بد

او با  های ارادیهای اسیاسیي انسیاني نسیبت بد جهان، تجربيات او از زندگي و وابست يبازتابي از آگاهي

فاای جغرافيایي متناظر با عرصد پذیرفت  توان مي بنابراین (.Shakouei,1997: 300) محيط خود دانسیت

هایي است  د در فاا با یکدی ر همبستد بوده قطدها و نسد بعدی محدود یا وسيع است  د مر ب از مکان

ای توان گفت فاییا چارچور گسییترده(. بطور  لي ميHafeznia,2000:5و دارای  نش متقابل هسییتند )

پذیر فاایي  د مر ب از ساختارهای مکاني است را در خود اسیت  د سیاختار یا سیيسیت   لان و تجزید

 جای داده است.

 مدیریت سیاسی فضا. 3. 3

ی هافاای جغرافيایي مربوطد و ایفای نقشميمدیریت سیياسیي فایا، عبارت است از اداره امور عمو

سياسي، از طریق هدایت و تنظي  روابط نهادهای حکومتي و جامعد مدني  د از قدرت و اختيار عملکردی 

ار، دمو راتيک رددر قلمرو آن فایا برخوردارند، بد منظور تأمين و تامين زیست اهي ایمن، پيشرفتد، برخو

 (.Hafeznia, 2011: Lectureبخش برای شهروندان و سا نين مربوطد )سا ار(، متعادل و رضایت)مردم

ا بر پاید بخشد تمدیریت سياسي فاا بد توسعد فاا، چد در سطح خرد و چد در سطح  لان هویت مي

نابع طبيعي و انسیاني در مسییير توسعد برداری عقلاني از امکانات و توان با قوه مروندهای ایجاد شیده، بهره

 (. Hafeznia and others, 2013: 2متعادل و موزون  شور و مناطق هدایت گردد )

 )ص(دوره حکومت پیامبر اکرم .4. 3

نقطد عطفي در تاریخ اسلام و منشأ تشکيل یثرر)مدیند( بد بد همراه  صحابد  رسول خدا )ص(هجرت 

ای ه حاظ تاریخي بين سال این دوره ده سا د بدشود. محسور ميميامت و نخسیتين جامعد سیياسي اسلا

  رد:  حداقل بد دو مرحلد تقسي توان آن را ميتداوم داشتد و بطور  لي اول تا ده  هجری قمری 

 ل بود بر: د  مشتمميبد عنوان نخستين جامعد سياسي اسلا مدنيدو ت ا ف( مرحلد ابتدائي و تکوین 

 های موجود در مدیند یا همان منشیور و قانون اساسي مدیند با گروه )ص(مبرعقد قرارداد ميان پيا

 د در حقيقت چارچور حقوقي و سییياسییي مدیند ا نبي بد مثابد یک جامعد مسییتقل و متمایز از 

 سایر اجتماعات حجاز و جزیره ا عرر بود؛
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  نمار بد عنوای پرشهامر ز و  انون عبادی با  ار ردبد عنوان نخسیتين  مدیند  مسیجدسیاخت 

 نخستين مقر حکومتي در مدیند ؛

  آن ایجاد ا فت و از هدف بي تردید برادری ميان مسلمانان انصار و مهاجر  د پيمان عقد مواخاه یا

ه ودای بوحدت در جامعد و امت دیني بر پاید ایمان مشییترن و جدا از همبسییت ي خوني و قبيلد

 ؛است

 املا ابتدایي و ب وند ای نامنسج بصورت  اداری و قاایي  -ایجاد یک نظام اجرائي، 

های پياپي و متعددی همراه بود و در عين حال ر( مرحلید دفیاع از دین و دو یت جیدید  د با جن 

اني دوره های پایحجاز و شبد جزیره عرر را تا سالميگستر  قلمرو حا ميت دو ت مدیند  د تقریباً تما

بد عنوان حرم مدیند یا بد  ))صای  د پيامبر(. محدودهJafari, 2002: 210فرا گرفت ) )ص(هجرت پيامبر

ر جنوبي حرم مدیند از  وه عي -محدوده شما ي: اصطلاح امروزی مرزهای مدیند تعيين  رده بوداین وند بود

 شرقي و غربي حرم مدیند تعيين  رده بودند.  6غربي را حرّه -تا  وه ثور و محدوده شرقي

 هایافته. 4

 سیاسی فضا  بعد. 1. 4

ي  توان بد سد مرحلد تقسدر مدیند را مي)ص(نظام اداری پيامبر  حکومت بر مبنای  گيریمراحل شیکل

در این احزار ( اسیییت. جن  یعني تا سیییال چهارم هجری  )ص( رد. مرحلید اول از آغاز هجرت پيامبر

  گرفت.ميصورت  )ص(رسول خداها زیر نظر شخصمرحلد اداره امور شهر مدیند و همد مسئو يت

 . در ایندانستفتح مکد(یعني سال  تا سیال هشت  هجریاحزار  بعد از جن  توان ميرا مرحلد دوم 

عرر بد آئين اسیلام افزون شید و تب مهاجرت بد شیهر مدیند فرو نشست. مرحلد سوم قبائل مرحلد اقبال 

 گستر در حجاز اسلام  د طي آن دین  شود ميرا شامل  )ص(پس از فتح مکد تا رحلت حارت رسول

 آیين اسلام  فراه  شد. ميی گستر  مفهوهازميندیافت و 

ی سياسي و عدم هابد د يل محدودیت()صنبویدو ت فاای سياسي حکومت، در مراحل اول و دوم 

و سطح مر زی و در د ثبات در تقابل با قریش و متحدانشحا ميتي و نيز فقدان ميمفهو تثبيت ساختارهای

                                              
های سیخت سياه رن  و متخلخل است  د زميند زیست بشری و  شاورزی در آن فراه  های حرّه انبوهي از سین زمين .6

 نيست.
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.اما رفتد رفتد با قدرت گيری حکومت رسییول خدا و تمر ز حا ميتي در سییطوح  د. شییه ميمحلي ادار

آنچد در پي خواهد  شد.در مرحلد سوم ، سطح مياني ه  بد آن اضافد  مختلف اجتماعي وگسیتر  قلمرو

طح و وظایف و اختيارات هر س )ص(سطوح مختلف مدیریت سياسي فاا در حکومت پيامبر آمد تشریح

 بود:خواهد 

 سطح محلی. 1. 1. 4

حجاز عصییر جاهلي  گزار  نشییده در وجود شییهری با معيارهای معمول بد د يل ا زامات جغرافيایي 

هر دو بد عنوان دو قرید  د تنها در حد  انون تجمع انساني بوده اند در سطحي نازل تنها یثرر است.مکد و 

نام قرید را بر خود داشتد اند.مطابق نظر برخي محققان در یثرر  ه  زمان با آعاز هجرت رسول خدا)ص( 

 :Barzegar, 2004) اندقطعات جدای قبایل  نار ه  چيده شده ن رفتد است.هنوز موزائيک شیهری شکل 

یش در مدیند  نار ه  ب وند ای قرار ها(.چنانکد یهود  و همد قبائلش و اوس و خزر   با همد عشییيره104

ول . ورود رسی پيدا و پنهان آنان در فایای شیهری را بدرسیتي درن  رد. هاتوان رقابتميگرفتد اند  د 

دا . بد عبارتي هرگز رسییول خنکرد هرگز تغييری در چينش قبائل واگرا در مدیند ایجادخدا)ص( بد یثرر 

تلاشیي جهت در ه  شکستن قا ب فيزیکي ساخت جاهلي قبائل سا ن در مدیند و بافت اجتماعي یثرر، 

اما  (.Barzegar, 2004: 104   درون شهری آنان حک  نکرد )بد عمل نيآورد و بد مهاجرت اجباری دست

يان با ابلاغ منشییور اخوت م ایشییان .پدید آورد انی آنتغييرات بنيادی در مفاهي  شییهر تي سیینجيده ابا اقدام

ی اجتماعي اوس و خزر   و مهاجرین  مودت ایجاد  رد و با انعقاد قراردادصحيفد بد عنوان نخستين ها اید

بندهای سییوم مطابق با  . قانون اساسي مدیند همد قبائل واگرای مستقر در مدیند را وحدت بخشيد

ها اع  از مهاجران قریش و انصییار مدیند، حفظ اسییتقلال تک قبيلدبد نام تکتا یازده  صییحيفد با تصییریح 

ي انّه  امّد واحده عل» ، تأ يد شیده است  دبد دنبال این تعهدات نموددروني و منز ت پيشیين آنان را تعهد 

اشییتد اسییت، دتر هایي  د پيشهر قبيلد بر رباع خود خواهد بود؛ بد همان ترتيبات و سیینتیعني «:  رباعته 

 :Jafariyan, 1994ای است )های قبيلدزیرا ا رّبعد بد معنای حا ت و وضعيت پيشين از حيث رسوم و سنت

يلد پس از ذ ر نام هر قب بد همين د يل پيامبرداشت ای مخصوص بد خود هر قبيلد در شیهر، محلد زیرا(. 47

 و عبارت رد واگذار خودشان عهده آن  ای مسیئو يت حفاظت و حراست از آن بخش و ناحيد را بدو تيره

دو ت   ید گویي قصییید بره  زدن قواعد اجتماعي مدیند را ندارد.  نیدتکرار ميچنیان را « علي ربعته »

دعا، ای اسیتوار است. گواه صد  این مهای قبيلدپيامبر در خار  از مدیند نيز بر محور قبيلد و بلونمياسیلا
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جزیره پس از فتح مکد اسیت  د با ایمان آوردن رئيس قبيلد صورت  ایمان قبيل ي فو  فو  سیا نان شیبد

د شای بد دو ت مر زی در مدیند ملحق ميصورت یک بلون جدید و با حفظ ساختار قبيلدگرفت و بدمي

(Barzegar, 2004: 10.) بين  ایدر دو ت پيامبر، اقتدار در نواحي مختلف قبيلد نویسیید:حسییين مونس مي

رد  گيری حکومت فردی متمر ز جلوگيری ميشد و از شکلرؤسیای مسلمان تقسي  ميشیمار زیادی از 

(Mounes, 2003: 89.) بد اسییلام و برتری  جزیره ا عررای های قبيلدها و گروه د شییهرها و دهکدههمين

ها و نظ  دروني آنان را برقرار داشت و فرمان عزل یا دو ت پيامبر اقرار داشیتند، رسیول خدا رئيسیان قبيلد

ایشییان بر قبایلي  د اسییلام آورده بودند نيز،  (.Feyrahi,2012: 135)صییادر نکرد دخا ت در جای اه آنان را 

شا وده هستي، سرزمين، بزرگان و قبائل رو، داد. از اینهای سخت قرار نميشرم یا های سن ين وخواسیتد

 (.Ahmad al ali, 2012: 330داشتند )چنان محفوظ ن اه مينظ  خود را ه 

 سطح میانی .2. 1. 4

افرادی بد نمایندگي از سوی خود بد عنوان در حجاز بااعزام پس از گسیتر  قلمرو اسیلام  )ص(پيامبر

ام و حا ميت  ردن دین اسلو ترویج آیين اسلام تلا   رد تا بد نهادیند وا ي برای سرپرستي امور حکومتي 

وظایف افراد را روشیین  رده و آنان را نسییبت بد )ص(گوند موارد پيامبر در این عمل بپوشییاند. خود جامد

 .  ردميهایشان واقف اختيارات و مسئو يت

د در  رميفردی را برای انجام امور محو د فو  ا اشاره بد جایي گسيل ، زماني  د رسول)ص( حارت

وشتند نميدر ترویج دین اسلام ميبد عنوان نماینده حا ميت اسلابرای مشروعيت وی  د ای عهدنامد ضمن 

را با ظرافت تمام در آن ميحکومت داری و اعمال حا ميت اسیییلانوین ی شیییيوهبد گوند ای مشیییخ  

و اداری حکومت مياز دخا ت در امور اسیتخدافرمودند تا مي.در خلال این منشیورتلا   ردندمنعکس مي

ز در ج منتخب وا يانیا محلي و   ارگزارانبنابراین  نند پرهيز  و ییا هرگونید میداخلیات قبيلید ای محلي

 در منطقد تحت فرمانشییان گذاری، صییلاحيت تام داشییتند و از نوعي خودگرداني محليی قانونعرصیید

خواستند  ند: اگر در موردی از من قااوت برخوردار بودند. چنان  د معاذ بن جبل از حایرت سؤال مي

ن، فرمود: اجتهاد   )ص(پيامبرام چد  ن ؟  د در  تار خدا بيان نشیده بود و از شما ه  حک  آن را نشنيده

  صییدور و ابلاغ. (Ibn Khaldun, 2009, L1: 459) تو دشییوار شیید برای من بنویس در صییورتي  د  ار بر

 نمودمي يدر حک  دستور ا عملبرای وا يان مناطق بود  د  «های دو تينامدبخش» فرامين رسول خدا بد مثابد

در جهت تقویت دو ت بشییمار آید و در )ص(اقدامات تشییکيلاتي و اداری پيامبرتوانسییت در زمره مي د 
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ي تحت نفوذ و قلمرو تبليغاتخود با توجد بد منطقد  ارگزاران برای رسییول خدا برای   گام بردارد.مياسییلا

 رد  د نشان از درایت و حسن حلمراني دو ت نبوی ميویژه ای صادر هایي هریک دسیتورها و راهنمایي

بتاً  وتاه و برخي نسییفرامين  برخي از این رسیید ميبد نظر  هارا دارا بود. ناظز بد محتوای این دسییتورا عمل

 ر دام ازهای هی اختيارات و مسئو يتاز محدوده هاو ابلاغيد هانامدچنين این بخشمفصل و جامع بود، ه 

 Ahmadi) انددهد  د همد وا يان، از اختيارات یکسیییاني برخوردار نبودهها حکایت دارد و نشیییان ميآن

Miyangi, 2004: 405.) ع( صادر  رد، ضمن تبيين ای  د برای حارت عليدر عهدنامد )ص(رسول خدا(

  ار» ند: ا را چنين بيان ميهها و شییرایط  ازم آننقش مه   ارگزاران حکومتي در اصییلاح جامعد، ویژگي

اندر اران تو، شایستد گردند. پس شیود  د  ارگزاران و دستیابد و اصیلاح ميمردم، تنها وقتي سیامان مي

ی  ارهایت  سي را برگزین  د اهل ورع، فقد، دانش و سياست باشد و با اندیشمندان و صاحبان برای اداره

 (. Ahmadi Miyangi, 2004: 409-412« )تجربد همراه با 

این بود  د، در هر قبيلد،  اسییلام )ص( در تحکي  حا ميت سییياسییيیکي دی ر از اقدامات رسییول خدا

ی آن روز، مسئو يت گردآوری اطلاعات و در جامعد هاعریف رد. انتخار مي« عریف»افرادی را بد عنوان 

در آنها از این طریق و یا  ارگزار و وا ي  تندآگاهي از وضییع مردم را در جهت ارائد بد حا   بد عهده داشییت

یي  د هاعلاوه براین ازویژگي  ازم را داشییت. اشییراف  بر امور و رد ميامور سییياسییي و اجتماعي دخا ت 

( و همين Ibn kasir, 1988: 218)بود  د آند با مردم داشییتند ميی نزدیک و صییميرابطدعریف دارا بود  

 ی اجتماعي برخوردار باشند.هاي با  ایدشد تا از ارتبام مطلوبميموجب 

 سطح مرکزی .3. 1. 4

د ببد علت  ثرت مراجعد نمایندگان قبایل و عشییایر بد پيامبر و بيعت با ایشییان بد  سییال نه  هجری

سیا ي  د مدیند و دو ت رسول خدا پذیرای قبائل متعدد از اقصي نقام جزیره . موسیوم اسیت« ا وفودعام»

 د اعلام اسیلام از سوی نمایندگان، اعترافي ضمني بد ی ان ي دو ت  (Ibn Hesham: 560-562) ا عرر بود

 ,Ahmad al-Ali، آن ه  بي هيچ قيد و شیییرم بود ))ص(و قیدرت مر زی آن و نمیاینده آن یعني پيامبر

2012: 329-330 .) 

اره شده يماً اشبد برخي اختيارات حکومت مر زی مستق یا همان قانون اسیاسي مدیند ا نبيدر صیحيفد

 توان بد موارد ذیل اشاره  رد.مياست. از آن جملد 
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 صلح مؤمنان یکي بيش نيست، در جن  احتما ي رخ داده، هيچ »جمعي:جن  و صلح دستد

ی برابری و دادگری در ميان مؤمنان، با دشمن از مؤمني نباید جدا از مؤمن دی ر و جز بر پاید

  (.Sahifeh al-Nabi: 17در آشتي درآید )

  :هر گروهي مسییئول حفاظت و ن هباني آن »اتحاد در دفاع در مقابل حملد دشییمن مشییترن

 (.Sahifeh al-Nabi: 44« )ها قرار گرفتد استروی آنقسمت از شهر هستند  د روبد

 بود و گسیییتردگي آن همد را بد زیر سیییاطد ميدو یت واحید  د دارای قدرت مر زی عمو

ه  آمدن امت شد. نفوذ و قدرت این دو ت چنان بود  د خویش درآورده بود، موجب گرد 

 Ahmadآمد )های آن بر همد واجب بد شمار مياطاعت از آن و حر ت در راسیتای فرمان

al-Ali, 2012: 322.) 

در مدیند از چهارده تن از بزرگان صحابد خود، اع  از مهاجرین و انصار،  )ص(پيامبر اسلام علاوه براین

بود و از اعایای این مجلس جهت مشیورت و مذا ره در امور حکومت و مسائل  مجلسیي تشیکيل داده

ها از اوضاع و گرفت. هر یک از اعاا، افرادی را در اختيار داشتند  د از طریق آنجاری مسیلمانان بهره مي

رت با های حاشدند و بد این وسيلد، ضمن  مک بد پيامبر در مشورتمسیائل سایر مسلمانان خبردار مي

  ردند.شان، در رفع مخاصمات و حل و فصل دعاوی بين مهاجرین و انصار اقدام ميای

 بعد امنیت و دفاع .2. 4

پيامبر بعد از ورود بد مدیند، با توجد بد بافت جمعيتي آن جامعد و مهاجرت مسیییلمانان، با مشیییکلات 

تا  بد  ار بست، خاصي راهای ستراتژیخاصیي روبرو بود. از این رو برای برقراری آرامش و امنيت مردم ا

 -و از مرزهای سياسي آورد فراه مدیند بتواند امنيت را تا حد امکان برای جمعيت مسیلمان و غيرمسلمان 

توان را مي )ص(دفاعي پيامبر -های امنيتياعتقادی حکومت تازه تأسيس خود دفاع  ند. مجموعد استراتژی

 یجا دب يداخل مخا فان با زيآم صلح روابط یبرقرار ،يهمبست  و وحدت جادیا هایي چون:اريمعدر قا ب 

 توان بدمي. علي رغ  این معيارها  رد يبررسییی منافقان یاعتقاد یهافتند با مبارزه و یريدرگ و جنی 

 شوند: ميها را در ذیل معرفي و بررسي دی ری نيز اشاره  رد  د مهمترین آنی ها فدؤم
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 مخالفانپرهیز از تعصب در برخورد با  .1. 2. 4

د با او بودند   يهایآن دسییتد یک رده بود،  ي را بد دو طبقد تقسیی مخا فين )ص(اسییلامميپيامبر گرا

و علناً ند ناستفاده  برای تایعيف موقعيت رسول خدا)ص( ي رده و آماده بودند  د از هر فرصیت تمخا ف

 يچطبقد ا بتد ه ینبا ا (Ibn Kasir, 1979: 19و یا قصد ترور وی را در سر بپرورانند.) کشندب يراو شمش يدعل

 ائيیذو ا يجن  ياتياو و امت، عمل يدممکن اسییت عل یافتياطلاع م ینکدو بد محض انداشییت  يمماشییات

بهترین نموند برخورد رسول خدا با بره  زنندگان امنيت اجتماعي را  .نموديها اقدام مانجام شود، بد دفع آن

 Ibn؛ Waghedi, 1966: 1046)دیند و سییازندگان مسییجد ضییرار دانسییت توان برخورد با منافقان ممي

Hesham: 173-174) .بود.  يغيو تبل يبودند  د مخا فتشییان با آن بزرگوار مخا فت زبان يدسییتد دوم  سییان

عنوان  د با اخره ادارة جامعد  ینبد ا - ید د با پرداخت جز  رديفقط موظف م يها را طبق دسییتور قرآنآن

در  یدباميها ه  سییه ذا آن پرداختند،يو خمس م ات ازم دارد  د مسییلمانان آن را بد عنوان ز  يمنابع ما 

. شديوجان و مال و ناموسشان حراست م گرفتنديحکومت قرار م یتتحت حما -آن داشیتد باشند ينتأم

 ,Ghafarzadeh) بودند نيتجهت در ام ینها ه  از اآن اد،ديهیا انجام نمآن دبی يزیکيتعرض ف يچامیا ه

رى ها خطبا آن یدبرخورد شد یرابود؛ ز یندتحمل و مداراى آن حایرت با منافقان مد ترینيشب(. 7 :2015

 و بود  د بد رغ  اقدامات یندمنافقان مد يسآمد. عبدا لد بن اب  رئحکومت اسیلام  بد شمار م  يدجدّى عل

 .(Jafariyan,1994: 144-145) او اقدام  نکرد )ص( يامبردر مراحل گوناگون، پ یشهايانتخ

 انعقاد پیمان صلح با مخالفان داخلی. 2. 2. 4

 توان بد موارد زیر اشاره  رد:در این زميند، مي)ص(های مه  پيامبر از جملد پيمان

 )صحیفه النبی( مدینهمیپیمان عمو

شییاهکارهای تمدني در دو ت نبوی بشییمار بي تردید پيمان نامد عمومي رسییول خدا )ص( یکي از 

 ویژه تعامل ومنشیور قانون اسیاسي،  آید. زیرا در جامعد منحط جاهلي جزیره ا عرر برای نخسیتين بارمي

براساس  ی اجتماعي سا ن آن از جملد یهودیان هاجامعد مسلمان مدیند و دی ر گروه سیاخت ساختارمند

ي های دیني و سياسحقو  و حدود اجتماعي افراد و طبقات جامعد، اقليت تدوین و ابلاغ شد.مکتب اسلام 

آميز و نظ  و شیهر و سیياسیت داخلي و خارجي حکومت، در آن مشیخ  شده بود و زندگي مسا مت

ای اختلاف فرقد  رد و از بروز هرگوند تشیینج وتاییمين )ص(مدار پيامبرعدا ت را در سییایة حکومت دین
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قرار داد. چند ا هي و شهر مدیند را شهر امن و حرم  هنمود و همة سیا نان شهر را امتي واحدجلوگيری مي

 : بد قرار زیر است  د مبين تعاملات انساني و آزاد اندیشي دین اسلام بوده مادة مه  این پيمان

 ؛مسلمانان و یهودیان در پيروی از دین خود آزادند 

 ؛اماا نندگان پيمان، دفاع مشترن از مدیند را بد عهده خواهند داشت 

 خواهد بود)ص(مرجع حل اختلافات احتما ي در ميان اماا نندگان این پيمان، محمد. 

دهد  د بستن این پيمان، در حفظ آرامش و برقراری امنيت شهر بررسي سير حوادث تاریخي نشان مي

ان يزی یکي از سیید گروه یهودی مدیند، در سییال دوم، هيچ   بدر و فتندبد قدری مؤثر بود  د تا بعد از جن

 (. Ibn Hesham, 1996, L2: 147-150) تشنجي در ميان مردم بد وجود نيامد

 پیمان عدم تجاوز

ی اپيمان جداگانددر ذیل آن های مدیند اماییا  رد،  د با همة گروهميعلاوه بر پيمان عمو، پيامبر اسیلام 

در این قرارداد، سد گروه یهودی  (.Waghedi, 1966: 457) اماا فرمودسا ن مدیند نيز با سد گروه یهودی 

. با دشمنان اسلام همکاری نکنند و مر ب، اسلحد و ابزار 6ایير و بني قریظد متعهد شدند: نقينقاع، بني بني 

و مسلمانان بر ندارند و پنهان و آشکار، با )ص(بر ضید پيامبرمي. هيچ گا9؛ جن ي در اختيار آنان قرار ندهند

حق هر گوند مجازات  اگر برخلاف این قرارداد عمل  نند، پيامبر .9 ؛زبان و دسیت ضیرری بد آنان نرسانند

 (.Waghedi, 1966: 457)ت آنان را خواهد داش

 پیمان صلح حدیبیه

مره از مدیند خار  شدند و د اتفا  تعدادی از مسلمانان بد قصد عب )ص(در سیال شش  هجرت، پيامبر

لمانان خود مسمي، با نيروی نظاآگاه شیدند)ص(وقتي قریش از حر ت پيامبر بد طرف مکد حر ت  ردند.

تد شد پيماني با آنان بس پيامبر از در مذا ره با آنان وارد شده و در نهایت در سرزمين حدیبيد متوقف  رد.را 

شمار مانان بدو مسل)ص(این صلح، پيروزی بزرگي برای پيامبر د صلح حدیبيد، نام گرفت. هر یک از مفاد 

  رد. از نتایج آن، بد رسميترفت و امنيت ما ي، اعتقادی و جاني آنان را تا چندین سیال آینده تأمين ميمي

شیناختد شدن مسلمانان از طرف قریش، فرو ریختن دیوار آهنين بين آنان و مشر ان، رفت و آمد و ارتبام 

 ودو دعوت سیران دی ر  شورها ب)ص(د و مکد، بد وجود آمدن فرصیت طلایي تبلي  برای پيامبرمردم مدین

(Ibn Saad, 1995, L2: 104-105 در .)قرآن از این صلح بد عنوان فتح آشکار یاد شده است (Fath, verse 

27.) 
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 ایجاد وحدت و همبستگی. 3. 2. 4

بسییيار بود اما مير جامعد اسییلاگرچد مظاهر امت واحده بد عنوان تجلي او  همبسییت ي و وحدت د

توانست بد تحکي  ار ان قدرت حا ميتي رسول خدا و ایجاد وحدتي  امنازع منجر ميبرخي اقدامت دی ر 

 :یل اشاره  ردتوان بد موارد ذميشود در زمره این اقدامات 

 بنای مسجد

و  ردمفرهن ي متقویت بنيادهای و  اتاعتقاد ی عبیادی و یا تحکي هیااجرای آیين، برای )ص(رپيیامب 

عي پای اه اجتما توانست  انونو یامينمود زیرا مسجد ميميا زا ساخت مسجد  ایجاد مر ز سیياسیي واحد

 توانسیتميبود،  مسیلمانان نماز جماعت و جمعدبرگزاری  د علاوه بر این  د محل موثری باشید مذهبي 

اوی مردم و رخدادهای مه  و فصل مشکلات و دع های امور مسلمين و محل حلگيریتصمي مه  مر ز 

 .دی ر باشد.  اجتماعي

 عقد اخوت

برقراری عقد برادری بين مسییلمانان، اع  از مهاجر و انصییار بود. از یک  )ص(دومين اقدام امنيتي پيامبر

 داد و از طرف دی ر اختلاف دیرینةهای دور بودن از خاند نجات ميطرف مهاجران را از غربت و سیییختي

ا شد، بد صلح و صفهای خونين ميبين دو گروه اوس و خزر  را  د در طي سا يان متمادی منجر بد جن 

های یهود، منافقان و دشمنان داخلي مسلمانان  د همواره در صدد در ضمن توطئد  رد.و برادری تبدیل مي

انصییار  د از امکانات ما ي و شیید. با این پيمان هر  دام از مي خنثياز بين بردن وحدت مسییلمانان بودند، 

رفاهي با اتری برخوردار بودند، سیرپرستي یک خانوادة مهاجر را با روی باز پذیرا شدند و در خاند، مزرعد 

 (. Sobhani Tabrizi, 2006, L1: 458-459 ) و زندگي، شریک خود قرار دادند

 امنیتی -اقدامات دفاعی. 3. 4

 اقدامات غیرنظامی .1. 3. 4

بد آن )ص(حکومت، رسییول خدا یک در  ارهای اطلاعاتي ناپذیر بد علت  زوم و ضییرورت اجتنار 

 رد و افرادى را در این جهت استخدام و ورزید و بد شکل یک عمل منظ  و مؤثر بد آن ن اه م اهتمام م 

د، بد امر بن یمان و معاون او عمار یاسییر  د داراى خصییوصییيات اطلاعات  بودندحذیف. نمودمنصییور م 

ا ه ردند و مسلمانان را از آنرسول خدا بد این  ار منصور و مشغول شدند و افراد اخلا  ر را شناسای  م 
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 ,Ibn Asir, 1990) چنين سمت  داشتد استبن حارثد ه  زید. (Ibn Asir, 1990, L1: 884)داشیتند باز م 

L1: 4) . بار  رد . وى اخبود، اما اسییلامش را پنهان م عباس بن عبدا مطلب قبل از فتح خيبر اسییلام آورده

فرمود: در  خواست از مکد بد مدیند هجرت  ند  د پيامبر خدااو م . آوردمشیر ان را براى رسیول خدا م 

 (Ibn Asir, 1990, L3: 581)مکد بمان  بهتر است 

 اقدامات نظامی. 2. 3. 4

یکي از نشیاند های قدرت سیياسیي دارا بودن نيروی نظامي متمر ز اسیت . استقرار پيامبر در مدیند و 

شیرم  ازم در تشکيل دو ت قدرتمند داشتن نيروی مسلح و  ارآزموده ای بود  د بتواند بد هن ام خطر در 

ل مدیند بد تشکي يان شیهر و دو ت محافظت نماید . بد همين د يل رسیول خدا )ص( پس از اسیتقرار در 

پيامبر  یديرانگبد وسيلة آنان، امنيت  ازم را برای جامعة دیني خود فراه   ند. تصمي  پيش تاسیپاه پرداخت 

تصیمي  گرفتند بد مر ز اسلام هجوم ببرند. پس از هجرت،  از آن جهت حائز اهميّت بود  د مشیر ان مکد

واخر سال اول هجرت، با ادر  دفاع یهجهاد و اجاز یدیبرای مقابلد با چنين حملاتي و در پي نزول آ پيامبر

 .ریزی  ردارتش اسلام را پي یداو ي یدنيروی    و ادوات محدود جن ي هست

. جانشنان پيامبر 6ای داشت  د رئوس آن عبارتند از: سیازمان دفاعي و امنيتي پيامبر تقسیي   ار گسترده

. صاحب  واء 9بيند(؛ يروی انساني برای جن  تدارن مي. مسیتنفر ) سیي  د ن9در مدیند در حين جن ؛ 

. بدل ) سییي  د برای فریب دشییمن، شییبيد پيامبر 5. اميرا رماه )فرمانده تيراندازان(؛ 0دار(، دار و پرچ )عل 

. 2و طراح آرایش جن ي(؛ ميدهنده بد نيروهای نظاوازع )نظ . 1گرفت(؛ شید و در قلب  شکر قرار ميمي

. 64ا سلاح )رسيدگي  ننده بد امور سلاح(؛ . صاحب2دار پيامبر(؛ . مسر  )مر ب8و صلاح؛ خریدار اسب 

. 65. تبليغات جن ؛ 60. امور غنائ ؛ 69. جاسیییوس جن ي؛ 69. حیارس و محافظ؛ 66راهنمیای جن ي؛ 

 (.A group of writers, 2006:63-64)مي. آموز  نظا61حفاظت و اطلاعات؛ 

عدد و  92ا لد های رسییولدفاعي پيامبر اسییت. غزوه - ر از اقدامات امنيتيها و غزوات یکي دیجن 

 توان بد صورت زیرپيامبر را ميميهای نظااند. بد طور  لي حر تعدد ن اشتد 89-)ص(9ها را ميان سرید

 بندی  رد:تقسي 

  داشت، مثل غزوه حنين و فتح مکد؛ميجنبد هجوغزوات برخي 

 انده  د برهمين مبنا سرید خو ی سياسي و اقتصادی داشتجنبديمبعایي از این عمليات نظا

 موتد ،حمراء ا اسد ، مثل شدمي
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  من بود، و  يفي دشميجنبد ا تشیافي داشت و برای  سب اطلاعات از وضعيت   نيزبرخي

 های بدر تا اطلاعاتبن عمرو بد چاهابي وقاص و بَسبَسمثل ارسیال علي)ع(، زبير، سیعدبن

 اسير ب يرند؛ سب  نند و 

  ها جنبد تدافعي داشت، مثل احد و خند ؛گاهي این جن 

 یبد پيمان صیلح و متار د جن   شییيده اسییت، مثل سریدميهای نظابرخي از این حر ت 

 حمزه در ماه هفت  و پيمان صلح حدیبيد در سال شش  هجرت؛

 بود، ميقدرت نظاداشت و نمایش ميجنبد مانور نظا )ص(پيامبرميهای نظابعاي از عمليات

 (. Montazer al-Ghaem, 2007: 127ی تبون و حَمراء ا اسد )مثل غزوه

 بعد سیاست خارجی. 4. 4

از قبایل بزرگ عرر و  خميان و غسیییانيان و یمن  د در قلمرو  هیای بعثت پيامبر گذشیییتددر سیییال

 های غير مستقليبد دو تتوان ا عرر قرار داشت، در فراسوی مرزهای شبد جزیره، ميهای جزیرهسرزمين

چون حبشید و مصیر و امثال آن اشیاره  رد  د وابسیتد بد یکي از دو دو ت بزرگ آن عصر بودند. در این 

 :Derakhshe, 2008آمدند )همتا در عصر بعثت پيامبر بد شمار ميراستا، ایران و روم دو دو ت بزرگ و بي

548 .) 

 درآمیختن نرمش و قاطعیت .1. 4. 4

 امبرهای سياست خارجي پياسیتراتژیمياصیول بد عنوان یک مبنای ثابت و اسیاسیي در تماتأ يد بر  

مشهود است. پيامبر علاوه بر برخوردهای قاطع در امور داخلي  شور، در سياست خارجي نيز چنين بودند. 

ر طهای بزرگ وقت صریح و قاطع بود و حتي خهای پيامبر بد سیران  شیورها و قدرت د  حن نامدچنان

(. در A group of writers,2007: 307ا عمل شییدیدی را از جانب برخي از آنان بد دنبال داشییت )عکس

اسل  »این جملد مشترن است: « خسروپرویز»و « مقوقس»، «هرقل»های پيامبر بد شاهان مقتدر آن زمان، نامد

از سییوی دی ر، پيامبر (.  Ahmadi Miyanji, 1985: 90-97-105« )تسییل : مسییلمان شییو تا سییلامت بماني

دادند. اما  رد نرمش و انعطاف نشان ميجا  د مصیلحت اسیلام اقتااء ميرغ  قاطعيت در اصیول، آنعلي

شییید. بلکد تا تيکي بود در جهت تثبيت و حفظ ها، منجر بد تخطي از اصیییول نميییک از این نرمشهيچ

 اصول.
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 تقدم دعوت بر جنگ .2. 4. 4

جزو اصیول اصیلي راهبدهای سياسي دعوت  انعطافدعوت و مدارا و  و تقدم داشیتيبد گرام اهتمام

عنا مدرخواست پذیر  اسلام از غيرمسلمانان بد دست مسلمانان توان ميرسیول خدا بوده است. دعوت را 

 هرگز در سییيره فرهن ي و سییياسییي و بطور  لي منش اجتماعي(. Akhavan Kazemi, 2008: 581) رد.

ی وهقبل از دعوت ابتدایي دست بد شيخشونت و یا جن  ابتدایي گزار  نشده است ایشان همواره پيامبر 

حاییرت پيش از ادای وظيفد دعوت، در هيچ موردی دسییتور  زدند.ميدی ری برای پيشییبرد اهداف خود 

سفير  ام وهای متعدد از سيره ایشان از جملد صلح حدیبيد، ارسال پيجهاد و قتل صادر نکرده است و نموند

پيامبر این  ( Jafariyan, 2004: 586)بد دربار پادشیاهان و سیران غير مسلمان جهان، بيان ر این نکتد است 

سیفيران خویش نيز ملحوظ داشت، سفيران پيامبر موظف ميبرای تما ا عملشیيوه را بد عنوان یک دسیتور

  .بدارندهای دی ر را مقدم بر شيوه رفق و مدارا  بودند دعوت و دیپلماسي

 و مسالمت جویی  صلح طلبی .3. 4. 4

یکي از محورهای حا   بر روابط خارجي پيامبر اسیلام در  نار اصیل جهاد، موضییوع صلح است  د  

آن حارت  های متعدد ایشان جا ب توجد خواهد بود. رو بررسیي و تجزید و تحليل آن در  نار جن 

 يزح را نصل یاستراتژ ی،بر دعوت استوار بود، از سال شش  هجر ینکدعلاوه بر ا يخارج ياستدر حوزه س

اره  رد. توان بد رفتار پيامبر در فتح مکد اشییبرای نموند مي بود. یبيدآن صییلح حد یندنبال  ردند  د بارزتر

مردان شهر مکد را بد قتل برساند. اما ایشان ميطبق عرف و قوانين جن  در آن دوره حق داشت، تما پيامبر»

 . (Ibn Hesham, 1995: 275« )س از پيروزی از مکيان، همد را بخشيدندپ

دهد  د آن حاییرت همواره تلا  داشییتند تا با انعقاد ن اهي بد سییيره سییياسییي پيامبر اعظ  نشییان مي

ين ببرد. ی جن  و ستيز را از بهای تيرگي روابط و فلسیفدها و تأ يد بر  زوم وفای بد قراردادها، زميندپيمان

 آميز است.های داخلي و خارجي، تأمين صلح و همزیستي مسا متهای پيامبر اع  از پيمانح پيمانرو

 -ابلاغ پيام ا هي بد جهانيان مستلزم وجود فاای سياسيآميز و تعاملات خارجي: توسعد روابط مسا مت

در حدود شش سال پس از هجرت بد مدیند »آميز و توسعد تعاملات خارجي بود. اجتماعي آرام و مسا مت

درگير جن  با دشمنان اسلام بود. اما بد محض اینکد دو ت خویش و دارا اسلام را نسبتاً ایمن یافت، راهبرد 

آميز را دنبال  رد  د نمود عيني آن پيمان صلح حدیبيد در سال شش  هجری صیلح و همزیسیتي مسیا مت

شود  د ایشان مشاهده مي )ص(مبر اسلامپيا و سيره  در تاریخ (.Akhavan Kazemi, 2008: 585)« بود
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با مشییر ين مکد و یهود مدیند و نصییارای نجران و ... معاهداتي داشییتد اسییت و با آنان تعاملات و روابط و 

خود  ای از اصحارتوان از فرستادن عدهبا غيرمسلمانان، مي )ص(اند. از دی ر روابط پيامبرمعاشیرت داشتد

ر عين حال  د  د د )ص(پيماني قبيلد خزاعد با پيامبرشد یاد  رد و یا از ه بد نزد نجاشي پادشاه مسيحي حب

رساندند چون صیلح حدیبيد و یا جن  احد بد مسلمانان  مک ميمشیرن بودند، در مواقع حسیاسیي ه 

(Ibn Hesham, 1997: 209-217.) 

ن عدم اسییتقلال داخلي آناها و بر انکار مليّت )ص(سییيره پيامبر ا رمها: احترام بد حقو  دی ر حکومت

و ها و ادیان دی ر چد در قلمراستوار نبوده است و با وجود جهاني بودن آئين اسلام، موجودیت قبایل، ملت

هایي اسیییت  د و چد خار  از آن محفوظ بوده اسیییت. یکي از د ایل این سیییيره، نامدميحکومت اسیییلا

این طریق موجودیت آنان را بد رسميت شناخت  داران نوشت و ازبرای گروهي از سران و زمام )ص(پيامبر

(office of the Department of Co-operation, 1994: L1: 399.) هرگز در صییدد  )ص(پيامبر اسییلام

فظ نظام ها را در حفروپاشي نظام داخلي قبایل و  شورهایي  د مردم آن بد اسلام گرویدند، برنيامد. بلکد آن

  (.Habibzadeh, 2008: 432)شان آزاد گذاشت ليمطلور و آدار و رسوم شایستد م

 اصل نفی سبیل .4. 4. 4

های سياسي، اقتصادی، فرهن ي و ... نفي ی عرصدو دو ت نبوی، در  ليدميیکي از اصیول دو ت اسلا

خداوند، طریقي برای تسلط و برتری » سبيل در  ليد قلمروهای داخلي و خارجي است  د آن را از ن  آید

در  )ص(اند. مجموعد عملکرد سیياسي پيامبر( گرفتدNisa, verse 141« ) افران بر مؤمنان قرار نداده اسیت

ارتبام با غيرمسلمانان چد در دعوت، چد در صلح و چد در روابط سياسي، بد نحوی بوده است  د همواره 

 ,Derakhshe)در آن بد دقت مورد ملاحظد قرار گرفتد است  اصیل نفي سیبيل و عزت مسیلمانان و اسلام

2008: 536). 

در حل و فصل اختلافات از  )ص(دهد، حایرت رسیولاصیل دیپلماسیي و مذا ره: تاریخ نشیان مي

های چون مذا ره و بحث آزاد، حکميت و داوری، سیاز  و وساطت استفاده  رد. شواهد تاریخي شیيوه

ن بد مدیند و انعقاد پيما )ص(بيل منشییور مدیند در آغاز هجرت، ورود پيامبربسییياری در تاریخ اسییلام از ق

حيان نجران و مذهبي مسي طرفي با قبایل مختلف و انعقاد پيمان صیلح حدیبيد، مذا ره با هيئتدفاعي یا بي

های دور و نزدیک مؤید این مطلب است. نکتد جا ب توجد این ارسیال نامد بد سران و پادشاهان حکومت
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د بد ای برای ابلاغ پيام خوپرداختند اما از مذا ره بد عنوان وسییيلداگرچد بد مذا ره مي )ص(اسییت  د، پيامبر

 نمودند.  مخا فين استفاده مي

 نتیجه گیری .5

بررسیي ا  وی حکومتي پيامبر اسیلام در سید حوزه مه  مدیریت سياسي فاا، یعني بعد سياسي فاا، 

رغ  نوپا بودن، نموند علي )ص(دهد، حکومت پيامبرسییياسییت خارجي نشییان ميبعد امنيت و دفاع و بعد 

صل زون براین تحقيقات مفآید افميشمار د ب  املي از یک ا  وی او يد و مطلور مدیریت سیياسیي فایا

 در یکدر سازمان قبيلد ای را  د نيروهای واگرا همد  رسول خدا)ص( توانستی مدیریت فایا نشیان داد

ا تقسي   ار ب مدیریت  رده ورا قرار داشت  بدون قانون ومتکي بر فرهن ي جاهلي سياسي  یفاای آشفتد

مملو از و تعامل و صیییلح و دوسیییتي با فرهن  غني اخوت ها را بد هم رایي آن دهي اجتماعيو جهیت

ی هابررسي را شیکل دهد.بنام امت ی متحد و منسیج  و یک جامعدمنجر و روبرو  رده ی دیني هاارز 

با مدیریت مدبراند رسول خدا و  ارگزاران ميحا ميت اسیلاحدود سیياسیي قلمرو تاریخي نشیان داد  د 

د سرعت شهری با سازه تمدني بد بد نحوی صورت گرفت  د ب آناداره و شناختد شد رسیميت اصیلح بد 

 نام مدیند ا نبي متمایز از یثرر تاسيس شد.

 منسج  امنيت و دفاع همد جانبد، راميیک نيروی نظا ایجادعلاوه براین پيامبر اسیلام )ص(توانسیت با 

ا های بزرگ آن زمان بد نوعي توازن قوا بروابط دیپلماتيک با قدرتو برقراری و با پاید ریزی  محقق سییازد

و بتواند بد عنوان دو تي شناختد شده و بسيار قوی در حجاز و شاید جهان رقبا و دشیمنان خود دست یابد 

توجد بد ا  وی نظام  از سییوی دی ر، ویژه ایران زرتشییتي و روم مسییيحي و یمن بشییمار آید.آن روزگار ب

نوعي  رد. حکومت خود را با نوعي ا  وی بسيط غيرمتمر ز اداره مي)ص(پيامبر داد، سیياسي ایشان نشان 

محقق  رباعث شد وحدت مورد نظر پيامبا عرر  از نظام سياسي  د بکارگيری آن در شرایط آن روز جزیره

بد حکمرانان بعدی معرفي  ند  د و سازو اری را گيرد د و در سیاید این وحدت، امت واحده شیکل وشی

 باشد.بعدی ها و  ارگزارن حکومتا  وی  دستماید و
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