
 

 

 

 

 ()امنیت در سیره پیامبر اکرم مقاله پژوهشي: 
  2د آقامحمدي، داو1الديني مجيد زين

 81/89/06:مقاله پذیرش                                                                       90/90/06: مقاله دریافت

 چكیده 

 طیبر اساس اهداف و منافع دین اسالم تعریفى از امنیت داشته که بر اساس آن تعریف در  ()اکرم پیامبر

از هر جهت در آرامش به سر امنیت در سایه و غیرمسلمانان امنیتى ایجاد کرد که همه مسلمانان  ،مدتى کوتاه

 و هم در دراز مددت  مدت کوتاههایى به اجرا درآورد که هم در  براى ایجاد امنیت اقدام( )پیامبر. بردند مى

در گسدتره   امنیدت بدا    ( )بررسی سدیره پیامبراسدالم  با موفقیت بوده است. در این مقاله با هدف  همراه

ابتددا مفهدوم امنیدت و    ها،  بند  داده استفاده از روش فیش بردار  و مطالعه اسناد ، تفسیر، پردازش و طبقه

امنیتى  اقداماتهاى موجود در آن را به اختصار مورد بررسى قرار داده، سپس در دو بخش به بررسى  گفتمان

هاى ایجاد امنیدت توسدا ایندان در موده و قبد  از       زمینهها و  ایم. در بخش اول تالش آن حضرت پرداخته

در ایجاد امنیت در مدینه و پدس از  () هاى پیامبر هجرت و در بخش دوم که بحث اصلى مقاله است اقدام

 ()ها  تحقیق حاضر حاکی از آن است که تدابیر امنیتی پیامبراسالم یافته ایم. تنوی  حوومت را پى گرفته

 .یت در جامعه به گسترش روزافزون دین اسالم نیز کمک شایانى نموده استبر ایجاد امن عالوه

 

 ، امینت ایجابی، امنیت سلبی()امنیت، اسالم، سیره حضرت محمد واژگان کلیدی:

  

                                                           
 zeineddini@yahoo.comدانش آموخته دکتر  علوم دفاعی راهبرد  داننگاه عالی دفاع ملی )نویسنده مسئول(  -1

 یار علوم دفاعی راهبرد  داننگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهور  اسالمی ایراندانن -2

 استراتژيكفصلنامه مطالعات دفاعي 

 1318 بهار، 75، شماره دهمهفسال 

 183-212، از صفحه همنمقالة 



 

 

  1938 ، بهار57، شماره هفدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   181

 مقدمه
الندان   پیدامبر عیدیم   ژهید و بده بزرگدان دیندی    مطالعه و تحقیق در مدورد روش و سدیره پیندوایان و   

  خألهدا تواند  در زندگی روزمره، می ها آنساختن  ابعاد مختلف و عملیها و  در زمینه ()اسالم

را نیدز اعداده    جهدان اسدالم   رفته ازدست  سربلندموجود در زندگی بنر  را پر ساخته و عزت و 

 نماید. 

در ابعاد و سطوح مختلف آن، یوی از نیازها و مطالبات عمدده و   ()اسالم امبریپها  امنیتی  شیوه

هدا و عوامد     جهان اسالم است و نیز راهوارها  جلوگیر  از ناامنی ژهیو بهحاضر و اساسی انسان 

 نهفته است. () ، در سیره پیامبر اکرمها آنبرهم زننده 

، تبیین سدیره امنیتدی آن حضدرت    ()با عنایت به اسوه بودن سیره اجتماعی و فرد  پیامبر اعیم 

ابعاد مختلف آن، مؤثر و راه گنا باشدد. نوشدتار حاضدر    راستا  تأمین امنیت بنر  در  تواند در می

امنیدت،   بر همین مبنا نگارش یافته است و در این نوشتار با توجه به ابعاد و سطوح گسترده مفهدوم 

 شود. پرداخته ()سعی شده تنها به امنیت در سیره پیامبر اکرم 

جامعه انسانی، تهدیدات دروندی  تهدیدها  اصلی امنیت انسان و  () در سیره امنیتی پیامبر اعیم

و خطدرات اسدت و در     جزو تهدیدها« موانع درونی کمال»در موضوع امنیت فرد   رو نیازااست. 

. بده  هسدت استبداد و تجاوز به حقدو  دیگدران    و به تعبیر دیگر، « ظلم به دیگران»حوزه اجتماعی، 

بدرا    ()پیدامبر اسدالم   شدر فرمدای « جهاد اصدرر »و « جهاد اکبر»همین دلی  است که اصطالح 

 تأمین امنیت فرد  و جمعی اطال  شده است.

برخدورد بدا مخالفدان، عمدق دادن معندایی بده هویدت          در یطلبد  صلحپرهیز از جنگ و خنونت و 

و منافقدان، پرهیدز از    طلبدان  جنگو وحدت، نبرد با  ییگرا همدشمنی،   جا بهاسالمی، اص  اخوت 

شدونان، متعهدد    و برخورد بدا پیمدان   ها نامه توافقدار  به تعهدات و  ، وفا زیست ظلماستبداد و ستم، 

عدل و قسدا، رسدیدگی     برقراربودن به قوانین الهی، تساه  و تسامح توأم با جدیت و قاطعیت، 

امنیدت،   نیتدأم  به فقرا و محرومان، ترویج انفا  و ایثدار... از اهدم و رسدوس اصدولی اسدت کده در      

 قرار داشتند. ()پیامبر موردتوجه

امنیت یک نعمت مانند اسدت و در همده ابعداد فدرد ، اجتمداعی، سیاسدی، فرهنگدی،         که ییازآنجا

و ایجاد گسترش آن نیز وظیفه آحداد   استاقتصاد ، قضاسی و غیره از نیازها  اصلی فرد و جامعه 

تواند خدود را نسدبت بده    ؛ بنابراین هیچ موتب یا نیام حقوقی نمیهاست دولتها و  ملت، حوومت
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نیازهدا  بندر اسدت،     نیتر  ضروریوی از  که نیاموضوع امنیت توجه بداند؛ زیرا امنیت گذشته از 

 عام  مهمی نیز برا  رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی و اقتصاد  است.

جتمداعی افدراد   گو  نیازها  فرد  و ا یک نیام حقوقی جامع و مترقی که پاسخ عنوان بهاسالم نیز 

متدون دیندی، احودام و     بامالحیده هاست از ایدن قاعدده مسدتثنی نیسدت و      ها و موان در همه زمان

ها  تحقدق بخندیدن    ح ها و راه شود که اهمیت امنیت در همه عرصه مقررات اسالمی مالحیه می

 است.قرار گرفته  موردتوجهها  حقوقی، در دین اسالم  به امنیت اجتماعی بیش از سایر نیام

از دیدگاه قرآن امنیت یوی از اهداف استقرار حاکمیت خداوندد و خالفدت صدالحان اسدت ضدمن      

 .اینوه تأمین امنیت از اهداف جهاد و احساس امنیت از خصاسص مؤمن است

هدا،   امنیت اجتماعی را باید در سایه تقوا، عدالت، ایمان، عم  صالح، رعایت حرمت و حقو  انسان

حرومان، مبارزه با مفسدین و مجرمین، رفع فقدر، تدأمین مندیت مدردم، حفد       دفاع از میلومان و م

کده امنیدت    گونده  همانها  منروع و حاکمیت قوانین و مقررات انسانی و الهی جستجو کرد  آزاد 

فرد  هم از دیدگاه قرآن ناشی از ایمان واقعی و آرامش روحدی و اطمیندان نفدس و یداد خداوندد      

 .هاست دل بخش آرامفرماید: یاد خدا  ره رعد میسو 28است، خداوند در آیه 

هدا  مؤمندان    فتح خداوند فرموده است؛ اوست خدایی که آرامش را بدر دل  هسور 1چنین در آیه هم

ها همه لنور خداست و خداوند حویم  قرار داد تا بر یقین و ایمانش بیفزاید و سپاه زمین و آسمان

واقعی مردم اسدت و بدرا  اینوده اولویدت یدک وظیفده       و داناست. دولت در اسالم برآیند نیازها  

آیدات و    ال البهباید به متون دینی مراجعه و از  میینمااسالم را احراز  ازنیرنسبت به سایر وظایف 

مدردم را اسدتخران نمایندد. از دیددگاه آیدات و روایدات امنیدت از          هدا  خواسدته روایات نیازها و 

فرمایندد:   می( )پیامبر اعیمها  بزرگ خداوند است و بر سایر نیازها  بنر اولویت دارد.  نعمت

ا  علوم اسالمی،  مرکز تحقیقات رایانهوطنی که امنیت و شاد  در آن نیست، خیر  در آن نیست )

الخیرفی الوطن االمع األمن و »که:  اند فرمودهنیز در همین رابطه  ()(. امیرالمؤمنین علی1931

کده   آید برمی( از مفاد این دو حدیث چنین 1931ا  علوم اسالمی،  مرکز تحقیقات رایانه) «المسرر 

معنی است. مضاف بر اینوه از دیددگاه   و شاد  بدون امنیت بی استسرور و مسرت فرع بر امنیت 

 موردتوجده ارزش و خیر است که دارا  امنیت باشد و اصوالً کنور نداامن  معصومین، وطنی دارا  

آمدده   ()در روایات دیگر منسوب به پیامبر اعیدم  .و رو به نابود  است گیرد نمیقرار  کس هیچ

، امنیت و عافیت اند شده  واقعآورده ننده و مورد ناسپاسی و ناشور   جا بهاست؛ سپاس دو نعمت 
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فرمودندد: نعمدت در   ( )(. همچنین حضرت علدی 1931ا  علوم اسالمی،  رایانهمرکز تحقیقات )

مرکدز  دنیا امنیت و سالمتی جسم است و تمام نعمت در دنیا و آخرت وارد شدن به بهنت اسدت ) 

نمایدد و اینوده در روایدات     (، که اهمیت امنیت را بیدان مدی  1931ا  علوم اسالمی،  تحقیقات رایانه

امنیت در کنار سالمتی بیان شده اسدت، بیدانگر اهمیدت و ضدرورت وجدود و       م(السال )علیهم معصومین

شدریفه سدوره توداثر خداوندد      8در آیده   .اسدت تأمین آن و تأثیر آن در سایر شدئون زنددگی بندر    

حضدرت امدام    .خواهدد شدد   سدؤال هدا از شدما    است که پس در روز قیامدت از نعمدت   ندیفرما یم

 سدؤال آن  دربداره هدا کده در قیامدت از انسدان      مقصود از نعمت»این آیه فرمود:  درباره()صاد 

ا  علدوم   )مرکدز تحقیقدات رایانده   « اسدت  ()شود امنیت و سالمتی و والیت حضدرت علدی   می

خددایا مدرا   “کده   اندد  فرمدوده نیز در دعا  منهور خدود   ()(. حضرت امام سجاد1931اسالمی، 

ا  علدوم   مرکدز تحقیقدات رایانده   ” )خوف و ناامنی ضعیف و ناتوان نورده تا قددر امنیدت را بددانم   

 مسدئله بیانگر توجه اسالم بده   ی( همه این آیات و روایات و موارد منابه دیگر تمام1931اسالمی، 

 .امنیت است

-تواند برا  تصمیماینوه نتایج میامنیت و  دربارهانجام این پژوهش به لحاظ توسعه دانش اسالمی 

تحقیق در سدیره پیدامبر    خألگیرندگان حوزه امنیت کنور کاربرد داشته باشد و انجام نندن تحقیق 

 دارد، از اهمیت و ضرورت برخوردار است. همراه بهرا در برقرار  امنیت در مباحث دفاعی 

 از: اند عبارتبنابراین هدف و سؤال اصلی این تحقیق 

 ()   پیامبر اسالمرسی امنیت در سیرهبرهدف: 

هدایی اسدتفاده    برا  برقرار  امنیت در مدینه و موده  از چده روش   () تحقیق: پیامبر اکرم سؤال

 کرد؟ می

 مباني نظری 

 : شناسي پیشینه -الف

 ادامه در که است انجام شده مختلفی تحقیقات تاکنون عمومی امنیت و امنیت موضوع خصوص در

 : شود می اشاره آنان ترین مهم از تعداد  به

 بدا  جمهدور  اسدالمی ایدران    در عمومی امنیت ارتقا  راهبردها  تدوین» با عنوان پژوهنی -

محمدد احمدوندد، حمیدرضدا حداتمی و حسدین       توسدا آقایدان؛ علدی   « تهدران  شهر بر تأکید

در فصلنامه مطالعات دفاعی راهبدرد  چداش شدده اسدت. در ایدن       1983ذوالفقار  در سال 
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 هدفمندد  شدیوه  عمدومی بده   امنیدت  بدر  تأثیرگدذار  متولیان و خبرگان از نفر 16تحقیق تعداد 

خصدوص   در سداخته  نامده محقدق   پرسدش  و شده هدایت و عمیق مصاحبه وسیله و به انتخاب

 نیراتندان احصدا    آن ارتقدا   عمدومی و راهبردهدا    هدا  امنیدت   شاخص ها و ابعاد، مؤلفه

فرهنگی  و مدیریتی، اجتماعی، محیطی، اقتصاد ، سیاسی عوام  تأثیر تحقیق این در .گردیده

 کندونی عامد    موقعیدت  در حاصدله  نتایج اساس بر قرار گرفته. موردمطالعه عمومی امنیت بر

 اسدت. ولدی   اختصاص داده خود به تهران شهر عمومی امنیت را در سهم ترین بیش مدیریتی

 .بود خواهد بینتر اجتماعی عام  آینده سهم موقعیت در

در امنیدت داخلدی کندورها       سداز  تیظرفمطالبات نوین اجتماعی و »تحقیقی تحت عنوان  -

در  1981حسدین بلنددیان در سدال     وسیله آقایان؛ جعفر هزارجریبی و غدالم  به« توسعه درحال

کندف ارتبدام میدان     باهددف فصلنامه مطالعات دفاعی راهبرد  منتنر شده. در این پژوهش 

ا  و بررسی میدانی، نتایج حاصدله از تحقیدق در قالدب     کتابخانه  آور جمعمتریرها از طریق 

ن شدده. بدر اسداس نتدایج حاصد  از پرسدش و بررسدی از        در نمونه آمار  آزمو 2آمار خی 

در درک نیازها  ندوین اجتمداعی بایسدتی     توسعه درحالها   ، کنورنیران صاحبخبرگان و 

ها و ادراک شقو  قددرت ندرم    سیاست  سو بهظرفیت امنیتی خود را افزایش بخنند و آن را 

عی نوین در حوزه خود  و یدا  در جوامع خود گرایش بینتر  دهند تا بتوانند مطالبات اجتما

را از یودیگر تفویک نمایند  نها  بیگانه و استعمارگرا از سو  قدرت شده تیهدا  رخودیغ

و در راستا  افزایش امنیت داخلی کنور آنان را برتابند و در قالب تهدید نرم مدورد مقایسده   

 قرار دهند. 

یم از وجاهدت قابد  قبدولی    و قابلیدت تعمد   یشناسد  روشاگرچده از حیدث    یموردبررسد تحقیقات 

و ارزیابی  یموردبررساز فضا  مفهومی امنیت عمومی را   ا جنبه ها آنبرخوردارند ولی هر یک از 

، بندابراین ضدرورت   اندد  ندداده قرار  یموردبررس( را tامنیت در سیره پیامبر ) کی چیهو  اند دادهقرار 

 اجرا  تحقیق حاضر به قوت خود باقی است.

 ب ـ مفهوم شناسي : 

امنیت را حفاظت در مقاب  خطر )امنیت عینی(، احساس ایمنی )امنیت ذهنی( و  "بار  بوزان" 

 12: 1981و بلندیان،  یبیهزارجرکند. ) ها  شخصی( تعریف می رهایی از تردید )اعتماد به دریافت
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 عندوان  بده است و جا دارد تا  افتهین  توسعه( امنیت به تعبیر بوزان یک مفهوم 1958، بوزان ازبه نق  

 (.12: 1981و بلندیان،  یبیهزارجرو منزلت فعلی آن شناخته شود. ) شأنتر از  تر و مفید قدرتمند

توان چهار گفتمان را شناسایى کدرد. بدر    برخى از محققین معتقدند که در تحلی  مفهومى امنیت مى

را حفد  بقدا و موجودیدت در مقابد      هاى اولیه در جامعه بددوى امنیدت    اساس گفتمان اول، انسان

اند.در گفتمدان   کرده دانسته و بر اساس آن طبیعت را مننأ اصلى تهدید تلقى مى تهدیدات طبیعى مى

مفهدوم   مثابه بهمفهوم امنیت متجلّى شده است. در این گفتمان نفى تهدید  منزله بهدوم، فقدان تهدید 

زى این گفتمدان، مفهدوم نفدى تهدیدد را در ابعداد      امنیت، مفهومى وابسته و سلبى است. قاسالن امرو

اند. در گفتمان سوم، کسب قدرت و توانایى که  مختلف سیاسى، نیامى، اقتصادى و... گسترش داده

اى که فاقد  نگرشى ایجابى است جایگزین مفهوم نفى تهدید شده است، در این گفتمان حتى جامعه

کسب قدرت و حف  منافع خویش را نداشته باشدد،  تهدید است نیز چنانچه توانایى و شرایا عینى 

هدا و   رود. در گفتمان چهارم امنیت به هموارى و همگرایی بدین دولدت   به شمار مى ناامناى  جامعه

ها تعریف شده است. این گفتمان جدید با تصور جامعه جهانى، مرزهاى سرزمینى را مصنوعى  ملت

المللدى دامدن    اصالت همگرایدى و همودارى بدین    فرض کرده، با محور قرار دادن انسان و جهان به

 (.وبگاه پرشین بالگزند ) مى

هاى وارده در باب مفهوم امنیدت را در قالدب دو گفتمدان سدلبى و      توان گفتمان با یک دید کلى مى

دو گفتمان  افتهی توام توان مراح   هاى دوم و چهارم را می ایجابى جاى داد. به نیر نگارنده گفتمان

بده توضدیح    نجدا یاتدر  برخدوردار اسدت. در     اول و سوم دانست به علت اینوه از جامعیدت بدیش  

 پردازیم. مختصرى درباره دو گفتمان سلبى و ایجابى مى

: در این گفتمان تأکید اصلى بر فقدان تهدید است و بدا ایدن تأکیدد     گفتمان سلبى : هاى امنیت گفتمان 

هر چه  عوس بهیابد و  ات بیرونى افزایش یابد ضریب امنیتى کاهش مىتوان گفت هر چه تهدید مى

ضریب امنیتى افزایش یابد ننانه آن است که تهدیدات بیرونى کاهش یافته اسدت. البتده طبدق نیدر     

قاسالن امروزى این نیریه مفهوم تهدید، عام است و تهدیدات نیامى، اقتصادى، فرهنگى و غیدره را  

دهد. بر اساس این گفتمان حقو  و  ان و موان شو  تهدیدات را ترییر مىشود و بستر زم شام  مى

معیدار و حددود    گدر ید عبدارت  بده امنیت ملدى محددود گدردد و     لهیوس بهتواند  هاى فردى مى آزادى

 )همان(کند.  هاى فردى را امنیت ملى تعیین مى آزادى
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در این گفتمان رضایت و اطمینان خاطر شدهروندان محدور امنیدت اسدت؛ نده زور و       گفتمان ایجابى:

هدا وجدود نددارد تدا اینوده       ها و کارویژه اى بین خواسته قدرت و نفى تهدید. در این گفتمان فاصله

فضاى نارضایتى ایجاد شود و بدیهى است که عدم فاصله که مساوى با رضایت است نیز بدا زور و  

زیسدتى، عددالت اجتمداعى، افدزایش      شود، بلوه با عواملى همانند: منارکت، هدم  قدرت ایجاد نمى

 )همان(گیرد. نگرى و... شو  مى ناپذیرى، آینده آسیب

افدزارى شدده و    شود؛ دوم، مالحیات امنیتى، نرم در گفتمان ایجابى امنیت ملى اول، نگاه درونى مى

به حدداق  رسدیده باشدد و سدوم، حتدى       آید که شواف جامعه و نیام امنیت در جایى به وجود مى

 شود. تهدیدات بیرونى نیز با نگاه درونى دیده مى

ابزارها و مقدماتى  () خداوند براى حف  جان پیامبر:  ( در ایجاد امنیت قبل از هجرتtهای پیامبر ) روش

 () امبرامنیتى فراهم آورده که او را مأمور به ابالغ آن نموده بود و دوست نداشت دین آخرین پی

قب  از بعثت و نزول وحى الهى مقدمات یوى پس از دیگرى فراهم  رو نیازابه نابودى کنیده شود. 

و صدداقت   یخدوب  بده که همه  گو راستو  کردار درستشد. خاندانى پاک و بزرگ، مردى امین،  مى

جا تن سالم بیدرون   وى ایمان داشته باشند در شهرى مقدس که دیرزمانى با دفاع مأموران الهى از ان

 پروراند. برده بود و کسى خیال حمله به آن را در سر نمى

خداوند پیامبرى از شهر، قبیله و جنس خودشان برگزید که آشنا به زبان و فرهنگ آندان بدا مفداهیم    

هاى آن روز دنیا و در میدان صدحرایى    چنم قدرت دوراز بهعه را متحول گرداند و عالیه انسانى جام

جهدان را   بداره  کی بههاى آهن بسازد تا  پاره همچونو  مانیبااسوزان و بزرگ، مردمانى پاک، متحد، 

شد تا امنیت فرستاده خدا نیدز حفد     ها باید آهسته آهسته آغاز مى دگرگون کنند. ولى این دگرگونى

نهدانى   طدور  بده هاى آغدازین   و هدف الهى در نطفه خفه ننود. به همین دلی  رسالت در سالگردد 

سرى به برخدى از افدراد مسدتعد     طور بهطى سه سال رسالت خویش را  () شد و پیامبر انجام مى

خصوصى روى افرادى خاص کار مداومى انجدام داد و آندان بدا     طور بهرساند و طى این چند سال 

بده   هدا  آنهداى زیدادى بدود در درون     هدا و دره  وقعیت جررافیایى موه که داراى شدعب استفاده از م

( )پرداختند. هسته اولیه و مرکزى رسالت تنوی  شد. اینان افرادى بودندد کده پیدامبر    عبادت مى

، مقاوم، صبور و نفوذناپذیر مانیباامردانى  ها آنخصوصى اعتقادات آنان را دگرگون کرده از  طور به

 بداوجود ساخته بود تا قدرت ایمان را به نمدایش گذاشدته و شدگفتى بیافرینندد و جدان خدویش را       
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ها در راه اعتقاداتندان تسدلیم نمایندد. و ایدن چیدزى بدود کده در مخیلده قریندیان           بدترین شونجه

 گنجید. نمى

ها و برخى رسوم آندان آشدنا شدده     با بت () با دشمنى پیامبر شیوب کمبا تنوی  این هسته، مردم 

بایسدت از اهرمدى بدراى امنیدت خدود و پیدروانش        مدى  () شد. پیامبر ها آغاز مى بودند و دشمنى

 بداوجود اى باشدد.   هداى قبیلده   توانسدت حمایدت   استفاده کند تا از ظلم ظالمین بواهد. این اهرم مى

در این قبیله، آزار رساندن بده فدردى   هاى بزرگ موه  هاشم و وجود شخصیت بزرگ بودن قبیله بنى

تدرین افدراد رسدیس قبیلده و ارجمنددترین و       اگدر فدرد از نزدیدک    ژهید و بهاز قبیله امرى دشوار بود. 

کدرده   ها از او همانند فرزند خود حمایدت مدى   ترین فرد آن باشد. فردى که رسیس قبیله سال شریف

اى براى استحوام و عددم   ، ولى حمایت قبیلهمند بود از این حمایت بهره() تردید پیامبر است. بى

گرفت و چون تأثیر سدخن فدرد در اقدوام و بسدتگان او بدیش از       سستى باید رنگ دینى به خود مى

مأموریت یافت که نزدیوان و بستگان خود را بده اسدالم دعدوت کندد      ()دیگران است لذا پیامبر

تدأثیر   قباس  دیگر به این دین نیز بدى   آور رو(. تدین سران و مردان قبیله بر 211)سوره شعرا، آیه 

را نیدز بیندتر حفد      ()ایمان بستگان و نزدیوان امنیت مسلمانان و شخص پیدامبر  عالوه بهنبود. 

و برخى دیگدر پیدروزى بزرگدى     ()حمزه، عموى پیامبر همچونکرد که ایمان آوردن افرادى  مى

 ا علنى و عمومى نمود.دعوت خویش ر ()شد. پیامبر براى مسلمانان محسوب مى

گدردد. بندابراین    گوش فرا دهد مجذوب او مى ()دیدند که هر کس به کلمات پیامبر قرینیان مى

بدر تعدداد جواندان، بردگدان و طبقده       روز روزبده دیدندد   آزار و اذیت را فراتر از حد کردند، زیرا مى

دادن ریاسدت و سدرورى   شد و خطر از دسدت   پیوسته بودند بینتر مى ()مستضعفى که به پیامبر

کمتر و جسارت دشمن رو بده افدزایش بدود در ایدن      روز روزبهگرفت. امنیت مسلمانان  آنان باال مى

ها امنیت براى مسلمانان حالت فردى و یا گروهى داشت. برخى از امنیتى کده در پنداه قبیلده و     دوره

برخدى   کده  یدرحالان بودند خاندان خود به دست آورده بودند تا حدودى از شونجه و آزارها در ام

گرفتند، زیدرا حدداکثر امنیتدى     پناه یا بردگانى بودند که پیوسته مورد شونجه قرار مى دیگر افرادى بى

داد چه اینوه حوومتى نداشت و  توانست ایجاد کند همه مسلمانان را پوشش نمى مى ()که پیامبر

هجرت کردند. تا در پنداه حوومدت   خود نیز در معرض تهدید بود به همین دلی  گروهى به حبنه 

 )همان(پادشاه آن منطقه بتوانند به امور دینى خویش بپردازند و از تهدیدهاى قریش در امان باشند.
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تا حدد تدوان در موده بده ایجداد       ()پیامبر هرچنددر ایجاد امنیت پس از هجرت :  () هاى پیامبر روش 

هایى را براى اینان به همراه داشدت،   امنیت براى خود و پیروانش همت گماشت و این امر موفقیت

پس از تنوی  حوومت و گرفتن زمام امور در مدینده اقددامات بسدیارى     ()پیامبر ازآنجاکهولى 

نى مستق  از گفتمان جاهلى بدوده،  ها همه دلی  بر وجود گفتما براى ایجاد امنیت انجام دادند و این

الزم است به بررسى تفصیلى این امر پس از هجرت بپردازیم. عدالوه بدر اینوده حضدرت در موده      

حوومتى نداشتند تا فرصتى براى اعمال گفتمان امنیتى وجود داشته باشد. در آنجا تنها دفاع از خود 

 حضرت بوده است.   موردتوجهو یاران 

پس از هجرت به مدینه باید اقددامی را بدراى حفد  و یدا ایجداد       () داواضح است که پیامبر خ

اندینیدند تا دولت تازه تأسیس خدود را از خطدرات و تهدیددات احتمدالى برهانندد. بدا        امنیت مى

توان گفت که آن حضرت دو اقدام کلى براى ایجاد امنیدت   مى ()مرورى بر تاریخ و سیره پیامبر

دو با موفقیت به اجرا درآمد و آثار فراوانى از خود بر جاى گذاشت که تا اند که هر  در مدینه داشته

 )همان(کنیم. ها پس از اینان آثار آن دو را در جامعه اسالمى مناهده مى سال

تقسیم نمدود.   بلندمدتو  مدت کوتاهدر ایجاد امنیت را به  ()هاى پیامبر توان اقدام مى طورکلی به

رت رفدع خطدرات احتمدالى علیده اهدالى مدینده و اطدراف آن و        ، هددف حضد  مدت کوتاهدر اقدام 

هاى عملى و فورى و گاه موقدت را   اقدام () مسلمانان بوده است. در این اقدام پیامبر خصوص به

انجامیدد،   بده حفد  امنیدت مدینده مدى      تید درنهااجرا کردند که به اتحاد اه  مدینه یا مسدلمانان و  

پیماندان آندان و    عمق بخنیدن به امنیدت مسدلمانان و هدم    باهدفاینان  بلندمدتاقدام  که یدرحال

بدا   ()به اسالم یا استفاده از امنیت مسلمانان بدود کده در ایدن اقددام پیدامبر      رمسلمانانیغتنویق 

به شرح این  نجایاسازى و کار مداوم و مستمر به تحول درونى در مسلمانان دست زدند. در  فرهنگ

 پردازیم. دو اقدام مى

به مدینه و اسدتقبال گسدترده مدردم از     ()پس از هجرت پیامبر اکرم : و عملى مدت کوتاهاقدام  -الف

گسترش یافت و طبیعى بود که به میدزان گسدترش دیدن خطراتدى کده       روز روزبهاینان دین اسالم 

 کرد نیز گسترش یابد. و مسلمانان را تهدید مى ()پیامبر

و مسلمانان را در مدینه مورد تهدید قرار دهدد عبدارت    ()برخى از خطراتى که ممون بود پیامبر

از  خصدوص  بده پرسدتان مدینده و اطدراف آن     بود از: خطر حمله گسترده قرینیان، خطر یهود و بت

اى در  مدینه از یک قبیله بودند، خطر بروز اختالفدات قدومى قبیلده    مسلمانان تازهناحیه کسانى که با 
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اى دیرینه داشتند و در گذشته بدین   ه بزرگ اوس و خزرن که سابقهبین دو قبیل ژهیو بهبین مسلمانان 

رخ داده بود و باالخره خطر عدم تحم  اهالى مدینه نسبت به مسلمانان مهاجرى کده از موده    ها آن

و بر هم زدن  ()توانست در ناکامى و عدم موفقیت پیامبر آمده بودند. هر یک از این خطرات مى

آغدازگر قیدام و رهبدر     مثابده  به ()نقش به سزایى داشته باشد و پیامبرآرامش و امنیت شهر مدینه 

اندینیدند. بدیهى بود که استفاده از ابزارى  اى مى مسلمانان باید براى جلوگیرى از خطر ناامنى چاره

ایمان و اعتقاد مسلمانان به خددا، ایجداد صدفات و روحیدات متعدالى در افدراد و خالصده         همچون

براى حف  امنیدت و   ()مقابله با این خطرات نیازمند زمان زیادى بود و پیامبرسازى براى  فرهنگ

سدازى و   بودندد و فرهندگ   مددت  کوتاهجلوگیرى از خطرات مذکور نیازمند اقدامى عملى، فورى و 

 تر فایده داشته باشد. توانست بیش استفاده از ایمان افراد در اقدام بلندمدت مى

توانست براى رسیدن به هددف خدویش کمدک     از چه ابزارى مى ()حال باید دید که پیامبر خدا

همگان باشد و دوم، استفاده از آن با دیدن اسدالم منافداتى     موردقبولگیرد. مسلماً ابزار باید نخست 

 نداشته باشد و این دو شرم، الزمه چنین ابزارى بود.

 ()دید که پیامبر خددا   باید مورداستفادهو ابزار  ()با روشن شدن ضرورت اقدام عاج  پیامبر

چه اقداماتى در راستاى فضاسازى براى ایجاد امنیت در مدینه انجام دادند. در زیر به برخى از ایدن  

 کنیم:  اقدامات اشاره مى

در مدینده بنداى مسدجدى بدود کده بدا کمدک تمدامى          ()( ساخت مسجد: اولین اقدام پیدامبر 1)

( بدا  176 : 1112عادگاه همه ساخته شد. )ابن هندام،  مح  اجتماع و عبادت و می منزله بهمسلمانان 

و مح  آمدوزش   ()هاى پیامبر بناى مسجد، مرکز اجتماع و مح  اداره امور عمومى و اعالم اقدام

خدا در کنار مسجد به این مرکدز روندق خاصدى بخندید.      () دین شو  گرفت و سوونت پیامبر

سزایى داشت، مسلمانان بددون هدیچ امتیدازى در    این مرکز در اتحاد و یوپارچگى آنان نیز نقش به 

گرفدت کده اگدر     مدى   جدا  آندان در حلقه   ا گونه بهنیز  ()ننستند و پیامبر خدا کنار یودیگر مى

خدا است. مسلمانان بدا شدنیدن صدداى اذان     () پیامبر کی کدامفهمید  شد نمى اى وارد مى بیگانه

جسدتند   آمدند و در نماز شرکت مى کردند و با شتاب به مسجد مى تمامى کارهاى خویش را رها می

گرفتند و این اولین مرکزى بود که در اسالم براى امور عبدادى و   و یا در جریان امور فورى قرار مى

ن آسمانى دیگر نیز سدابقه نداشدت کده از معبدد     سیاسى ساخته شد و در ظاهر در بین صاحبان ادیا

 عبادت استفاده شود. جز بهبراى امر دیگرى 
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در اقددامى دیگدر بدراى زدودن تعصدبات قدومى و       ()( اصطالح مهاجر و انصار: پیامبر خدا 2)

اى انتساب افراد به قوم و قبیله خود را محدود کرد و اصدطالح دیگدرى بدراى انتصداب افدراد       قبیله

ند. اینان در این اقدام مسلمانانى که از موه به مدینده هجدرت کدرده بودندد را مهداجر و      وضع کرد

اهالى مدینه را انصار نامیدند. این امر اول، در اتحاد این دو گروه از مسلمانان که از دو شهر بودندد  

با و بیست سال  صد کیمسلمانان مدینه که از دو قبیله اوس و خزرن که حدود  یوپارچگی، دوم و

چنین به یوپارچگى مسلمانان مهاجرى که از قباس   نبرد بودند تأثیر به سزایى داشت. هم در گریودی

 مختلف آمده بودند نیز کمک شایانى کرد.

خطدر   سو کیبودند ولى از  ()( پیمان مدینه: مسلمانان اعم از مهاجر و انصار همه مطیع پیامبر9)

شدد و از سدوى دیگدر خطدر کفدار       بینتر مدى  روز روزبهاه  مدینه و یهودیان اطراف  رمسلمانانیغ

 ()شد، در همین راستا پیدامبر  کرد و باید تدبیرى دیگر اندینیده مى قریش مسلمانان را تهدید مى

تر از قب  زد پیمانى دفاعى که در آن مسلمانان، یهودیدان و حتدى مندرکان     دست به اقدامى گسترده

ملدت واحددى    امضداکنندگان شدند را منعقد کردند. بر اساس مفداد ایدن پیمدان     پیمان مى مدینه هم

توانستند  ظلم و ستم ممنوع شد و هر گروه رسوم زندگى سابق خویش را مى هرگونهدانسته شدند؛ 

حف  کنند، دفاع منترک از یثرب بر عهده همگان نهاده شده و ضمن تصریح شدده اسدت کده هدر     

پیمانان آنان دیگدرى را بده    و هم امضاکنندگانتمامى  طورکلی بهسلمان و یهود و هاى م یک از گروه

صلح با دشمن دعوت کرد باید بپذیرد مگر اینوه دشمن قصد مقابله با دین اسالم را داشدته باشدد؛   

شدوند، داخد  یثدرب منطقده      پناه داده نمى ها آنپیمانان  چنین تصریح شده است که قریش و هم هم

در پایان نیز مرجدع حد     استده و مناسبات افراد با یودیگر بر اساس نیوى و خوبى حرم اعالم ش

 (.17: 1952دانسته شده است )سبحانی،  ()اختالفات

( پیمان برادرى: یوى دیگر از این اقدامات که به استحوام هر چه بیندتر مسدلمانان کمدک کدرد     1)

اینوه هر گروه از مهاجر و انصدار در محدیا   پیمان برادرى بود که بین مهاجرین و انصار بستند. چه 

اى فاصدله   خاصى پرورش یافته بودند و در طرز تفور و آداب و معاشرت و تعصدبات قدومى قبیلده   

و از طرف دیگر مهاجران که خانه و کاشانه خویش را تدرک کدرده بیندتر     داشتند گریودیزیادى با 

بردند؛ نه کارى وجدود داشدت کده     با دست خالى به مدینه گریخته بودند در فقر شدیدى به سر مى

باید بدراى نداامنى    ()اى داشتند و نه ابزارى براى کسب درآمد، و پیامبر بدان بپردازند؛ نه سرمایه

اندینیدند کده تحدت، ایندان بده ندان و ندوایى        هجرت این افراد بود تدبیرى مى آمد اقتصادى که پى
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، اه  مدینه آنان را کَ ّ و سدربار بدر خدود    دوم وبرسند و فقر شدید موجب ناامنى اقتصادى نگردد 

تدبیرى نو اندیندید و در یدک اقددام     ()را تحم  کنند. در همین راستا پیامبر ها آنندانند بتوانند 

بین هر یک از انصار با هدر یدک از مهداجرین پیمدان      خوانده گریودین دو گروه را برادر شایسته آ

 (.176 : 1112اخوت و برادرى برقرار ساختند )ابن هنام، 

برد باعدث گردیدد    ها را از بین مى کند کدورت افراد را به یودیگر نزدیک می که آناین امر عالوه بر 

اشتند مهاجران را در آنچه داشتند شدریک کنندد. ایدن اقددام     که انصار که خانه و درآمدى از خود د

 تر ساخت. عالوه بر جلوگیرى از خطر فقر مهاجرین اتحاد و یگانگى بین آنان را نیز مستحوم

اى دیرینده   هدا سدابقه   اى بین عدرب  اى: تعصبات قومى قبیله ( کنترل و مهار تعصبات قومى و قبیله7)

بدا آن   ()رفت به همین دلی  مبارزه پیامبر دینه به شمار مىداشت و تهدیدى جدى براى ناامنى م

کندید و   هدا شدعله مدى    اى سدخت و جددى بدود. چده اینوده گداه آتدش کینده         ها مبدارزه  نژادپرستى

آورد. یهود مدینه نیز که به دنبال ایجاد ناامنى در بین مسلمانان بودندد بده    هایى به وجود مى درگیرى

و خزرن را با یادآورى   اوزدند. گاه دوستىِ مسلمانان دو قبیله  مىها دامن  ور شدن این آتش شعله

( و 118: 1952کردند )سدبحانی،   هاى دو قبیله به دشمنى مبدل مى ها و درگیرى خاطرات تلخ جنگ

یافت و امنیدت داخلدى    ها ادامه مى ها و دشمنى خدا نبود درگیرى ()اگر هوشیارى و تدابیر پیامبر

 افتاد. به خطر مى

پیمان شددند، ولدى یهدود و     ( پیمان با غیرمسلمانان اطراف مدینه: در پیمان مدینه اهالى مدینه هم1)

بده   ()توانستند خطرساز شوند. در این راستا الزم بود پیدامبر  طوایف منرک اطراف مدینه نیز مى

یهدود   همچونى پیمان ساختن آنان با اه  مدینه اقدام نمایند. بر این اساس ابتدا با طوایف بزرگ هم

قاع پیمان بستند و آنان را از پناه دادن به دشمن یا جاسوسى براى آنان  قین نضیر و بنى قرییه، بنى بنى

پیمان ساختند که این امدر نیدز    برحذر داشتند و سپس طوایف کوچک و بزرگ اطراف را با خود هم

 (1937، پژوهنوده اطالعات)به ثبات امنیت مدینه کمک شایانى نمود.

هدایى بدراى انعقداد     اعزام گروه ()( پیمان با قبای  مسیر تجارتى قریش: اقدام دیگر پیامبر اکرم5)

از یداد   گاه چیهو مسلمانان نباید خطر قریش را  ()پیمان با قبای  مسیر تجارتى قریش بود. پیامبر

ع قرینیان به شمار بردند و در همین راستا انعقاد پیمان با قبای  مسیر تجارتى تهدیدى براى مناف مى

ها به نفع خود و مسلمانان موه استفاده کنند چده   پیمان گونه نیازاتوانستند  رفت که مسلمانان مى مى

شدد دوم، اعدالم    اینوه با این روش تحت، امنیت و آسایش مسلمانان ساکن موه بیندتر تدأمین مدى   
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رفت.سوم، روشى براى آگاه ساختن  مىو مسلمانان مدینه به شمار  ()موجودیتى براى دین پیامبر

آمد آن امنیت بیندتر در برابدر دشدمن خدارجى      دشمن از توان و نیرومندى مسلمانان نیز بود که پى

پیماندان   توانسدت بده هدم    بود. چهارم، اگر مسلمانى از مسلمانان موه در کاروان قریندیان بدود، مدى   

 )همان(بیاید. پناه برد و یا همراه گروه اعزامى به مدینه ()پیامبر

و گسدترش   ()( همبستگی ادیان توحیدى: پس از تثبیت حوومت اسدالمى بده دسدت پیدامبر    8)

 بدر  هید تومحدول گردیدد کده بدا      ()روزافزون اسالم مأموریت دیگرى از جانب خداوند به پیامبر

اصول منترک بین اسالم و ادیان توحیدى بین صاحبان این ادیان پیمان عقیدتى برقرار نمایند و این 

 )همان( نیز گامى بود براى ایجاد امنیت از راه وحدت ادیان.

بگو اى اه  کتاب بیایید بر سر سخنى که میان ما و شما یوسدان اسدت بایسدتیم کده جدز خددا را       »

جا  خدا به خدایى نگیدرد،   نگردانیم و بعضى از ما بعضى دیگر را بهنپرستیم و چیزى را شریک او 

)سدوره  « پس اگر ]از این پیننهاد[ اعراض کردند بگویید: شاهد باشید که ما مسدلمانیم )نده شدما(    

هداى سیاسدى اجتمداعى کده بدین       تدوان عدالوه بدر پیمدان     بستگى را مدى  (. این هم11، آیه عمران آل

 مسیحیان منعقد شده بود دانست.و یهودیان یا  ()پیامبر

رود که در ایدن آیده اصد      هاى اصلى ادیان اه  کتاب نیز به شمار مى توحید و یوتاپرستى از آموزه

گرفته شده و از آنان خواسته شده که با تویه بر این اص  بدا مسدلمانان متحدد شدوند. ایدن آیده را       

ادیدان توحیددى بودندد نیدز آوردندد       هاى خود به سران کنورهایى کده پیدروان   در نامه ()پیامبر

( و یوپارچگى و اتحاد صاحبان این ادیان را به آنان توصیه کردندد کده رفدع    179: 1952)سبحانی، 

تهدیددى جددى بدراى مندرکان بده شدمار        جده یدرنتها موجب نزدیوى آنان با مسلمانان و  کدورت

 رفت. مى

از راه  () موضوعاتى بود که پیدامبر  جملهازها نیز  ( تألیف قلوب: ایجاد الفت و مهربانى در دل3)

آن در ایجاد و حف  امنیت در مدینه کمک گرفت. در فقه سیاسى اسالم تألیف قلوب را نسدبت بده   

از: کفدارى کده بدا تدألیف      اند عبارت ها آن(، برخى از 78: 1985اند)شریعتی،  چند گروه الزم دانسته

که تألیف آنان مانع هجدوم کفدار بیگانده بده      ینانیننمرزکنند یا کفار  قلوب به اسالم رغبت پیدا مى

شدوند.   االیمان یا مرزننین نیز منمول این عنوان مدى  مسلمانان ضعیف عالوه بهکنور اسالمى است 

پس موضوع تألیف قلوب با موضوع امنیدت کندور اسدالمى پیوسدتگى مبندایى دارد. در قدرآن بده        

یدا   رمسدلمانان یغکنند بده   بت زکات پرداخت مىمسلمین دستور داده شده که از مح  وجوهى که با
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در حفد  امنیدت کندور اسدالمى      لهیوسد  نیبد و( 16مسلمانان مرزننین داده شود)سوره توبه، آیه 

 مساعدت نمایند.

  مددددت کوتددداهگانددده فدددو  گرچددده در ایدددن مقالددده در اقددددام  دو مدددورد اخیدددر از مدددوارد نددده

ندمددت نیدز   را در اقدام بل ها آنتوان  موضوعاتى است که مى ازجمله، ولى شده گنجانده ()پیامبر

در اقددام   شدده  مطدرح در امنیت فوریدت بیندترى نسدبت بده مدوارد       ها آنتأثیر  ازآنجاکهگنجاند و 

این دو مورد مدوقتى و یدا    وجه چیه به هرحال بهایم.  را در این قسمت آورده ها آنبلندمدت دارند، ما 

 پس از اینان نیز کاربرد زیادى دارند. نیقی بهو  نبوده ()مختص عصر پیامبر

ریزى بخنى از اقدام امنیتى خویش را از آغداز   پایه ()پیامبر اکرم : ()پیامبر بلندمدتهاى  ب: اقدام

بعثت خود در موه شروع کرده بودند و افرادى که هسته مرکزى و نیروهداى اصدلى بدراى حفد  و     

هداى   رفتند را تربیت کرده بود. اخال  و رفتار شخصى و توصدیه  ایجاد امنیت در جامعه به شمار مى

اى دنبدال   کده بعددها آن را در مدینده در سدطح گسدترده      هاى امنیتى بدود  رفتارى اینان یوى از پایه

سازى در بین مسلمانان امنیتدى عمیدق و فراگیدر بدراى آندان       در مدینه با فرهنگ ()کردند. پیامبر

 مند گردید. که با فقدان اینان نیز جامعه از آثار آن بهره  ا گونه بهایجاد کردند؛ 

در اتحداد و یوپدارچگى امدت در     ()واالى پیامبر: اخال  ()( صفات و اخال  فردى پیامبر1)

  وخدو  خلدق »صدر اسالم تأثیر به سزایى داشت. این اخال  در حد بداالیى بدود و خداوندد آن را    

اکرم با داشتن چنین اخالقى چنان مجذوب پیروانش  () (. پیامبر16نامید )سوره قلم، آیه « بزرگ

داشدتند. برخدى از    هاى اینان مقدم نمدى  ا بر توصیههاى خویش ر خواسته گاه چیه ها آنشده بود که 

ایجاد امنیت نقش به سدزایى داشدته اسدت را در     جهیدرنتمندى مردم و  صفات اینان که در رضایت

 کنیم. زیر مرور مى

نسبت به امت خود بسیار مهربان بود و متقاب  مردم نیز  ())الف( رحمت و مهربانى: پیامبر خدا 

  اسالم را همراه با رحمت براى جهانیدان دانسدته   ()داوند فرستادن پیامبراو را دوست داشتند. خ

ستوده است: هرآینه براى شدما پیدامبرى    گونه نیااى دیگر اینان را  ( و در آیه165)سوره انبیا ، آیه 

از خودتان آمد، بر او دشوار است که شما در رنج افتید، به هددایت شدما اصدرار دارد و نسدبت بده      

مدردم بدود و از اینوده     دوسدتدار  ()(. پیامبر128)سوره توبه، آیه « مؤمنان دلسوز و مهربان است

برد. در تاریخ منهور است کده   خت رنج مىشدند س برخى با نادانى به ضاللت و گمراهى دچار مى

امدروز روز انتقدام   »یوى از سرداران اسالم شعار انتقام سر داد و گفدت:   که یهنگامدر روز فتح موه 
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پرچم را از او گرفت، به مسلمانان فرمود: شعارتان را این جمله قرار دهید:  ()اکرم امبریپ«. است

با این عمد  بده دوسدتان     ()( پیامبر1 : 1112نام، )ابن ه«. امروز روز رحمت و مهربانى است»

ها یدارانش را   فهماند که مهربانى و رحمت شعار اصلى اوست و به دشمنان مرلوب خویش که سال

با شونجه آزار داده بودند و بارها به جنگ با آنان برخاسته بودند ننان داد کده عفدو و مهربدانى بده     

دایت آنان دلسدوزتر اسدت تدا بده انتقدام کده برخدى از        هنگام داشتن قدرت ویژگى اوست. او به ه

 یارانش به دنبال آن بودند.

ظرفیت وسیع و تحم  و حوصله فراوان است. بردبارى در برابدر   صدر سعه: مراد از صدر سعه)ب( 

و ( )ها، بددگویى و تمسدخرهایى کده کفدار قدریش نسدبت بده پیدامبر         منوالت، آزار و شونجه

کردندد.   تحم  مى صدر سعههمه را با  () فرسا بود که پیامبر امرى طاقتداشتند،  پیروانش روا مى

خواهدد و   ظرفیت، متعصب، نادان و خنن، قلبدى گنداده مدى    هاى کم با انسان ژهیو بهتحم  و مدارا 

فرماید: آیا بدراى   قرآن مجید مىکه  همچنانداراى آن بود.  ()این موهبتى خدادادى بود که پیامبر

( و حضرت امیر نیز اینان را بدا سدعه صددرترین    1قرار ندادیم. )سوره اننراح، آیه تو قلبى گناده 

کنیم که در جنگ احد دنددان   ( در تاریخ مناهده مى111: 1952دانسته است. )دلناد تهرانی، « مردم

مجروح گردید بداز بده دشدمن خدویش دعدا کدرده        یسخت به ()شوسته شد و پیامبر ()پیامبر

(. و باز به فرموده حضرت امیر: بدا  195: همان« )فهمند قوم مرا ببخش که آنان نمىفرماید: خدایا  مى

کردندد کده مدردم ایندان را چدون پددر خدویش         برخدورد مدى   ییرو گنادهنرم و با  ا  گونه بهمردم 

، عطوفت و مهربانى، تحمد  و بردبدارى   رویی گناده: همچوندانستند. صفت شرح صدر ثمراتى  مى

 اینان نمودار ساخته بود.و... را در رفتار 

زیستى اینان بوده اسدت   ساده()هاى زندگى شخصى پیامبر اکرم زیستى: یوى از ویژگى )ن( ساده

هاى مردم را رویه زندگى خویش قرار داده بودندد. در تداریخ    زهد و زیستن همانند توده()پیامبر

بده زیدورآالت خواسدتند بده     هداى فداخر و آراسدته     کنیم که مسیحیان نجران که با لباس مناهده مى

حضور حضرت منرف شوند با کنار گذاشتن زیورآالت خود اجازه یافتندد کده بده حضدور ایندان      

 اکدرم  امبرید پاندد:   روایت شده است کده فرمدوده   ()(. از امام صاد 199: 1952برسند )سبحانی، 

() شدریعتی،  دانسدت )  ننست و غذایش غذاى آنان بود و خود را بندده مدى   همچون بردگان مى

درپدی از ندان گنددم سدیر      (. قوت غالبش نان جوین و خرما بود و هرگدز سده روز پدی   218: 1985

کرد )مجتهد زنجدانی،   شد، کفش خود را با دست خود وصله مى نخورد، به مرکب بی زین سوار مى
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آنان بدود  هاى مردم که بار دفاع نیز عمدتاً بر دوش  زیستى باعث شده بود توده (. این ساده166تا:  بی

 او را همچون خود دانسته فاصله طبقاتى بین او و خود احساس نونند.

هم نییر نداشت. سیزده سال در موه حضدرت را آزار  ())د( استقامت: بردبارى و استقامت پیامبر

و اذیت کردند، سه سال محاصره اقتصادى و اجتماعى را حضرت در کنار مسلمانان فقیر و با هزینه 

هدا را   همده ایدن منیدره    ()با بردبارى به پایدان بردندد. پیدامبر     سرشان خدیجهثروت شخصىِ هم

ورزیدد. در مدینده نیدز در نبردهدایى کده       کرد و باز بر هدایت آن قوم گمراه اصدرار مدى   مناهده مى

قرینیان و یهود براى او پیش آوردند صبورانه مقاومت کرد، قدوم لجدون یهدود را سدالیانى تحمد       

ظاهر مسدلمان روش خدویش    را را نسبت به دشمنان داخلى خود، یعنى منافقان بهنمود و رفق و مدا

اى  گذاشدتند پندتوانه   قرار داده بود، در لحیات سخت جنگ که بسیارى از مسلمانان پا به فرار مدى 

تردید بسیارى از صدفات   آوردند. بى پناه مى()محوم براى باقیمانده یاران بود و آنان نیز به پیامبر

حضرت که در این مختصر نیامده نیز در ایجاد امنیت نقش داشته که بده صدفات فدو  بسدنده     نیک 

 کنیم. مى

ترین عواملى که به ایجداد   تردید یوى از مهم : بى در حوومت()( رفتار و منش اجتماعى پیامبر2)

آندان بدوده    منزله حاکم و رهبر در برخورد با مردم به() امنیت در مدینه انجامید رفتار نیک پیامبر

رود. اخدال    در زندگى اجتماعى اینان به شمار مى()است و این عالوه بر رفتار معاشرتى پیامبر

هداى   ا  کده تدوده   گونده  حوومتى اینان همگان را مجذوب روش و منش آن حضرت کرده بود؛ به

رفتارهداى  کردند. برخى از  گونه کموى دریغ نمى دانستند و از هیچ مردم، حوومت را از آن خود مى

 هاى مختلف اجتماعى عبارت است از:  اینان در عرصه

اندد و تفداوت در ندژاد،    ها در آفدرینش یوسدان   انسان())الف( عدالت اجتماعى: از دیدگاه پیامبر

اند و به  رود، همه از یک پدر و مادر خلق شده زبان، ملیت، رنگ و... مالک امتیاز افراد به شمار نمى

(. اجدراى عددالت   17 : 1169)مجلسدی،  « اندد  هاى شدانه )برابدر(   همانند دانهمردم »فرموده اینان: 

ترین عوام  موفقیت اینان بده شدمار    یوى از مهم() اجتماعى در دولت شهر مدینه توسا پیامبر

قانون الهدى را نسدبت بده، همده اعدم از ثروتمندد و فقیدر، اشدراف و بردگدان،           ()رود پیامبر مى

گاه وسداطت بزرگدان قباید  یدا دیگدران ایندان را از        کردند. هیچ اجرا مىوابستگان و اغیار یوسان 

)شدوهر زیندب( بده دسدت      ()داشت. در جریان اسارت داماد پیدامبر   اجراى فرمان الهى باز نمى

مسلمانان آن حضرت تنها از حق خدویش گذشدتند و حدق مسدلمانان را بده آندان واگدذار کردندد         
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یگر که نمودى از اجراى عددالت اجتمداعى در دولدت شدهر     ( و صدها مورد د71: 1952)سبحانی، 

 رود. مدینه به شمار مى

گداه دیوتداتور مابانده نبدود،      در مدیریت جامعه اسدالمى هدیچ  ()مندى: شیوه پیامبر )ب( رضایت

کرد رفتارش نارضایتى ایجاد نوند. حتى در بدو ورود به مدینده بدراى    سعى مى ()عالوه پیامبر به

وع نارضایتى و کدورت مح  فرود آمددن از شدتر و مسدون گزیددن خدود را بدا       جلوگیرى از هر ن

انداختن افسار بر گردن شتر به خواست و اراده خدا واگذار کردند در اولین جنگ بدا کفدار قدریش    

نبرد به بدر نرفته بودند رضایت اصحاب به جنگ را مدنیر قرار داد و بده آن تدن    هدف باازآنجاکه 

دادند. در روزهاى آخر عمر شریفنان نیز از رضایت همگان نسدبت بده خدود سدؤال نمودندد و از      

اند با قصاص ایندان،   مردم خواستند که چنانچه احیاناً نسبت به آنان مرتوب رفتارى ناخواسته شده

 (.762: 1952نند )سبحانی، اظهار رضایت ک

شود کده چنانچده    رو مى ساز : بدون تردید رفتار حاکمان گاه با ابهاماتى براى مردم روبه )ن( شفاف

حاکم یا زیرمجموعه او ابهام را برطرف نونند، نارضایتى و درنهایت دشدمنى را بده دنبدال خواهدد     

 د. ان داشت. رهبران اسالمى نیز این موضوع را مدنیر قرار داده

در صلح حدیبیه عمر به حضرت در خصوص معاهده اینان با قریش و غیر متساوى بودن یودى از  

بندها به سود کفار انتقاد کرد کده بده دنبدال آن حضدرت بدا منطدق و اسدتدالل او را قدانع کردندد.          

مسدلمانانی کده از راسداى     بده تدازه  ( )که پیدامبر  ( و یا در جنگ حنین آنگاه51: 1952)سبحانی، 

 () رفتند غناسم بینترى داد و این امر اعتراض برخى را باعث شده بود پیدامبر  یش به شمار مىقر

مانع از تعرض برخى از اصحاب به معترضین شده، اعتراض را به نحو احسن پاسدخ گفتده همده را    

گدویى و اقنداع مدردم     کده بدا پاسدخ    ()سازى پیامبر ( شفاف97 : 1112قانع نمودند. )ابن هنام، 

 ودل از آن دفاع کنند. ه بود باعث شده بود که همگان حوومت را از خویش بدانند و با جانهمرا

هداى آندان    داد و از نیدرات و اقددام   مردم را در امور سیاسى منارکت مى ())د( منارکت: پیامبر

آنان  برد و ها میزان حمایت مردم از راهبرد  اتخاذشده را باال می برد. این منارکت خوبی بهره مى به

ها را نیز با همفورى اصحاب بده   بحران()دانستند. پیامبر اکرم خود را در تمامى مراح  سهیم مى

بردندد.   ها و نیرات آنان نیز اسدتفاده مدى   خواستند و از توصیه رساندند، از اصحاب نیر مى انجام مى

یم. مدورد اول،  کن هاى آن حضرت از اصحاب خود اشاره مى براى نمونه به چند مورد از نیرخواهى

هداى بددر از آمددن لندور مسدلح قدریش مطلدع شددند          و اصحاب کنار چاه ()زمانى که پیامبر
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ویژه نیر انصار که با ایندان   شود و به در مورد مقابله یا عدم مقابله نیر آنان را جویا مى ()پیامبر

را بدر مقابلده بدا قدریش     کده نیدر اکثریدت     شوند، آنگاه تنها پیمان دفاعى بسته بودند را نیز جویا مى

(. مدورد دیگدر در جندگ احدد بدود کده از       211 : 1112دهند )ابدن هندام،    یابند به نبرد تن مى مى

پرسى در مورد اینوده آیدا در مدینده بمانندد و      اصحاب نسبت به مح  جنگ کسب نیر کردند همه

(. مدورد سدوم نیدز    15 : 1112جنگ کنند یا بیرون از مدینه به نبرد با دشمن بپردازند )ابن هندام،  

نیرخواهى در مورد نحوه نبرد در جنگ خند  یا احزاب بود که پس از منورت بدا اصدحاب نیدر    

در مدورد   ()چندین پیدامبر   (. هدم 121: 1952شود )سبحانی،  سلمان مبنى بر حفر خند  عم  مى

بحانی، قرییه پس از جنگ خند  داورى را به سعد بن معاذ سدپردند )سد   نحوه برخورد با یهود بنى

1952 :171  .) 

ا  در پیندبرد اهدداف حوومدت     کنندده  )هد( رابطه حاکم و مردم: ارتبام حاکم و مردم نقش تعیدین 

سو  هددایت راهبدرى    حاکم مسئول است و باید دلسوزانه جامعه را به ()دارد، از دیدگاه پیامبر

ر آن خود و بسدتگان و  آید که در کنا حساب نمى گاه حوومت طعمه و غنیمتى براى وى به کند. هیچ

 مند ساخته دیگران را از آن محروم نماید. نزدیوانش را بهره

اى خداص   معیارهایى مانند نسبت و خوینى با اینان، سن یا ارتبام فرد با قبیلده  ()از دید پیامبر

گرفدت و بدر    ها نبود، بلوه تنها ایمان و اهلیت فرد براى آن سمت مالک قرار مدى  معیار احراز پست

کنندد و یدا    ا  را به حوومت آن شدهر منصدوب مدى    ساله ن اساس پس از فتح موه جوان بیستهمی

کندد و همده    اسامه که جوانى هیجده ساله بود را به فرماندهى سپاه براى نبرد بدا روم منصدوب مدی   

ه اى همدرا  منزله حاکم با مردم، رابطده  به( )خوانند. رابطه پیامبر مسلمانان را به اطاعت از او فرامی

ورزیدندد و در اجدراى فرمدان ایندان گدوى       عنق مدى  ()بامحبت و دوستى بود، مردم به پیامبر

 ربودند.  سبقت را از یودیگر مى

ها پایه عم  قرار گیرد و اینجاسدت   وبرخاست مهرورزى با مردم باید در تمامى برخوردها و ننست

یگدانگى حداکم و مدردم موجدب      آورد چراکه که قدرت همراه با عنق مردم امنیت را به ارمران مى

 شود تا آحاد جامعه امنیت کنور را امنیت خود بدانند در این راه از پاى نننینند. مى

دارند مدردم نیدز حقدى     )و( رعایت حقو  مردم: از دیدگاه اسالم هم چنانوه حاکمان حقى بر مردم 

که از امنیت ایجادشده استفاده طور متقاب  برقرار است. مردم حق دارند  بر آنان دارند و این رابطه به

کنند و حاکمان نیز حق خواهند داشت که از نیروى ایجادشده توسا آحاد مردم در ایجاد امنیدت و  
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رفاه همگانى بهره ببرند. حوومت موظف است کده از حقدو  مندروع شدهروندان دفداع کندد هدم        

ز سمره بدن جنددب ندزد    کردند. روایت شده که فردى ا از حقو  مردم دفاع مى ()چنانوه پیامبر

شود تا بده درختدى کده در آنجدا دارد      شوایت برد که وى بدون اجازه وارد خانه من مى ()پیامبر

نیز حاضر نند که با اجدازه وارد خانده شدود و حتدى      ()سرکنى کند سمره با درخواست پیامبر

از حقدو  یدک   براى دفاع  () چیز دیگرى تعویض کند، پیامبر حاضر نند درخت خود را با هیچ

هدا   را محبوب دل ()ها پیامبر شهروند دستور دادند که درخت او را از رینه قطع کنند. این دقت

هدا امنیدت و آرامدش     کرده و اطاعت محض از اینان را به ارمران آورده بدود کده نتیجده همده ایدن     

 ایجادشده در مدینه بود.

و حداکم   ()ودآنوده پیدامبر خددا    باوج ()در امور عمومى پیامبر اکرم ())ز( حضور پیامبر

منزله یک شدهروند، حضدورى فعدال داشدته      کردند که در امور عمومى خود به مدینه بودند سعى مى

باشند. براى نمونه در جریان ساخت مسجد اینان نیز همانند دیگر مسلمانان بسان کدارگرى سداده   

ترین فرد  ها نزدیک ند. در جنگکرد کردند و یا در حفر خند  خود کار مى بردند و کار مى سنگ مى

گاه در لحیات حساس یداران خدویش را تنهدا     آمدند و هیچ به دشمن و پایدارترین فرد به شمار مى

 گذاشتند. نمى

مثابه فردى از افراد جامعده اسدالمى بدر پیدروى دیگدران از       پیداست که حضور فعال آن حضرت به

وسدیله هدر    کدرد و بددین   أثیر شگرفى ایجاد مىقوانین و مقررات اسالمى و فرامین حوومتى اینان ت

دانسدت. ایدن    فردى خود را موظف به شرکت در امور عمومى و اجدراى فرمدان رسدول خددا مدى     

انجامیدد کمدک    موضوع نیز در یوپارچگى مردم و حاکمان که به امنیدت و موفقیدت حوومدت مدى    

 کرد. شایانى مى

همه پیامبران وفاى به عهد بوده است. دشمن به  ها  ترین ویژگی ها: یوى از مهم )ح( وفاى به پیمان

بسدت و اطمیندان داشدت کده از      آسانی با او پیمدان مدى   نیز پى برده بود و به ()این ویژگى پیامبر

شود بر همین اساس بود که دشمن اصلى مسلمانان، یعندى کفدار قدریش در     جانب اینان نقض نمى

ضر به انعقداد پیمدان صدلح بدا آن حضدرت      سال شنم هجرت، یعنى چند سال قب  از فتح موه حا

گونده تعرضدى بده     باوجود قدرت هیچ()گردیدند و تا آنان دست به نقض آن پیمان نزدند پیامبر

با یهود و منرکان مدینه بدراى دفداع و    ()هایى که پیامبر آنان روا نداشت. وفاى به عهد در پیمان

امنیت غیرمسلمانان اطراف مدینه تدأمین   ها نآهایى که بر اساس  حف  امنیت شهر بستند یا در پیمان
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و مسلمانان دیده نند و این موضوع نیدز در   ()گونه نقض و مخالفتى از سوى پیامبر شد هیچ مى

 حف  امنیت مدینه تأثیر به سزایى داشت.

ر انودا  اى واقعى و غیرقابد   ( ایمان و اعتقاد به خدا: رابطه ایمان به خدا و آرامش و اطمینان رابطه9)

است، درآیات متعددى از قرآن مجید این موضوع با اشاره یا تصریح آمده است، در برخى از آیات، 

کسانى که ایمان آورده و ایمان خویش را به شرک »امنیت ثمره و نتیجه ایمان ذکر شده است مانند: 

 ( 82)سوره انعام، آیه «. گانند اند آنان راست ایمنى و اینان راه یافته نیالوده

دهندد، دانسدته    منزله وعده الهى به افراد باایمانی که عم  صالح انجام مدى  آیات دیگرى امنیت به در

اند وعده داده است کده... و   خدا به کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده»شده است مانند: 

 (.77سوره نور، آیه «)هرآینه بیمنان را به ایمنى مبدل گرداند
 () کده بده پیدامبر    شدده هدم چندان    ات نیز این مسئله به گونه دیگرى مطدرح در برخى دیگر از آی

«. اگر بخواهند تو را بفریبند خدا براى تدو بدس اسدت   »شده که خدا براى تو کافى است مانند:  گفته
! خدا و کسانى از مؤمنان که پیدرو تواندد تدو را بدس      () اى پیامبر خدا»( یا 12)سوره انفال، آیه 

 (.11انفال، آیه )سوره « است
)سوره انفدال، آیده     در گروه دیگرى از آیات خداوند با یادآورى امنیت و امدادهاى غیبى درگذشته

کند که خداوندى که شمارا در فالن بحدران   دارى داده و به آنان گوشزد مى ( به مسلمانان دل5-12
اند. در آیاتى دیگر خداوندد  تواند امنیت را به شما بازگرد از چنگ دشمن نجات داد دیگربار نیز مى

کنم و رعب و وحندت را   دهد که آرامش درونى را از دشمن سلب مى این نوید را به مسلمانان مى
ها مسدلمانان را بدا    (، چنانچه در بسیارى از جنگ171عمران،آیه آل گردانم )سوره بر آنان غالب مى

تدرین عامد     جویدان مهدم   نگگرداند. پرواضح است که روحیه ج رعب و وحنت دشمن پیروز مى
طدرف مدانع بدروز تندویش و      رود درآیات فو  خداوند ازیک پیروزى یا شوست آنان به شمار مى

کند و ایدن امدر در    شود و از سوى دیگر وحنت دشمن را به آنان گوشزد مى نگرانى مسلمانان مى
را بده دنبدال نخواهدد    اى جز آرامش، امنیت و پیدروزى   پرتو ایمان و اعتقاد راسخ به خداوند نتیجه

 داشت.

 از منظر قرآن کریم آثار امنیت

 وندعبادت خالصانه خدا (1)

و مسلمانان به مدینه هجرت کردند و انصار با آغوش باز آنها را پذیرا گنتند،  ()که پیامبر میهنگا

عرب بر ضدّ آنها قیام کردند و آنچنان بود که آنها ناچار بودند اسلحه را از خود دور نونند،  میتما
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شب را با سالح بخوابند و صبح با سالح برخیزند )و حالت آماده باش داسم داشته باشند( ادامه این 

واهد حالت بر مسلمانان سخت آمد، بعضی این مطلب را آشوار گفتند که تا کی این حال ادامه خ

یافت؟ آیا زمانی فرا خواهد رسید که با خیال آسوده، شب استراحت کنیم و اطمینان و آرامش بر ما 

 : سوره مبارکه نور نازل شد 77 آیه در این هنگام ،و جز از خدا از هیچوس نترسیم حوم فرما گردد

الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ  لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِیحَاتِ عَمِلُوا الصَّالِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْوُمْ وَ" 

لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لَا یُنْرِکُونَ بِی  وَ لَهُمْلَیُمَوِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِ  ارْتَضَى  قَبْلِهِمْ وَ

منند و کارها  خداوند به کسانی از شما که مؤ "الْفَاسِقُونَ هُمُ فَأُولَئِکَ لِکَذَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ شَیْئًا وَ

قوامِ به هالکت رسیده[ کند، اند وعده داده که حتماً آنان را در زمین جاننین ]ا شایسته انجام داده

و به یقین، دیننان را که برا  آنان  آنان را جاننین ]دیگران[ گردانیدگونه که پینینیانِ  همان

دشمنان[ به امنیت ترییر دهد،  از] و حتماً ترس آنان را ه به سودشان استوار و پابرجا کندپسندید

دهند، آنان که پس از این  ز  را شریک من قرار نمیچی ]این در حالی است که[ مرا می پرستند، ]و[

  .و نافرمانندها  ویژه[ ناسپاسی ورزند البته منحرف  ]نعمت

با توجه به شأن نزول و تبیین آیه شریفه  .به آنها بنارت داد که آر  چنین زمانی فرا خواهد رسید 

دار و پابرجا و مستقر، بدیهی است که چنین  همبنی بر وعده الهی به دین و آیینی پسندیده، رین

ا  با ضریب امنیتی  عهامنیت و آرامش مبدل شده و جام شود ترس و رعب به هایی باعث می ویژگی

باال به ارمران آورد، شایان ذکر است که در جوامعی این چنینی ایمان و عم  صالح علت اصلی و 

شود که تنها مرا  فرماید آنچنان می ریفه که میپایدار خواهند بود. پس با توجه به ادامه آیه ش

نتیجه به دست خواهد آمد  پرستند و چیز  را شریک من قرار نخواهند داد، اولین و مهمترین می

 .که همان عبادت خالصانه پروردگار متعال است

 امكان سكونت(2)

بیان  1آیه  سوره مبارکه قریش. دومین اثر امنیت اموان سوونت و آسودگی در معینت است

نسبت به زیستگاه خوینتن و همچنین  میروشنی است از تامین فضا  امن معاش و ایجاد الفت آد

 .نیت موان برا  اثر مهم و غایی یعنی توجه به معاد و پرستش آفریدگار یوتاوسیله بودن ام
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 آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ الَّذِ  أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ"فرماید: آیه شریفه  می( )رهمرحوم عالمه طباطبایی

که ]   و از ترسِ شدید عطاکردن رز [ از گرسنگی نجات دادهمان کسی که آنان را ]با  ٍ"خَوْف

 .در شهر و در سفرها داشتند[ ایمننان ساخت

توانند آن  ت وجود دارد و نعمت ظاهر  که نمیاشاره است به سنت واضحی که در ایالف دو رحل

کردند که نه  نان است که در سرزمینی زندگی میرا انوار کنند و آن تأمین معاش قریش و امنیت آ

نه جان دیگران در  بود که دیگران بدانجا آیند و  میناننان تأمین بود و نه جاننان و نه سرزمین خر

شد. پس باید ربی را بپرستند که این چنین به بهترین وجه امورشان را تدبیر نمود و  آنجا تأمین می

جوامع انسانی را  ()اوهمان رب بیت است خدا  تعالی به برکت اسالم و بعثت رسول گرامیش

و خانه مقدس خویش به سو  حجاز کناند و آنجا  ()از دیار مختلف جهت زیارت رسول خدا

معاش از دوشنان برداشت و از گرسنگی سفر منقت بار اه  حجاز جهت امراررا رونق و هزینه 

نجات داده و مهمتر از آن به پاس حرمت کعبه بسام راهزنی و دستبرد به کاروانیان برچیده شد و 

  جا( : بی1915 ،طباطبایی )امنیت فرد  و ملی قریش تأمین گردید.

 آزادي سير و سياحت(3)

بَیْنَ الْقُرَى الَّتِی بَارَکْنَا  جَعَلْنَا بَیْنَهُمْ وَ وَ ".فرماید می 18سوره مبارکه سبأ آیه شریفه قرآن کریم در 

ها مردم سَبا و شهرهایی که در آن "أَیَّامًا آمِنِینَ سِیرُوا فِیهَا لَیَالِیَ وَقَدَّرْنَا فِیهَا السَّیْرَ  فِیهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَ

ها را هم پیوسته و نمایان قرار دادیم و سیروسفر در آن هایی به و خیر فراوان نهاده بودیم آباد  نعمت

ها ها و روزها با ایمنی در آن تناسب[ مقرر کردیم ]و گفتیم:[ شب]از لحاظ مسافت[ به اندازه ]و م

 .سفر کنید

 :کند شریفه مذکور را چنین تفسیر می آیه )ره(مرحوم عالمه طباطبایی 

طور  که  متناسب قرار دادیم، نه مختلف، بهیعنی سیر در آن قرا  را به نسبتی قَدَّرْنَا فِیهَا السَّیْرَ  وَ

سِیرُوا فِیهَا بود،   میو سو  مینسبت مسافت بین اولی و دومی، برابر بود با نسبت مسافتی که بین دو

و تقدیر آن قلنا سیروا....است یعنی و به  این جمله کلمه قول در تقدیر است در آمِنِینَأَیَّامًا  لَیَالِیَ وَ

اینان گفتیم که: در این قریه ها سیر کنید، در حالی که ایمن باشید، اگر خواستید در روز گردش 

چنان امنیت در این قرا  برقرار کردیم کنید و اگر خواستید در شب و خالصه معنا، این است که آن
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توانستند با آرامش خاطر به سیر  میخواستند  میکه سیر شب و روز در آنها فرقی نداشت، هر وقت 

 .بپردازند

ها  الهی به  شود این است که موهب میسوره مبارکه سبأ و تفسیر آن برداشت  18آنچه از شریفه 

ا  را از نیر  وقعیت جررافیایی آن، جایگاه ویژهم ا ومح  زندگی قوم سبأ و سیستم شهرساز  آنج

امنیتی برا  آن شهر فراهم آورده بود، که خدا  تعالی ثمره مهم شهر  با این توصیفات را وجود 

نواز وجود تأمین را آزاد  سیر و سیاحت در این شهر  داند و شاخصه مهم چنم میامنیت 

 )همان( .شمرد میبر

 امكان تحقيق (4)

مطالعه  دستیابی و فراهم نمودن شرایا مناسب و محیا آرام و سه  الوصول برا  تحقیق وزمینه 

دستور ایجاد  ()النأن ست که خدا  متعال به پیامبر عییمحق و حقیقت مسئله قاب  توجهی ا

آسان باشد. در این مورد خدا    میفرماید، تا فرصت مقتضی چنین مه میرا   میچنین فضا  الز

إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُنْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَالَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِرْهُ مَأْمَنَهُ  وَ" :مایدفر میتعالی 

اهش بده تا سخن خدا را اگر یوی از منرکان از تو پناه خواست، پن "یَعْلَمُونَبِأَنَّهُمْ قَوْمٌ الَّذَلِکَ 

جایگاه امنش برسان، این ]فرمانِ پناه دهی[ به سبب آن است که منرکان گاه او را به بننود! آن

مردمی جاه  ]به حقایق[اند، ]باشد که از برکت این پناه دهی و شنیدنِ سخن خدا از شرک به 

 (1)سوره مبارکه توبه، آیه: توحید بازگردند[

دهد: یعنی در نهایت آرامش با او رفتار کن و مجال  میشریفه را چنین شرح  تفسیر نمونه آیه

اندینه و تفور را به آنها بده تا آزادانه به بررسی محتوا  دعوت تو بپردازند و اگر نور هدایت بر 

کند که او را پس از پایان مدت مطالعه به جایگاه امن و  میدل آنها تابید آن را بپذیرند، بعد اضافه 

 جا( : بی1951.)موارم شیراز ، ثنا  راه مزاحم او نگرددامانش برسان تا کسی در ا

پناهندگی، امنیت پناهندگان، زدودن نژاد پرستی و حساسیت غیرالزم نسبت به اتباع پناهنده و ایجاد 

شرایطی که بتوانند موضوعات دینی و مذهبی را مطالعه کنند، از مؤلفه ها  یک کنور امن است و 

 ه منترک بین آثار مختلف امنیت است امنیت راه ها است. یوی از تدابیر الزم امنیتی ک
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 رفاه و امنيت اقتصادي(5)

ار  خرد و زودبازده گذ در سطح کالن و چه در حوزه سرمایهها  بالندگی اقتصاد  چه  یوی از راه

ماع آنها باال رود اعتماد ی افراد و اجتامنیتگذار  است که هر چه ضریب  امنیت سرمایه

  .شود میرود و نتیجه این تأمین، شووه اقتصاد  یک ملت  میدر آن منطقه باالتر  گذار  سرمایه

و ]به  "...أَمْنًا إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ وَ" فرماید: می سوره مبارکه بقره 127آیه قرآن کریم در 

 یاد آرید[ زمانی که ما خانة کعبه را برا  همة مردم مح  دیدار و اجتماع و جایگاه امن قرار دادیم 

ساخته و آماده شد پرداخته   السالم( )علیهابراهیمحضرت به بیان عیمت خانه کعبه که به دست این آیه 

دم قرار )مح  بازگنت و توجه( مررا که خانه کعبه را مثابه   میفرماید: به خاطر بیاورید هنگا میو 

، در کلمه مثابة یک نوع آرامش و آسایش خاطر، نیز افتاده است و این دادیم و مرکز امن و امان

دهد که  میشود، مخصوصاً کلمه للناس ننان  میمعنا با کلمه أمناً که پنت سر آن ذکر شده تأکید 

ها   توده ها و انیان و انسانبرا  همه جه  این مرکز امن و امان پناهگاهی است عمومی

 (115: 1951)تلخیص از موارم شیراز ، .مردم

 ذَا بَلَدًا آمِنًا وَإِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَ ْ هَ إِذْ قَالَ وَ" فرماید: می سوره مبارکه بقره 121آیه قرآن کریم در 

و ]به یاد آرید[ آن گاه که ابراهیم گفت:  "...الْیَوْمِ الْاخِرِ ارْزُ ْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَ

ا  پروردگارم! این ]موان[ را شهر  امن قرار ده و از اه ِ آن کسانی را که به خدا و روز قیامت 

 ....ایمان داشته باشند از هر نوع میوه، روز  عنایت کن

نخست  السالم( )علیهابراهیمحضرت دهد: جالب اینوه  میتفسیر نمونه آیه شریفه  را چنین شرح  

 .)همان(کند میتقاضا  امنیت و سپس درخواست مواهب اقتصاد  

و رابطده   اسدت ارکدان اصدلی رفداه سدوونت امدن و اقتصداد       شود  از آیات شریفه فو  استنبام می

امنیدت در شدهر   تا دارند به این حقیقت  اشاره از طرفی گردد میتنگاتنگ آبادانی و امنیت منخص 

 یا کنور  حومفرما نباشد، فراهم کردن یک اقتصاد سالم ممون نیست.

 ي شناس روش

با  ازیموردناست. اطالعات د تحلیلی توصیفی ،از نیر روش وکاربرد   ،حقیق حاضر از نیر هدفت

بردار ،  و با استفاده از ابزارها  فیش ، بررسی متون و محتوا  مطالبا  کتابخانهمطالعه روش 
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صورت توصیفی، تحلی  و  آمده به دست اطالعات به است. شده  آور جمعها  علمی و تخصصی،  کتاب

 اند.تفسیر شده

 های تحقیق ها و یافتهداده لیوتحل هیتجز

 .انجام شدده اسدت   ها ها و تفسیر داده ها، پردازش داده بند  داده ها از طریق طبقهوتحلی  داده تجزیه

 .گردد میسال رسالت خویش  29را در طول  ()اقدامات امنیتی پیامبر اکرمدر ادامه 

 ( ننان داده شده است.1در جدول شماره ) قب  از هجرت ()اقدامات امنیتی پیامبر اکرم -الف

 قب  از هجرت ()اقدامات امنیتی پیامبر اکرم :1جدول
 شرح اقدامات امنيتي مدت شهر

سال 16 موه  

 دعوت پنهانی
 تنوی  هسته مرکز  و اولیه

 هاشم ها  قبیله بنی حمایت
 اسالم آوردن اقوام و نزدیوان )حمزه( 

 هجرت به حبنه

نداشتن حوومت در موده از امنیدت شدوننده،     به دلی  ()پیامبر اکرمها  جدول فو   مطابق یافته

 ناپایدار و از پوشش کمی برخوردار است.
( درن شدده  2در جددول شدماره )   از هجدرت  بعد ()پیامبر اکرمکوتاه مدت اقدامات امنیتی  -ب

 است.
 بعد از هجرت ()پیامبر اکرم کوتاه مدت اقدامات امنیتی :2جدول

 شرح اقدامات امنيتي مدت شهر

 کوتاه مدت مدینه

 ساخت مسجد
 اصطالح مهاجر و انصار

 پیمان مدینه
 پیمان برادر 

 ا  کنترل و مهار تعصبات قومی قبیله
 پیمان با غیرمسلمانان اطراف مدینه

   مسیر تجار  قریشیپیمان با قبا
 بستگی ادیان توحید  هم

 تألیف قلوب
حوومدت و   دوره گدذار سدر گذاشدتن    پندت بدرا   ( )پیامبر اکدرم جدول باال  ها  بر اساس یافته

 مدینه تمرکز نموده است. مردمدر مرحله اول بر وحدت  امنیت، گیر  شو 
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 بعد از هجرت ()پیامبر اکرم بلند مدت اقدامات امنیتی :9جدول
 شرح اقدامات امنيتي مدت شهر

 بلندمدت مدینه 

 صفات و اخال  فرد 
 ()پیامبر 

 رحمت و مهربانی
 صدر سعه

 ساده زیستی
 استقامت

 رفتار و منش اجتماعی
 در حوومت () پیامبر

 عدالت اجتماعی
 مند  رضایت
 ساز  شفاف

 منارکت
 رابطه حاکم و مردم
 رعایت حقو  مردم

 در امور عمومی () حضور پیامبر
 وفا  به عهد

 ها  ایمان مردم مستحوم کردن پایه ایمان و اعتقاد به خدا

در  و پایددار  امنیدت   برا  ثبات حوومت دیندی  ()پیامبر اکرمدهد  ها  جدول باال ننان می یافته

 اسالمی متمرکز شده است. ها  حاکم دراز مدت بر فضای  اخالقی و شایستگی

  ی ریگ جهینت

قب  از هجرت، برا  حف  جان خویش به  ()پیامبر گرفت که  توان نتیجه  از مباحث فو  می

ها ؛  رسالت و در امان ماندن پیروانش از شیوهمنیور فراهم شدن شرایا جهت تحقق هدف اصلی 

هاشم، اسالم آوردن اقوام و نزدیوان و  ها  قبیله بنی دعوت پنهانی، تنوی  هسته مرکز ، حمایت

 کردند. م استفادههجرت به حبنه، برا  تبلیغ دین مبین اسال

کوتاه مدت و  دردر مدینه دو اقدام کلى  پس از تنوی  حوومت و گرفتن زمام امور ()پیامبر 

براى حف  و یا ایجاد امنیت دولت تازه تأسیس خود از خطرات و  را با موفقیت بلند مدت

 .تهدیدات احتمالى انجام دادند
به  ،در اقدام کوتاه مدت، هدف حضرت رفع خطرات احتمالى علیه اهالى مدینه و اطراف آن

ملى و فورى و گاه موقت را اجرا ع تدابیر () خصوص مسلمانان بوده است. در این اقدام پیامبر

ها   . فعالیتانجامید کردند که به اتحاد اه  مدینه یا مسلمانان و در نهایت به حف  امنیت مدینه مى

ها   این مرحله عبارتند از: احداث مسجد، اصالح روابا میان قبیله مهاجر و انصار، انعقاد پیمان

، همبستگی ادیان توحید  و الفت  ا ، انعقاد پیمان یلهقب   -مدینه و برادر ، مقابله با تعصبات قومی 

 بین قلوب. 
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پیمانان آنان و  در حالى که اقدام بلند مدت اینان با هدف عمق بخنیدن به امنیت مسلمانان و هم

با  ()که در این اقدام پیامبر  پرداختند تنویق غیر مسلمانان به اسالم یا استفاده از امنیت مسلمانان
مبادرت نمودند. در این مرحله و کار مداوم و مستمر به تحول درونى در مسلمانان  سازى فرهنگ

اخال  فرد  خود، دیگر  رفتار و منش اجتماعی  دو شیوه به کار بردند؛ یوی صفات و () پیامبر

 در اداره حوومت.

امنه امنیت د ()اسالم   رسالت نبی گرامی  29توان چنین ارزیابی کرد که در مدت   طور کلی می به

اینان و پیروانش در موه بسیار محدود و فنار تهدیدات فزاینده بود. به نحو  که برا  ادامه 

ها  مناسب  و بوارگیر  شیوه   با تنوی  حوومت اسالمی در مدینهرسالت مجبور به هجرت شد. 
فراهم افزایش دامنه اسالم و کاهش تهدیدات، فرصت مناسبی برا  تحویم دین مبین اسالم ضمن 

از صفات و اخال  حسنه و رفتار و منش اجتماعی اینان  ()عمده تصمیمات امنیتی پیامبر اکرم آورد.

ننئت گرفته و مبین این واقعیت است که ارتبام حسنه کارگزاران با مردم و پیوندها  متقاب  مردم و 
  تواند در امنیت جامعه مؤثر باشد.حوومت می

برا  ایجاد امنیت از  ()پیامبراکرم »ه سؤال اصلی تحقیق مبنی بر: به این ترتیب، نتایج تحقیق ب

 کرد؟ پاسخ مناسب داده است.  هایی استفاده می چه روش
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