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 *مبانی و فلسفۀ همگرایی اجتماعی در عصر نبوی         2رامیانمسعود به                                                                                            

                                                                            

 چکیده 

العرب پیش از اسالم بر محوریت قبیله،  شخص رئیس قبیلههه، هاجارههها و مااسهه ی  انسجام اجتماعی در جامعۀ جزیرة 

گرایی با رقیب قدرتمادی بههه  و قبائل دیگر مشترک بود قرار داشت. با ظهور اسالم در م ه، گفتمان قبیله  که بین افراد قبیله 

نام گفتمان تئوکراسی دیای مواجه گردید و برای مدتی به حاشیه رانده شد. در ایههن سههرزمین، عوامههل واگرایههی در سهه    

ای کههه  نظام وحیانی را در رویارویی کامل با نظام قبیله توانست نمی  جامعه به حداکثر خود رسیده بود. پیامبر اسالم 

در راسههتای زدودن واگرایههی و   هههای پیههامبر ها در اعماق وجود فرد عرب ریشه دوانده بود، قههرار دهههد. فعالیت سال 

الت  پردازد که تعههام تحلیلی به طرح این پرسش می  –تبدیل آن به همگرایی اسالمی بود. این مقاله با روی ردی توصیفی 

مثابۀ روح جمعی در انسجام اجتماعی عصر نبوی چگونه بود. نتایج به دسههت آمههده از تحقیهه   عقیده، قبیله و دشمن  به 

دهد عقیده در مرحلۀ اول و قبیله در قامت اّمت اسههالمی در مرحلههۀ دوم و دشههمن در مرحلههۀ سههوم از عوامههل  نشان می 

 گیرند. انسجام اجتماعی عصر نبوت قرار می 
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 مقدمه 

عاوان واالترین پیام الهههی تیییههرات بایههادیای در سههاختارهای گویشههی و گفتمههانی پههیش از خههود ایجههاد کههرد.  اسالم به   

عی را از دال خود جدا نمههوده و  آن بود که ابتدا مدلول قبیله یعای انسجام اجتما   ش ای و ساختارش ای پیامبر شالوده 

معای جدیدی به آن بخشید. ایشان جامعۀ اسالمی را جایگزین قبیله نمود و عدالت اقتصادی را در قالب زکات و صدقه  

ایههن عصههبیت جدیههد را در نفههی   تعریف کرد. معای جدید قبیله، اّمت اسالمی بر پایۀ عقیدۀ توحیدی بههود. پیههامبر 

اره اجرا ن رد، بل ه قالب و ساختار قبیله را در جهت ایجاد یههر روح جمعههی جدیههد بههه کههار  ای، به ی ب های قبیله سات 

گردیههد و محتههوای اخالقههی و انسههانی  هایی که در جاهلیت موجب انسجام و همبستگی می ها و سات گرفت و از ارزش 

کههرد کههه  راد نومسههلمان حمایههت می توان قانون »حمی و جوار« نام برد که به شدت از اف داشت، بهره برد. نمونۀ آن را می 

-6، 1374)مقدسههی،  .بن عدی« هاگام بازگشت از طائف را مصداق آن دانسههت توان جوار پیامبر از طرف »م عم می 

هههای وحیههانی بههود. تئوکراسههی دیاههی بهها بههازتعریفی از  با آمههوزه   هستۀ مرکزی این گفتمان شخص پیامبر  ( 659:  4

انسجام بخشید. با توجه به عاصر مرکزی گفتمان یعای قدرت و راب ههۀ آنههان بهها    های عصر جاهلیت به گفتمان خود، دال 

 در مدیاه قرار گرفت.  هم، این گفتمان نیز در خدمت ح ومت پیامبر 
داد تا آن ه با فوت هایی در طول دوران رسالت نشان می گرایی کاماًل در حاشیه قرار نگرفت، بل ه خود را برهه قبیله 

این زمان، قالب تهیبه  پیامبر اسالم  البته در  کرده و محتوای دیای به  عاوان گفتمان غالب تئوکراسی م رح شد. 
قبیله  گفتمان  یعای  گفتمان  دو  تعارض  گرفت.  خلفای خود  دوران  طول  در  دیای  تئوکراسی  گفتمان  و  اسالمی  گرایی 

 ( در عصر خالفت عثمان  تا  یافت  ادامه  ا23-35راشدین  قبیله گرایی  گفتمان  این گفتمان ق(  کرد.  پیدا  سالمی غلبه 
 ( در سال  که  بود  تثبیت شده  دوران  این  در  و  دوانیده  ریشه  به 41-40چاان  ) ق(  تا سال  ق( 132عاوان گفتمان غالب 

 هژمونی خود را بر کل جهان اسالم گسترانده بود. 

ب    آن مهیا  نظر در  از هر  اعتقادی، ود. بحران اسالم در سرزمیای ظهور کرد که شرایط ظهور یر دین جدید  های 
العرب، هر گونه تیییری سیاسی و اجتماعی، قبایل عرب را درگیر خود کرده بود. ناگفته پیداست در جوامعی شبیه جزیرة 

می  عبور  مؤلفه  دو  مجرای  در از  جدید.  دیای  ظهور  دوم  و  سرزمین  آن  بر  تسلط  و  بیگانه  کشوری  هجوم  اول  کرد؛ 
شرای علت  به  اول  عامل  می عربستان  دوم  عامل  تاها  و  بود  غیرمم ن  جیرافیایی  و  اقلیمی  و ط  انسجام  توانست 
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با داشتن قدرت تف ر باال، ذکاوت، تعل  به قبیلۀ قریش و   همسازگری را میان قبایل عرب ایجاد نماید. پیامبر اسالم 
و حمایت مردمی بود. پیامبر مهمتر از آنان امداد الهی توانست در مدیاه، ح ومتی را تأسیس کاد که پشتوانۀ آن بیعت  

های همسازگری آن ای که عصبیت خونی، حسب و احالف جزء مؤلفه با اقدامات خود توانست در جامعه   اسالم 
با تیییری محتوایی، عقیدۀ توحیدی را در قالب قبیله قرار دهد و انسجام اجتماعی را با محوریت نبوت و عقیدۀ  بود 

 الهی ایجاد نماید. 

 ری .چهارچوب نظ 1

 .  همبستگی اجتماعی از منظر امیل دورکیم 1-1  

یسادگان به نظریۀ همبستگی دورکیم، شباهت این نظریه با موضوع بحث حاضر اسههت. کههار دورکههیم نیههز  و علت توجه ن 

علتی دیههدن  عاری از اشتباه نیست و اهتمام بیش از حد به جامعه یا به بیان دیگر، برتری اصههالت جامعههه بههر فههرد و تههر 

حوادث اجتماعی از نقاط ضعف کار اوست. امیل دورکیم نخستین بههار مفهههوم »همبسههتگی اجتمههاعی« را وارد   وقایع و 

شااسی کرد. وی از درون تقسیم کار در نظام اجتماعی، مفهوم همبستگی اجتماعی را به دست آورد. وی دسههتگاه  جامعه 

د از تقسههیم کههار اجتمههاعی، وجههدان جمعههی،  مفهومی و تحلیلی خاصی را طراحی کرد که اضالع چهارگانۀ آن عبارتاهه 

خلدون با طههرح نظریههۀ »عصههبیت«، بههه ایههن موضههوع پرداختههه بههود.  همبستگی اجتماعی و حقوق. پیش از دورکیم ابن 

اشخاص دیگر، اساس پیوستگی اجتماعی را در موضوعات مختلفی ماناد روح کلی ملت، نهههاد اقتصههاد »ماتسهه یو«،  

 و« می داناد. قرارداد اجتماعی »ژان ژاک روس 
بیان دیگر، به این که چه چیزی جامعه و اخالقی عالقماد بود. به   1یطور خاص به انسجام اجتماع امیل دورکیم به   

های فرهاگی را به های انسانی یا نظام کاد. دورکیم جامعه دارد و آن را از سقوط به قعر آشوب حفظ می را سرپا نگه می 
ص  یا  مدرن  و  یا ساتی  بازشااخته دو بخش کهن  ی دیگر  از  متمایز،  نوع همبستگی  دو  با  که  است  کرده  تقسیم  اعتی 

 (10:  1378؛ ورسلی،  361:  1386خودی( و اندامی )ارگانی ی(. )آرون، به شوند: م انی ی )خود می 

مسلط  بر جامعه  از همبستگی  این ش ل  که  است. هاگامی  بدوی  و  م انی ی مختص جوامع ساتی  همبستگی 
معه چادان تفاوتی با ی دیگر ندارند. اعضای این جامعه همانادند و احساسات واحدی دارند؛ زیرا به باشد، افراد جا 
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دارند. چاین جامعه ارزش  از تقدس  و مفهوم مشترکی  بوده  وابسته  آن های واحدی  از  آن ای  افراد  رو ماسجم است که 
نیافته  اجتماعی  تمایز  )آرون،  هاوز  ورسلی،  361-362:  1386اند.  این 10:  1378؛  در  گونه جوامع ( ش ل خانواده 

شدت بر سلوک و سات به   1یت مجال تجلی نیافته است. در این جوامع، پیرساالر طور عمومی گسترده بوده و فردیّ به 
باشد. عدم پیچیدگی کافی سازمان در این جوامع، اجازۀ اجتماعی افراد حاکم است و نقض هاجارها، گااهی عظیم می 

ای یر اقلیت ش ارچی چادرنشین است که تخصص دهد. نمونۀ چاین جامعه اندازها را نمی و چشم   تاوع زیاد تجارب 
زندگی  بخواهاد  اگر  و  دارند  استاد شوند. اندکی  مهارت عمده )ش ار(  در یر  باید  آن  افراد  را حفظ کااد، همۀ  شان 

های اجتماعی ادغام شوند با قیت در گروه شود که افراد با موف ها زمانی حفظ می ( انسجام این گروه 11: 1378)ورسلی، 
ها و آداب و رسوم را ها، آداب و رسوم مشترک هدایت و تاظیم گردند. دورکیم مجموعۀ این ارزش ای از ارزش مجموعه 

نامد. این روح جمعی در تمام جامعه گسترده شده و چون به زمان خاصی اختصاص ندارد، همۀ »روح جمعی« می 
زند. باابراین روح جمعی با روح و وجدان فردی اعضا ماافاتی ندارد، بل ه هماناد به هم پیوند می   های آن جامعه را نسل 

دهد. پایه و اساس وجدان عمومی، مشترکات اجتماعی است و این های فردی را به هم پیوند می روح عمومی، وجدان 
 ( 364:  1386؛ آرون،  77:  1381سازند. )دورکیم، مشترکات، همبستگی م انی ی را می 

دهد. گر دارد که نظام حقوقی آن جامعه را تش یل می بیان این ن ته ضروری است که روح جمعی، نیرویی سرکوب 
تابیه می   اجتماع، بدون  پا گذارد،  ترتیب کاد. بدین هیچ رحم و شفقتی، هر کس را که شیوه های عرفی زندگی را زیر 

ماند. باابراین انسجام م انی ی بر پایۀ وفاق و همسانی اقی نمی هیچ مجال و فرصتی برای اختالف و نظرهای فردی ب 
 عقاید استوار است. 

وحدت  یعای  اجتماعی  اجماع  که  است  اندامی  یا  ارگانی ی  همبستگی  م انی ی،  همبستگی  متضاد  صورت 
می  بیان  تمایز،  این  راه  از  یا  است  هم  با  افراد  اجتماعی  تمایز  نتیجۀ  آن،  در  اجتماع  یافتۀ  این انسجام  در  افراد  شود. 

می  متفاوت  بل ه  نیستاد،  هماناد  دیگر  همین اجتماع،  وجود  نتیجۀ  حدی  تا  اجتماعی  اجماع  استقرار  لزوم  و  باشاد 
داند. در این ( دورکیم همبستگی ارگانی ی را مختص جوامع صاعتی و مدرن می 362:  1386تمایزها است. )آرون،  

ای را به نفع ویژگی ملی از دست دهاد که در این ویژگی محلی و ما قه جوامع، اصااف در فرایاد صاعتی شدن باید  
گردد. از نظر دورکیم، عامل انسجام و همبستگی الجزایری خارج شده و ی پارچه می صورت، جامعه از حالت مجمع 
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»نوعی   جوامع مدرن »تقسیم کار اجتماعی« است. او کتابی تحت همین عاوان  نگاشته است و در آن، تقسیم کار را 
زند و وابستگی افراد برای برآوردن نیازهای داند که افراد پراکاده را به هم پیوند می نظم خودبایاد اجتماعی و اخالقی« می 

می  ماتهی  جامعه  ثبات  بال بع  و  آنها  میان  ارتباط  به  )دورکیم،  خود،  گی 29-30:  1381شود.  ؛ 41:  1368روشه،  ؛ 
است  11:  1378ورسلی،   معتقد  دورکیم  هر جامعه (  احساسات مشترک نظام حقوقی  و  باورها  اهمیت  تااسب  به  ای 

می  مجازات ش ل  باابراین  می گیرد.  تعیین  تخلفات  اهمیت  با  متااسب  نیز  مجازات ها  تقسیم شود.  نوع  دو  به  ها 
مجازات می  الف(  مجازات گردند:  تابیهی؛ ب(  مجازات های  ترمیمی.  مجازات های  تابیهی،  که  های  هستاد  به هایی 

شود و هدف آن، تابیه مجرم و نه دار کردن آن، اعمال می دلیل آسیب وارد کردن مجرم به جامعه و روح جمعی و جریحه 
کاد. )دورکیم، ها به اصالح و ترمیم فرد خاطی تیییر می اصالح اوست. در مجازات ترمیمی، هدف از اعمال مجازات 

1381  :68) 

همبستگی  و  جمعی  روح  میان  بسیاری  ابن   شباهت  »عصبیت«  نظریۀ  با  دورکیم  دارد. اجتماعی  وجود  خلدون 
می ابن  جامعه  ت وین  در  اصلی  عوامل  از  ی ی  را  اجتماعی  همبستگی  و  جمعی  روح  )ابن خلدون،  خلدون، داند. 

می   243:  1،  1388 »عصبیت«  را  همبستگی  عامل  او  بعد(  معای به  به  »عصب«  ماّده  از  عصبیت  و  تعصب  داند. 
ارتباط می   هایی است کهپی  پیوستگی را تعصب و عصبّیت هم دهد، باابراین پس هرگونه ارتباط و به مفاصل را به هم 

اند. این اص الح از »عصبه« به معاای پیوند و پیوستگی اقارب و نزدی ان و خویشان آدمی از جانب پدر، مشت  نامیده 
قبیله و دولت خویش است  از حریم  فرد  آن، دفاع  از  و مراد  فارسی 602:  1،  1414ماظور، . )ابن شده است  ( معادل 

مداری، گرایشی است شااسی به »قوم مدار« ترجمه شده است. قوم مداری« است که در فرهاگ جامعه عصبیت، »قوم 
مداری عبارت است از پردازد یا به بیان دیگر قوم های دیگر بر اساس فرهاگ خود می که به مقایسه و ارزشیابی فرهاگ 

به  دادن  فرهاگ   برتری  دیگر  بر  خود  جامعۀ  فرهاگ  گردانیدن  ممتاز  به  گرایش  و  خود  و فرهاگ  جوامع ساتی  در  ها. 
مداری نیز مداری بیشتر نمود داشت. هر قوم و گروهی که در آن عصبیت، نیرومادتر است، قوم های نخستین، قوم گروه 

می  بیشتری  ویژگی شدت  جمله  از  قوم یابد.  مثبت  می های  امداری  به  همبستگی توان  تقویت  کرد:  اشاره  موارد  ین 
ویژه در ای مواقع به پرستی که در پاره اجتماعی، احساس وفاداری به قوم و گروه اجتماعی، گسترش روح ملی و میهن 

 زمان جاگ اهمیت زیادی دارد. 

به معاایی گسترده ابن  از اص الح »عصبه«  توجه  خلدون  با  را  این اص الح  او  استفاده کرده است.  آیه تر  از به  ای 
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تازه  ابت ار کرده و مفهوم  آن استخراج می سورۀ یوسف  از  را  پدر ای  تردید  و  از نگرانی  کاد: »برادران یوسف وقتی که 
داشت: مم ن است گرگ او را بخورد، به او خود، حضرت یعقوب در مورد همراه بردن یوسف آگاه شدند که اظهار می 

بخ  را  او  گرگ  اگر  دادند:  اطمیاان  آن چاین  هستیم،  ماسجمی  گروه  و  عصبه  یر  ما  که  حالی  در  زیان ورد  ما  کار گاه 
)یوسف/  بود.«  ابن 14خواهیم  جست (  افراد  نسب  در  تاها  را  عصبیت  نمی  و خلدون  هم جو  بل ه  و کاد،  پیمانی 

تش یل هم  مقّومات  از  نیز  را  جیرافیایی  سخت  شرایط  و  محیط  مشترک،  مذهب  و  دین  عصبیت سوگادی،  دهادۀ 
داد و به هر اندیشه و ارزشی ( تعصب و حمّیت، تمام فرهاگ فرد را تش یل می 242:  1،  1388خلدون،  داند. )ابن می 

با این روحیه، ش ل می  بود که به بخشید. تعصب، روحیه متااسب  ترین انگیزه، خود را به جای ما  ، عاوان مهم ای 
)جعفریان،   بود.  داده  قرار  اندیشه  و  خود (  163:  1،  1385ف ر  مراتب  و  انواع  در همۀ  تعصب  که  نماند  ناگفته  البته 

ها، مقام برتر را داشته شود، جلوۀ افراطی آن است که در سلسلۀ ارزش فسادانگیز نیست، آنچه از این پدیده ن وهش می 
یس قبیله ملزم ( این تعصب، افراد قبیله را به اطاعت از رئ 44:  1383وند،  باشد و فرد را از پیروی ح  باز دارد. )آییاه 

ساخت. یر فرد از یر عشیره کرد و در مقابل دشمن خارجی از قبیلۀ دیگر، میان آنان اتحاد و سازگاری ایجاد می می 
 گرفت.حتی اگر در ف ر و عقیده با عشیرۀ خود مخالف بود، باز مورد حمایت قبیله و عشیره خود قرار می 

 نمودار همبستگی مکانیکی و ارگانیکی

وجدان            عمومی ملموس، قانون سرکوبگر                تعامل   هاها و همانادی م انی ی: شباهت   همبستگی 
 ی پارچگی

اخالقی،      تعامل    همبستگی ارگانی ی: تمایزات م مل دو سویه و متقابل )تقسیم کار(  قواعد  بودن  ضعیفتر 
 (80:   1383گی )استونز،   پارچ وجدان عمومی انتزاعیتر، قانون بازدارنده          ی  

 . همسازگری اجتماعی در عصر نبوت 2

باشههد، بل ههه غههرض  در ابتدا بیان این ن ته الزم است که هدف ما در این نوشتار توضی  حوادث تاریخ صدر اسالم نمی 

د.  باشهه در ایههن زمیاههه می  های سههازگری و ناهمسههازگری اجتمههاعی و اقههدامات پیههامبر پرداختن به مهمترین مؤلفههه 

العههرب،  قبیلگی جامعههۀ جزیرة   -برای طرفدارن او عامل انسجام و همبستگی و برای ساختار ساتی  های پیامبر آموزه 

مدعی نوعی از همسازگری و اقتدار بههود کههه انسههجام عصههر جاهلیههت را بههه    عامل واگرایی و تفرقه بود؛ زیرا پیامبر 
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گرایی دورۀ جههاهلی کههه  دیای« بود که به مقابله با گفتمان قبیلههه  سپرد. گفتمان غالب در این دوره »تئوکراسی فراموشی می 

 در این زمان به حاشیه رانده شده بود، برخاست.  
به دو قسم تقسیم کرد. سازگری سازگری عصر رسالت را میتوان با توجه به دو دورۀ م ی و مدنی حیات پیامبر  

بود  قبیله  و  عقیده  بر  مبتای  بیشتر  م ی  دوران  در  کردند  اجتماعی  هجرت  »مدیاه«  یثرب  به  ایشان  که  زمانی  نوع   ، و 
داد. بعد از آن ه م ه سومی به نام »دشمن« بر آن افزوده گردید که تا پیش از فت  م ه در قالب قریش خود را نشان می 

 ( سال  پیامبر 8در  توجه  بیشتر  شد،  فت   اسالم   ق(  خارجی به  دشماان  با  نبرد  و  عربستان  داخلی  قبایل  پذیری 
می م  دیگر  تفسیر  در  گردید.  سوژه ع وف  برای  هویت  ایجاد  برای  غالب  گفتمان  که  گفت  گونه  این  خود، توان  های 

ها، بادی میان عااصر و اندیشه باشد. این گفتمان در مدیاه با حمایت اقتدار نبوی توانست با مفصل نیازماد اقتدار می 
 دی وابسته به وحی سوق دهد. هویت فرد عرب وابسته به قبیله را به سوی مسلمان توحی 

 خلدون میاویسد: ابن 

جتتویی و  فتترازی و فنون خویی و گردن رام شدن و انقیاد گروهی از آنان ]اعراب[ نسبت به دستۀ دیگر، به علت درشتتت   

ین کارهاست. ازاین رقابت و هم  یاست از دشوارتر رو، کمتر تمایالت ایشان دربارۀ یتتا امتتر، هماهنتت  و  چشمی در ر

گاه حاکم و رادع آنان از نفوس خودشتتان  شود. لیکن هنگامی که از راه پیامبری یا والیت به کیشی گرایند، آن متحد می 

شتتود.   بنتتدد و در نتی تته انقیتتاد و اجتمتتاع آستتان می چشمی از میان آنان رخت بر می خیند و خودخواهی و هم برمی 

 ( 289:  1،  1388)ابنخلدون،  

  زگری میان اعراب به طری  دین یا سیاست بود و چیزی کههه در امههر پیههامبر گردد که سا با این بیان مشخص می   

محق  شد، عقیده در مرحلۀ اول بود، سپس تش یل ح ومت اسالمی که در اواخر عصر امههوی و اوایههل عصههر عباسههی  

  ر تمدن اسالمی بر پایۀ آن ش ل گرفت. عقیدۀ توحیدی به عاوان دال خالی در عصر جاهلیت بود کههه توسههط پیههامب 

ههها، بههه دال مرکههزی تبههدیل گردیههد. ایههن خههود، بههه وحههدت و  جذب گفتمان تئوکراسی گردید و با هژمونی بر دیگر دال 

 گرایی جامعۀ اسالمی ماجر شد.  هم 

روح جمعی در تمام مراحل دعوت عقیده وجود داشت. عقیده به وحدانیت خههدا، در ر س هرمههی قههرار گرفههت کههه در  

سههو بههه  مثابه روح و وجدان جمعی در ر س آن قرار داشههت. وحههی از یر اجارهای قبیلگی به ها و ه جاهلیت، قبیله و ارزش 
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ویژه سههاختار عمههومی آن را حفههظ و  تعرض و تصادم با میراث قبیله برخاست و از سوی دیگر بسههیاری از عااصههر قبیلههه بههه 

 (  140: 1383ستگی بود. )فیرحی،  مثابۀ موتور محرِک عقیدۀ نوظهور و اساسیترین عاصر همب استخدام کرد، همچاین به 

توان در دورۀ م ههی  از نظر دورکیم، دین در جوامع اولیه، عامل انسجام اجتماعی و وفاق جامعه بود. این عامل را  می 

در این مرحله، بازسازی باورههها و ایجههاد یههر عصههبیت    مسلمانان به وضوح دید. هدف پیامبر میان طرفداران و تازه 

از جاهلیت بود. عااصر اساسی که موجب همسازگری مؤماین درون »جماعههت مؤماههان م ههه«  جدید غیرخونی و جدا  

ایههن عصههبیت   ( پیههامبر 124: 1377؛ ح ههیم، 136: 1383میشد، اعتقاد به توحید، نبوت و معاد بههود. )فیرحههی، 

ر قبیلههه را در جهههت  ی باره به مرحلۀ اجرا نگذاشت، بل ههه ایشههان قالههب و سههاختا ای به های قبیله جدید را در نفی سات 

هایی کههه در جاهلیههت موجههب انسههجام و همبسههتگی  ها و سات ایجاد یر روح جمعی جدید به کار گرفت و از ارزش 

گردید و محتوای اخالقی و انسانی داشت، استفاده کرد. تمدن اسالمی تا زمانی این روح در آن دمیده بههود، سههرزنده  می 

به افول گذاشت. نمونههۀ آن را  به محض فروکش کردن این روح، آن تمدن نیز رو   داد، اما و پرنشاط به حیات خود ادامه می 

کههرد و مصههداق آن، جههوار پیههامبر از  توان قانون »حمی و جوار« نام برد که به شدت از افراد نومسههلمان حمایههت می می 

ای ایمههانی،  لههه ( عقیده ماناههد قبی 659  : 4-6  ، 1374بن عدی« هاگام بازگشت از طائف است. )مقدسی،  طرف »م عم 

گردید و از سوی دیگر همین قبیلههۀ ایمههانی  مسلمانان را در خود گاجانده بود که از یر سو باعث همسازگری آنان می تازه 

ای برخههوردار بودنههد،  درون قبیله، موجب عدم آزار و تعرض مشرکین به مسلمانانی کههه در م ههه از وجههه و اعتبههار قبیلههه 

دادند که یا فاقد قبیلۀ حمایتی بودند یهها قبیلههۀ آنههان در قبههال  مانانی را آزار و ش اجه می مسل گردید. مشرکین م ه، تازه می 

قبایل دیگر امتیاز و قدرتی نداشت. پس در مرحلۀ م ی اگر عقیده، عامل انسجام مؤماین بود، اما از سوی دیگر، قبیلههه،  

 خست(  : فصل ن 1384داد. )جابری،  بخش مخالفین اسالم را ش ل می عاصر انسجام 

نحوی کههه بتوانههد عمههوم مههردم را  توضی  این م لب الزم است که در صدر اسالم هر دعوتی برای تأثیر گذاشتن بههه 

نیاگیخههت  هیچ پیامبری را بر   وند که در حدیث صحی  آمده است خدا بود و چاان تشوی  کاد، باید مت ی به عصبیتی می 

  ( دعههوت پیههامبر 304:  1،  1388خلدون،  داشت. )ابن داری مگر آن که در میان قوم خویش، ارجمادی و خویشتن 

طور کامههل  گرایی بههه دهد داِل قبیله ای مت ی بود. این نشان می نیز در درجۀ اول، به وحی و در درجۀ دوم به عصبیت قبیله 
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هاشههم بههه  ، ملحهه  شههدن بای از صحاۀ گفتمان خارج نشده و تاها به حاشیه رفته بود. حمایههت ابوطالههب از پیههامبر 

پذیری  توجیه است، امهها اسههالم همه  بر اساس ما   قبیله و عصبیت قبیلگی قابل   غیره،   طالب و در شعب ابی  امبر پی 

، نه بر اساس ما   قبیله، بل ه بر اساس وحی و نفوذ پیام الهههی اسههالم در قلههبش و  دیگر عموی پیامبر    حمزه 

 در مرحلۀ بعد ما   و عصبیت قبیله حاصل شد. 

هایی که در جاهلیت، عامل انسجام اجتماعی بودنههد، در مرحلههۀ م ههی نیههز بههه کمههر حضههرت  ها و هاجار ارزش 

ویژه پههس از هجههرت بههه مدیاههه بههود.  آمدند. مفهوم »اّمت اسالمی«، در حقیقت بههدیل »قبیلههۀ عههرب« بههه  محمد 

آثار مهمی در آرایههش    ( مفهوم مدیاه و اّمت اسالمی دقیقًا به معاای ازدواج عقیده و قبیله است که 138: 1383)فیرحی، 

الابی بههه  ( تأسههیس جامعههۀ مدیاهه  140:  1383های آن برجای نهههاد. )فیرحههی،  قدرت در تمدن اسالمی و نخستین دهه 

رفت که قشربادی نهادماد عرب جاهلی را که با خود، ناسازگری را به دنبال داشت، درهم بشهه اد.  می   دست پیامبر 

مدلول قبیله را از دال خههود جههدا    ای و ساختار ش ای دست زدند. پیامبر ش  به یر شالوده  به بیان دیگر، پیامبر 

  –را  المههال  بیت   های دیگههر همخههوانی معاههایی داشههته باشههد. پیههامبر نمود و دال جدیدی برای آن معاا کرد که با دال 

در عصههر نبههوی وجههود  المال به معاای واقعی کلمه و ماناد دوران خلفای راشدین یا امویان که دیوانی ماسجم بههود،  بیت 

، چهرۀ ایشان برای ناآشههاایان بهها دیگههر مؤماههان متمههایز  کرد و در حلقۀ جلسات پیامبر بالسویه تقسیم می   -نداشت 

 کاادگان فرمودند: زاده بود، به امیری سپاه ماصوب کرد و در پاسخ اعتراض بن زید را که یر برده نبود. ایشان اسام  

ید گفته بعضی به من رسیده که دربارۀ فرماندهی اسامة ای مردم! این گفتار چیست که از  ای؟ به خدا قستتم تتتازگی  بن ز

کنید که قباًل هتتم در متتورد فرمانتتدهی پتتدرا بتته متتن اعتتتراض  ندارد اگر در مورد فرماندهی اسامه به من اعتراض می 

کتتار استتت.  )واقتتدی،  کردید، حال آنکه به خدا قسم او شایستۀ فرماندهی بود و پسرا هم پتتا از او شایستتتۀ ایتتن  

1369  :855 ) 

های  ها و تعالیم خود و در عمل، جهت نفههی تفرقههه و اخههتالف و تح ههیم پایههه همواره در آموزش   پیامبر اسالم 

اعههالم نمههود بههه بهتههرین    نهاد. شعار اساسی توحید که پیامبر وحدت اسالمی و حتی تفاهم با غیرمسلمانان گام می 

آن   -ماشههأ وحههدت و یگههانگی -و اثبههات اللههه  -که ماشأ تفرقه بود -وجه گویای دعوت دوجانبۀ توحیدِی نفی معبودها  
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حضرت بود. ترغیب قرآن به برادری و تعاون میان مسلمانان، بیان معمول یر جابش عقیدتی در مراحل اولیههۀ آن اسههت  

( دربههارۀ  228:  1358آیههد. )رودنسههون،  ضروری برای پیروزی آن به شمار می و همبستگی طرفداران یر جابش، شرط 

رسیده است که برای اجتااب از اطالۀ کههالم تاههها بههه چاههد مههورد اشههاره   اهمیت وحدت، احادیث فراوانی از پیامبر 

برداشههته  فرمایاد: »هر کس از اجتمههاع مسههلمانان فاصههله بگیههرد، قیههد مسههلمانی را از گههردنش  می  شود. پیامبر می 

فرمایاد: »هر کس به قبلۀ ما رو کاد و به شهادت مهها شهههادت  ( در جای دیگر نیز می 297تا:  است.« )شیخ صدوق، بی 

سههت کههه علیههه  دهد و ذب  ما را حالل بداند، مسلمان است و برای او همان اسههت کههه بههرای ماسههت و علیههه او همههان ا 

 (  140: 1407ماست.« )راوندی،  

« جای قبیله و عشیره را گرفت، ولی با این وجود فراتر رفتن تمام و کمال از قبیله مم ن نبههود.  در مدیاه، »امت و دین 

( پیامبر در مرحلههۀ  145:  1384ماند. )جابری،  چه دعوت به امت هاوز در آغاز راه بود، پس باید چیزی از قبیله برجا می 

دانسههت و از همههان  می خود الزم و ضههروری می های ح ومت اسال عمل نیز انسجام و همبستگی اجتماعی را برای پایه 

زبههانی مشههترک )زبههان قههرآن( را بههرای  کوشیدند آن را اجرا نمایاد. خاندان یا قبیلۀ پیامبر آغاز به اش ال مختلف می 

های گوناگون بتواناد درون این واحد سیاسههی گسههترده  های کاماًل متفاوتی از مردم در م ان جامعه فراهم آوردند که گروه 

. حال با توجه به توضیحات ارائه شده در زمیاههه همسههازگری، در ادامههه  کار گرفتن آن، با ی دیگر ارتباط برقرار کااد ا به و ب 

تههرین  مختصههر شههرحی در خصههوص دوران کههودکی و مهم   برای آشاایی کلی خوانادگان با حوادث زنههدگی پیههامبر 

  گردد. مدنی ارائه می در راستای همسازگری اجتماعی دوران م ی و   اقدامات پیامبر 

بن  شههرف و اعتبههار بههه دنیهها آمههد. عبداللههه م( در م ههه و در خانههدانی صاحب   570بن عبداللههه در سههال ) محمههد 

د خود تربیت شههد. تقههدیر حضههرت  عبدالم لب در سفری به شام و قبل از تولد فرزندش درگذشت و فرزند در دامان ج 

وهب را نیز از دست دهد و این یتیم عبدالله در خانه عمههوی  ات آن بود که در شش سالگی مادر خود، آماه ب  د محم 

در ی ههی از سههفرها بههه شههام او را بههه   ی خود داشت و حتهه  ۀ خود، ابوطالب بزرگ شود. ابوطالب عش  فراوانی به برادرزاد 

سههعی   همراه خود برد. محمد به علت تاگدستی عموی خود از همان اوان نوجوانی با به چرا بردن گوسفادان اهههل م ههه 

داری در م ه از طرف قریش به »محمههد  به علت دوری از بتان و امانت  د کرد. محم های عمو می در کمر به هزیاه 
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کعبه بر اثر سیلی تخریب گردید، مشرکین م ههه در صههدد   ۀ هایی از خان های قبل از بعثت بخش امین« مشهور شد. سال 

دیههواری از خانههه کعبههه گردیههد تهها نوبههت بههه نصههب سههاگ  برآمدند تا آن را بازسازی کااد. هههر طایفههه متههولی سههاخت  

بن مییره، کههه  که کدام یر از آنان این افتخار را نصیب خود سازد نزاع درگرفت. ولید حجراالسود شد. میان آنان بر سر آن 

د.  که وارد مسجدالحرام گردد به عاوان ح م انتخاب کااهه را پیشاهاد کرد نخستین شخصی   ، در آن زمان بزرگ قریش بود 

ای آورده و سههاگ را در آن گذاشههته و بههزرگ هههر  وارد شد و بعد از کسههب اخبههار، گفتاههد جامههه  در این زمان پیامبر 

آنگاه ایشان سههاگ را برداشههته و در محههل نصههب قههرار    ، ای از آن را بگیرد و به نزدیر محل نصب بیاورند ای گوشه طایفه 

 (  79: 1361؛ بیهقی،  230-233  : 1415،1هشام،  دادند. )ابن 

بعد از رسیدن به پیامبری تمام تالش خود را برای حفظ نومسلمانان از آزار مشرکین م ه انجام    حضرت محمد 

شرعی نومسلمانان برپایی نماز جماعت بود. در مقدمه باید گفت امیل دورکیم معتقههد اسههت در   ۀ داد. نخستین وظیف می 

( ی ههی از ایههن مراسههم  504: 1381، شود. )گیدنز می مراسم تشریفات جمعی، حس همبستگی گروهی تأیید و تقویت 

قبل از نزول آیههات »وانههذر عشههیرتر االقههربین« )شههعرا/   جمعی و دیای برگزاری نماز جماعت است. پیامبر اسالم 

خواندنههد، امهها بعههد از  ( همراه نو مسلمانان در مسجدالحرام نمههاز جماعههت می 94( و »فاصدع بما تومر« )حجر/ 214

(  291 : 2تهها، اثیههر، بی یت مشرکین م ان نماز را به شعاب م ه یا خانه »زید بن ارقم« ماقل کردنههد. )ابن شروع آزار و اذ 

بر ایجاد همگرایی بین نمازگزاران، عاملی دیگر برای تعلیم قوانین اسالمی و نظم اجتمههاعی   افزون برگزاری نماز جماعت 

دانست و اندک اطالعی هم که داشت به صورت فههردی آن  به آنان بود. عرب جاهلی که تا گذشته از عبادات چیزی نمی 

های واحد و با پاکیزگی جسمانی و روحانی در یههر صههف و رو بههه  در زمان  اثر تعلیمات پیامبر  بر را اجرا می کرد، 

 یر قبله و اقتدا به یر نفر آموزش وحدانیت و انسانیت دید. 

طالههب، فههوت بهتههرین  ، ماجرای محاصههره شههعب ابی هجرت برخی از مسلمانان به حبشه  ماناد حوادث دوران م ه 

را واداشت تا برای گسترش دعوت و یههافتن   پیامبر  ه و حضرت خدیج ب ران و حامیان پیامبر حضرت ابوطال یا 

سفانه در این شهر با استقبال خههوبی از طههرف سههران طههائف مواجههه  أ پااهگاهی برای هجرت رهسپار طائف شود. اما مت 

طالههب از هههیچ آزاری  بازگردد. این دوران، دوران سختی برای دعوت بود. مشرکین بهها فههوت ابو شد به م ه  نشد و مجبور 
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تصمیم به قتل ایشان گرفتاد. ناگهههان در ایههن   آنجا که حتی کردند تا و دیگر مسلمانان فروگذار نمی  ر نسبت به پیامب 

مردم یثههرب بههرای انجههام مراسههم حههج و   بعثت جمعی از  11نور امید در قلوب مسلمانان تابیدن گرفت. در سال  ، هاگام 

ن جدیههد را شههایده بودنههد. حضههرت  دیهه  ۀ استمداد از قریش برای داوری میههان آنههان وارد م ههه شههدند. آنههان از قبههل آواز 

ظهور رساند و آن بیعت بود. بیعت نههوعی قههرارداد و معاهههده   ۀ عد دیگری از همسازگری اسالمی را به ماص ب    د محم 

پذیر است که بههر اسههاس شههرایط خههاص و اهههدافی ماناههد، همههدلی، همراهههی و همیههاری در  کااده و بیعت میان بیعت 

برقههراری   ، گیرد که از جمله ایههن اهههداف صورت می  ، رساد های مختلف که دو طرف بیعت بر سر آن به تواف  می عرصه 

ایههن موضههوع در  با علههم بههه    ( پیامبر 48:  1388ده است. )وطن دوست،  ه وحدت و انسجام الزم در فرایاد این معا 

بعثت بهها اهههل یثههرب، در  11-12های  اول و دوم در سال   ۀ مراحل و مقاطع مختلفی از مسلمانان بیعت گرفتاد. بیعت عقب 

  ، اول ۀ  ( در بیعههت عقبهه 44-55  : 1415،2  هشههام، حقیقت الفتی بود که به اعتبار اسالم میههان آنههان ماعقههد گردیههد. )ابن 

نیاورند، دوم دزدی ن ااههد، سههوم زنهها روا ندارنههد،  شرک  اول آن ه به خدا    ؛ بیعت کردند   انصار در شش مورد با پیامبر 

ن شاد، پاجم دروغ و بهتان بر کسی نبادند و ششههم طاعههت    ، اهل جاهلیت است   ۀ چهارم فرزندان خود را چاان که قاعد 

بههرای دفههاع از  دوم آمههادگی خههود را   ۀ ( و در عقبهه 67: 2 ، 1415سید برند و عصیان و مخالفت وی ن ااد. )ابههن هشههام، 

بعد از این مرحله با شوقی مضاعف دستور مهاجرت مسههلمانان    در نبرد با دشماان اعالم نمودند. پیامبر  پیامبر 

 به یثرب را صادر کرد و خودبه همراه ابوب ر آخرین نفراتی بودند که به یثرب رفتاد. 

ر دیگر از افراد طههی طریهه  کههرد و بعههد از  بعد از تصمیم برای مهاجرت به یثرب به همراه ابوب ر و دو نف   پیامبر 

مردم مدیاه هر یههر نههزد ایشههان آمدنههد و بهها  . االول وارد یثرب شدند راهپیمایی چاد روزه در روز هشتم یا دوازدهم ربیع 

شتر خههود را مههأمور ایههن کههار    ولی پیامبر   ، درخواست کردند که ایشان در مازل آنان اقامت کاد  اصرار از پیامبر 

آن زمههین را از سرپرسههت آنههان خریههداری کههرد و    پیههامبر .  زانو زد   ، ر در محلی که متعل  به دو یتیم بود کردند که شت 

بن  و تا ساخت مسجد ایشان در خانه ابوایوب خالههد   ( 109:  2  ، 1415هشام، )ابن محل مسجد مدیاه در آنجا قرار گرفت  

بهها ایههن اقههدام از فخرفروشههی    امبر پیهه   ( 184-185:  1  ، 1410سههعد، )ابن .  بن کلیب انصاری س ونت گزیدنههد زید 

 . دیگر جلوگیری کردند ۀ  ای بر طایف طایفه 
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به مدیاه در محل مسجد زانو بر زمین زد. آنجا زمیای متعلهه  بههه دو یتههیم بههه    رسول خدا بعد از ورود پیامبر  ۀ ناق 

را از آنان خرید و مسههجد    آن   بود که پیامبر   ، بن زراره قرار داشتاد های سهیل و سهل که تحت ت فل ابوامامه اسعد نام 

به مدیاههه در سههال اول هجههری بهها    ( مسجد در آغاز ورود پیامبر 185 : 1 ، 1410سعد، مدیاه را در آنجا باا نهاد. )ابن 

مسلمین و به ویژه شخص خودشان ساخته شد. مسجد تاها محل عبادت نبود، بل ه م ههانی بههرای تجمههع   ۀ همیاری هم 

با ایههن   . پیامبر بود  دیای، دادگری، تجهیز و آماده کردن سپاه، مشورت و غیره مسلمین جهت آموزش عقاید و اح ام 

؛ تههاریخ خلیفههه،  110: 1415،2کار به تدریج وحدت دیای مدیاه را همراه با وحدت سیاسی فراهم کردند. )ابن هشههام، 

هههایی کههه کاههار  ابوایههوب انصههاری بههه حجره   ۀ محل زندگی خود را از خان ( بعد از ساخت مسجد پیامبر 29: 1414

 ماتقل کرد.  ، مسجد ساخته بود 

ای با مسلمانان و اهههل کتههاب بسههت و آنههان را  نامه پیمان  ، در همان روزهای نخست ورود به یثرب اسالم   پیامبر 

اند.  نامه را »نحستین قانون اساسی« در اسالم خوانده این پیمان   . »انهم امه واحده من دون الااس«   یر امت معرفی کرد 

( کارکرد پیمان به ماناد بیعت در جهت همسازگری و ایجاد وفاق جامعه ش ل گرفههت. برخههی  273  : 3  ، تا ، بی کثیر )ابن 

برداری از روابههط قبیلههه در راسههتای تح ههیم روابههط مبتاههی بههر  نامه بدین شرح بود: بهره از اصول مهم سازگری این پیمان 

  ۀ مسلمین با اجههاز   میان اسرا، انعقاد پیمان    ۀ ها، پرداخت فدی ت یه بر اصل برابری و برابری، اح ام مربوط به خون ب  ، عقیده 

من، آزادی عمههل اهههل کتههاب در چهههارچوب قههانون  ؤ پیامبر، سرکوبی ستمگر، ماع قتل نفس، عدم یاری کههافر علیههه مهه 

 بین طرفین نزاع.  اسالمی، قصاص قتل، قبول داوری پیامبر 

قاد عقد اخوت میان مسلمانان بود. اعراب سههاکن شههبه  اسالمی انع   ۀ در راستای سازگری جامع اقدام دیگر پیامبر 

بههر    افههزون جزیره به دو دسته قح انی و عدنانی تقسیم می شدند. بیشتر اعراب جاوبی شهرنشین و شمالی بدوی بودند.  

  ، کردند. بازرگانههان کههه االن بیشههتر از اعههراب شههمالی بودنههد ی دیگر را در نوع شیل نیز تحقیر می  ، تفاخر به نسب خود 

کردنههد. بعههد از تجمههع ایههن دسههته  ای پست قلمههداد می کردند و زراعت را حرفه ها را تحقیر می یل کشاورزی جاوبی ش 

بعد از ساخت مسجد میههان انصههار و مهههاجر  آنان وجود داشت. پیامبر اسالم  میان ام ان درگیری   ، اعراب در مدیاه 

جر و انصار و هم چاین وفاق میان اعضای جامعههه  سازی ف ری و همراهی سازمانی دو گروه مها عقد اخوتی بست تا هم 
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امیههد  بههاالخص یهودیههان و ماافقههان را نا   دشههماان اسههالم   ، سههابقه جدید اسالمی هرچه بیشتر فراهم گردد. این ابت ار بی 

( ایههن عقههد اخههوت  118:  1415،2هشههام،  اهل مدیاه را ریشه کن نمههود. )ابن   ۀ و اختالفات میان دو جااح  عمد ساخت 

دت و محبههت میههان نومسههلمانان، حههل مشهه الت روحههی و  ای، ایجههاد مههوّ قبیل محو عصبیت قومی و قبیله نتایجی از 

 اقتصادی و اس ان مهاجران، پیشگیری از بروز بحران داخلی داشت. 

کههه در  ایجههاد نمههود  ح ههومتی اسههالمی    ایشههان .  در مدیاه دیگر با مش ل جدی به ماناد م ه مواجه نبود پیامبر 

.  داشت وسپس در صدد دفاع از حیثیت این جامعههه و ح ومههت اسههالمی برآمههد حاکمیت مسلمین  اول بر قلوب  ۀ درج 

نویساده در این قسههمت جهههت   . گذارنید های اسالمی می وقت خود را در مدیاه صرف دفاع از ارزش   بیشتر   پیامبر 

ستای حفظ وحدت اسههالمی  در را از جمله اقدامات دیگر پیامبر .  کاد کالم از ذکر آنان خودداری می  ۀ دوری از اطال 

 د: توان به این موارد اشاره کر می 

های ناپساد جاهلی که بر مباای اصالت دادن به خون و نسب و مفاخر قههومی و نههژادی بههود،  ی ی از ارزش  ج: ازدوا   

اعتههراض    بهها وجههودِ را ش ست و در عمههل مرز و با قدرت تمام این سد  پیامبر . ازدواج با قبائل و نژادهای پست بود 

پوست با دختههر ی ههی  آن داستان ازدواج جویر سیاه  ۀ دید سران قریش و اشراف قبائل، آن را زیر پا گذاشت که یر نمون ش 

پوست و از طبقههه پههایین جامعههه اسههت،  در پاسخ به اعتراض آنان که جویره فردی سیاه   پیامبر .  از اشراف قریش بود 

  ۀ یهها نمونهه   ( 13ماه و المسلم کفوا المسههلمه« )حجههرات/  ؤ کفوا الم من  ؤ : »الم ایمان و اسالم را مالک قرار داده و فرمودند 

ل  یهه بهها قبا وصههلت پیههامبر . بن عبدالم لب بههود دیگر آن ازدواج ایشان با میمونه، دختر ابوسفیان و خواهر زن عباس 

بهها اسههالم    ل را یهه آن قبا   ، در دوران مههدنی بههود   ه عمههد طور به مسلمان آنها یا افراد سرشااس مخالف که مختلف و افراد تازه 

 . کرد خوشایاد و همبسته می 

مبارکههه    ۀ سههور   153  ۀ آیهه   شورا و احترام به آراء دیگههران چاههدین مرتبههه در قههرآن آمههده اسههت.   مسئلۀ   شورا و مشورت: 

شورا کههه در آن آیههه ی ههی از صههفات    ۀ مبارک   ۀ سور   35  ۀ آی   یا را امر به مشورت کرده و   پیامبر ت حا ا صر به عمران که آل 

عملی خود چادین بار به آن عمههل کردنههد کههه  ۀ  در سیر پیامبر ت.  ا شورایی بودن کارشان دانسته اس ماان ر ؤ م  ۀ پسادید 

های رسول خدا با اصحاب خود  وحدت و همبستگی مسلمانان گردید. متون تاریخی حاکی از مشورت   موجب این امر  
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ر مورد اسرای جاگ بدر، اعههزام بههه  توان مشورت د باشد. به عاوان نمونه می می  ، در امور اجتماعی و شخصی انجام داده 

 نبرد احد، داستان افر و غیره اشاره کرد.  

در سال هفتم هجری جهت انجام حج رهسپار م ه گردید که با ممانعت مشرکین مواجه شد و مجبور بههه  پیامبر 

کههرد کههه  می   نامه هر دو طرف را ملههزم انعقاد صلحی با مشرکین گردید که به صل  حدیبیه معروف گشت. مفاد این صل  

اما از سال آیاده   ، حج نیست  ۀ به انجام فریض  قادر  آنان جاگی اتفاق نیفتد و در آن سال پیامبر  میان سال  10به مدت 

ل،  یهه آوری بسههیاری از قبا اسههالم  ۀ زمیاهه  ، جا آورد. ایههن صههل  ه و حج خههود را بهه  شده  تواند وارد م ه به مدت سه روز می 

( ایههن  346:  1415،3هشههام،  فههت  م ههه را بههه ارمیههان آورد. )ابن   ، مهمترین آن  نگاری به سران کشورهای همسایه و نامه 

تواند با طرف مقابل و دشمن خههود صههلحی  دهد که در برخی مواقع انسان با یر دوراندیشی عاقالنه می صل  نشان می 

عقههل اسههت.    ح ههِم   ، سههاجی کوتاه آمدن موقتی از مواضع خههود و موقعیت  ، ببادد تا اهداف خود را پیش ببرد. به عبارتی 

 با م یان دانست.  آمیز پیامبر توان بزرگترین بازخورد فت  م ه را در رفتار مسالمت می 

بهها    بههه سههرعت   ، این عمههل .  سر دادند   ، فریاد امروز، روز انتقام است   ، از فت  م ه  پس سپاه پیامبر  میان افرادی از 

بعههد    پیههامبر   ۀ رفتار حسهها .  سر دهاد   ، است مواجه شد و دستور دادند شعار امروز، روز مرحمت   واکاش پیامبر 

پذیری  همههین عامههل در اسههالم .  مسههلمانان و مشههرکین بههود میان  اقدامی دیگر در راستای الفت و همگرایی   ، از فت  م ه 

»مههن دخههل   د: سلمانان در هاگام فت  م ه فرمودن م در جهت جذب قلوب تازه پیامبر . ثر بود ؤ بسیاری از مشرکین م 

گفههت: ای گههروه قریشههیان خههدا غههرور    بر در کعبههه ایسههتاد و   ایشان ( 53 : 1415،4 هشام، من« )ابن دار ابی سفیان فهو ا 

اند، آنگاه این آیه را بخواند: »یهها ایههها  اد و آدم را از خاک آفریده هست   جاهلیت و تفاخر به پدران را از میان برد. مردم از آدم 

(  13ائههل لتعههارفوا ان اکههرم م عاداللههه اتقههاکم« )حجههرات/ الااس انا خلقااکم من ذکر و انثههی و جعلاههاکم شههعوبًا و قب 

 ( 61  : 3  ، 1411)طبری،  

ها وفههدهای  ل اطراف شبه جزیره شد. در این سههال ی مدیاه صرف تبلیغ اسالم میان قبا   در  های پیامبر آخرین سال 

شههدند.   هر می پذیری و اظهار اطاعت از حاکمیههت مدیاههه رهسههپار ایههن شهه العرب برای اسالم ة مختلفی از سرتاسر جزیر 

تههوان  جمع کثیری از مسلمانان خ به ای را ایراد فرمودند کههه می  بین  دهم قمری در آخرین حج خود در سال پیامبر 
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ماههان فراخوانههد.  ؤ آن را ماشور وحدت مسلمانان نام نهاد. در این خ به ایشان مسلمین را بههه جههدا نشههدن از جماعههت م 

اخههالق حسههاه  و    توحیههد   ۀ کلمهه   ، ن را به برابههری و وحههدت در توحیههد کلمههه خون و مال مسلمان را حرام اعالم کرد و آنا 

 ( 1124-1126:  1379؛ سمی  عاطف،  148-149: 3 ، 1411سفارش فرمود. )طبری،  

شود. قبائههل اوس  می  بیان اختالف همسازگری پیامبر در م ه و مدیاه  ، در پایان این قسمت جهت آش ار شدن تبیین 

نههد. ایاههان در قالههب و ظههاهر، شهرنشههین  ه بود گردی خود را حفظ  کههرد ن با ، رسم بیا س ونت در یثرب   با وجودِ و خزرج  

. بههروز اخههتالف  بودنههد هم چاان به اقتصاد بدوی وابسههته    ، مبانی معیشت   ویژه از جهت به   ، اما در واقعیت زندگی  ، شدند 

های جههدی بههر  آسههیب   ، های اقتصادی این شهههر ل یهودی و تسلط آنان بر شریان ی شدید میان اوس و خزرج، س ونت قبا 

معیشت بههدوی بههر زنههدگی مردمههی کههه   ۀ یثرب، غلب  ۀ . بافت ایلی و شهری جامع ه بود همسازگری اعراب یثرب وارد آورد 

یهودی باعث شده بههود کههه ضههمن   ۀ حضور فعال جامع و ها رقابت  ، شهرنشین و اهل مدیاه بودند، تاگااهای شدید مالی 

بههر  حالتی آش ار از نههاهمگونی، تشههویش و نگرانههی متقابههل   ه هموار  ، ثرب ی  ۀ تاوع و تضاد درونی ترکیب اجتماعی جامع 

ح ومت کاد. همبستگی سیاسههی، اقتصههادی، اجتمههاعی و دیاههی م یههان بهها    ، اوس و خزرج ویژه  ، به زندگی این جامعه 

کلی در  عاایت به وجود دارالادوه، فقدان نبردهای درونی، هماهاگی و اشتراک در ماابع درآمد و حیات مادی، همگونی 

هههای  آشهه ارا از تعارض   ، یثههرب   ۀ های وحدت اجتماعی در جامع ها و فقدان تمام نمادها و نشانه عقاید و در پرستش بت 

ط تعههارض و نههاهمگونی و تضههادهای  ی شههرا از  تحههول    ۀ ای از درون آماد کرد. چاین جامعه جامعه ح ایت می این درونی 

 ( 335: 1384  همبستگی و اتحاد بود. )زرگری نژاد، سوی به   ، موجود 
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 گیری نتی ه 

اسههتوار بههود و    ، ای و شههیخوخیت های قبیلههه قبیله، سات   ۀ از اسالم بر پای   پیش العرب  ة جزیر   ۀ مبانی همگرایی در جامع . 1

 ترین عوامل واگرایی آن جامعه بود. د به زمین از مهم قبایل، شرایط اقلیمی، عدم تقیّ  میان هایی متعدد جاگ 

ولههی محتههوای آن را از    پذیرفتاههد، قبیلههه را در سههاختار کلههی آن    ، جرای فرامین و قوانین اسالمی جهت ا پیامبر اسالم .  2

 های اسالمی و وحیانی را جایگزین آن کردند.  و ارزش نموده های غلط جاهلی خالی ای و سات های قومی و قبیله ارزش 

  ۀ مثابهه اصلی آن عقیده به  ۀ مایه و هست بن  اما  ، عوامل انسجام اجتماعی در مراحل مختلف دعوت اسالمی متفاوت بود .  3

هههای  گرایی بهها تمههام تالش گفتمههان قبیلههه  کههه این امههت اسههالمی و دشههمن بههود. جالههب  ، روح جمعی و در مراحل بعد 

 داد. از صحاه خارج نشد و در زمان حیات پیامبر آش ارا خود را نشان می  پیامبر 
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