
 پيروان اديانرفتار پيامبر اکرم)ص( با 

کند که آيا سنت و سيره نبوی ها را ايجاد میــ بررسی تعامل پيامبر)ص( با اهل کتاب و شيوه مواجهه با آنان قابل مطالعه است و اين پرسش

توان با تفسير کرد؟ آيا می توانهاست؟ برخورد شديد پيامبر و يارانش خصوصاً با برخی از يهوديان مدينه را چگونه میاحترام به حقوق اقليت

 المللی و جهانی را پذيرفت؟های بينها، مواد حقوقی و اعالميهاسالمی، کنوانسيون-اتکا به سنت دينی

 الف( مدخل بحث:

 ( طرح مسئله:۱

واجهه پيامبر با اهل اند، از جهات مختلفی شيوه ماز آنجا که رسول خدا)ص( عالوه بر رسالت معنوی به تأسيس حکومت در مدينه نيز دست زده

 کتاب قابل تأمل و بررسی است.

های مختلف دينی، قومی، نژادی و... است. از اين رو های سياسی با اقليتها: يکی از مسايل عصر، شيوه تعامل نظاماول، رفتار پيامبر با اقليت

وصاً در قرن بيستم دارد. از اين رو در کنوانسيون حقوق ای قابل توجه خصها، پيشينهاست که در جامعه جهانی تاريخچه حمايت از حقوق اقليت

ها است و حق ابراز عقيده و مذهب در عبادات و مدنی و سياسی سازمان ملل متحد، سخن از اعتقاد و عمل به مذهب به عنوان حقوق اقليت

اشکال تبعيض مذهبی و اعتقادی )نوامبر  های رفع کليهرسوم مذهبی و همچنين عمل به مذهب و تعليم آن مورد تأکيد است و در اعالميه

اند و يا سخن از حق عدم اعمال تبعيض ( مجمع عمومی، آزادی فکر و وجدان )نفس(، مذهب يا عقيده را به صورت عملياتی تعريف نموده۱۹۸۱

 [۱]ها و... است.عليه اقليت

 يافته و شيوه مواجهه با رسول اکرم با آنانهای عصر نبوی بودند، موضوعيت در چنين فضايی، بررسی تعامل پيامبر)ص( با اهل کتاب که اقليت

گرديد؟ آيا سنت و سيره نبوی کند که آيا در رفتار پيامبر با اهل کتاب، حقوق آنان رعايت میها را توليد میقابل مطالعه است و اين پرسش

توان تفسير نمود؟ ن مدينه را چگونه میها است؟ برخورد خشونت آميز پيامبر و يارانش خصوصاً با برخی از يهوديااحترام به حقوق اقليت

 های دينیخواهند سنت نبوی را احياء کنند، با تأسی به سنت و سيره پيامبر، امروزه با اقليتهای اسالمی عصر و مسلمانان که میحکومت

 المللی و جهانی راهای بينعالميهها، مواد حقوقی و ااسالمی، کنوانسيون-توان با اتکا به سنت دينیچگونه برخوردی داشته باشند؟ آيا می

 پذيرفت؟

باشند، نياز به تحقيق و تدقيق و تأمل ها که مسايل امروز جهان نيز میها، هرگز آسان نيست. هر کدام از اين پرسشپاسخ روشن بدين پرسش

گيرد و به عبارت ديگر، حقوق سياسی و ر میدارند. در اين نوشتار مسئله رفتار پيامبر با پيروان اديان از منظر يادشده کمتر مورد توجه قرا

ها در حکومت اسالمی گرچه مسئله بسيار مهمی است، اما چون اين تحقيق بر رويکرد تربيتی و اخالقی سنت و سيره نبوی اجتماعی اقليت

 ها از زاويه ديگری بسط خواهد يافت.گيرد و مسئله رفتار پيامبر با اقليتتمرکز عمده دارد، در حاشيه و به صورت پيرامونی مورد بحث قرار می

امبر يدوم: از منظر ديگری نيز رفتار پيامبر با مسيحيان و يهوديان و... مسئله برانگيز و درخور پژوهش جدی است. از يکسو بنا بر نص قرآنی، پ

در رسالت نيز به همين عطوفت،  خدا)ص( مظهر رحمت الهی بود و اين رحمت نيز خاستگاه حتی آسمانی دارد و رمز و راز موفقيت پيامبر

 اند:گردد. بدون ورود تفصيلی بدين مدعا حداقل دو آيه زير مؤيد مطلب نقل شدهرحمت و مهربانی ايشان بازمی

 (.۱۰۷)انبياء/« و ما ارسلناک اال رحمه للعالمين»

 و ای رسول ما تو را نفرستاديم، مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی.

 (.۱۵۹آل عمران/«)غليظ القلب النفضوا من حولک  لهم و لو کنت فظافبما رحمه من اهلل»
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 [۲]شدند.رحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخوی گردانيد. اگر تندخوی و سخت دل بودی، مردم از گرد تو پراکنده می

ان تويهوديان مدينه را چگونه میآميز و برخورد قهرآلود خصوصاً با برخی العمل خشونتها، عکساگر پيامبر مظهر رحمت و عطوفت است، جنگ

 شمشير دين به را اسالم [۴]آنها دينی نخبگان حتی گاه و [۳]شود که مستشرقين غربیتفسير نمود؟ چه مسايل، منابع، مستنداتی سبب می

 ابلق اجبار و تحکم با اخالقی و تربيتی غايات آيا و است جمع قابل معنوی و فرهنگی دينی، رسالت ابالغ با خشونت اعمال آيا بشناسند؟

 اند؟تحقق

در رفتار »کوتاه حاضر از منظر تربيتی و اخالقی و به تبع پرسشهای فوق اين فرضيه را درباره سنت و سيره نبوی آزمون می نمايد که:  پژوهش

 «.پيامبر با اهل کتاب، اصل بر عطوفت، رأفت و رحمت بوده و خشونت و اجبار صبغة عارضی و قهری دارد

 ( مفاهيم:۲

 ( رفتار پيامبر:۲-۱

رفتار رسول اکرم)ص( در اين مقاله، مجموعه مواضع نظری و عملی است که از سير و سيره نبوی از منابع تاريخی ثبت شده و اين مراد از 

 ها برای مسلمانان به عنوان يکی از منابع اصلی قابل استشهاد است.سنت

 ( پيروان اديان:۲-۲

گردد، ولی در اين مکتوب مراد آن گروه از اديان توحيدی و غير توحيدی میگرچه مفهوم پيروان اديان به صورت مطلق شامل معتقدان به همه 

 اند.اهل کتابی هستند که مستقيم و غيرمستقيم مخاطب رسول اهلل)ص( بوده اند، که بارزترين آنها مسيحيان و يهوديان بوده

 ( تمرکز و حدود بحث:۳

مختلف قابل بررسی است. از جمله می توان اين تعامل را با تمرکز بر آيات و نصوص بررسی مسئله رابطه با اهل کتاب از نگاه اسالمی از زوايای 

اب را تقرآنی بررسی نمود. در اين زمينه آيات گويا و نسبتاً قابل توجهی وجود دارند که با ورود بدانها می توان شيوه مواجهه مسلمين با اهل ک

لمانان با اهل کتاب را از منظر رفتار نبوی پی می گيرد و اگر به آياتی هم استشهاد می استخراج نمود؛ ولی از آنجا که نوشتار حاضر تعامل مس

ه آينمايد، از آن رو است که مخاطب آيه رسول خدا است، لذا در اين تحقيق تمرکز اصلی بر آيات نخواهد بود. گرچه آيات قرآن، به عنوان شاهد 

 گيرند:ه بسا از نظر حجيت در رتبه اول نيز قرار می/ممتحنه، جای بررسی تفصيلی و مستقل دارند و چ۹-۸

 هللالينهکم اهلل عن الذين لم يقاتلوکم فی الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان اهلل يحب المقسطين. انما ينهکم ا»

 «.و من يتولهم فاولئک هم الظالمونعن الذين قاتلوکم فی الدين و اخرجوکم من ديارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم 

ييد، ا جوخدا شما را از دوستی آنانی که با شما در دين قتال و دشمنی نکرده و شما را از ديارتان بيرون نراندند، نهی نمی کند تا بيزاری از آنه

و تنها شما را از دوستی کسانی نهی می کند که  .دارد می دوست بسيار را داد و عدل با مردم خدا بلکه با آنها به عدالت و انصاف رفتار کنيد که 

ن ادر دين با شما قتال کرده و از وطنتان بيرون کردند و بر بيرون کردن شما همدست شدند تا آنها را دوست نگيريد و کسانی از شما که با آن

 دوستی و ياوری کنند، ايشان به حقيقت ظالم و ستمکارند.

ضرت امير)ع( با اهل کتاب بسيار پندآموز و سازنده است. اين موضع عجيب و مهم ايشان که در خطبه همچنين برای شيعيان، شيوه تعامل ح

 نهج البالغه آمده است، جای مراجعه دارد: ۲۷

به من خبر رسيده که يکی از آنان )لشگريان معاويه( به خانه زن مسلمان و غيرمسلمانی )المعاهده( که در پناه اسالم جان و مالش محفوظ »

 از روی بوده است، واردشده و خلخال، دستبند و گردنبند و گوشواره های آنها را از تن آنها بيرون آورده است... اگر به خاطر اين حادثه مسلمانی
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ن به عندی تأسف بميرد، مالمت نخواهد شد و از نظر من سزاوار و بجا است: فلو ان امراهً مسلماً مات من بعد هذا اسفاً ما کان به ملوماً، بل کا

 «.جديراً

اين گونه رفتارهای علوی هم پيامهای سياسی دارند و هم درسهای تربيتی و اخالقی که البته بايد در مکتوبی جداگانه به صورت مبسوط مورد 

ی نمايد. عيت متجزيه و تحليل قرار گيرند. گرچه حضرت امير)ع( مبرزترين شاگرد مکتب پيامبر اسالم است و مواضعش از الگو و اسوه نبوی تب

حاصل آنکه، تمرکز اصلی نوشتار حاضر فقط بر رفتار و مواضع نظری و عملی شخصی پيامبر )و نه حتی نزديکترين پيروانش( با اهل کتاب 

 تمرکز خواهد داشت.

 ب( پيامبر و اهل کتاب:

در دو سطح متفاوت قالب بندی نمود: اول: رفتار با در يک دسته بندی و مقوله بندی ثنايی تعامل پيامبران با پيروان ساير اديان را می توان 

 نخبگان؛ دوم: رفتار با غيرنخبگان.

 اول، رفتار پيامبر با نخبگان اهل کتاب:

مواضع حضرت رسول در برابر نخبگان اهل کتاب نيز در چهار شکل زير متصور است: يا پيامبر خود موضع سياسی نيز داشت و يا نداشت و 

دينی و اخالقی محض با نخبگان اهل کتاب ارتباط می گرفتند. و نخبگان اهل کتاب نيز يا سياسی بودند و يا نبودند )يعنی  صرفاً به عنوان پيام

 نخبگان خصوصاً دينی که حاصل بار فرهنگی اديان گوناگون بوده اند(. با اين وصف، مجموعه تعامالت پيامبر با نخبگان در قالب جدول و مدل

 زير قابل ترسيم است:

 نوع ارتباط نخبگان اهل کتاب پيامبر       

 موضع دينی محض
 نخبگان سياسی

 مستقيم )توسط شخص پيامبر(
 نخبگان دينی

  

موضع سياسی و 

 دينی

 نخبگان سياسی
 غيرمستقيم ) از طريق ياران پيامبر(

 نخبگان دينی

هنوز حکومت اسالمی تأسيس نشده و پيامبر در اختفا و تحت فشار مشرکان مجموعه ترابط پيامبر با نخبگان اهل کتاب در مکه، از آن رو که 

ا ب بودند، در ذيل موضع دينی و رفتار اخالقی و معنوی قابل تفسيرند. از مصاديق بارز ارتباط پيامبر خدا با نخبگان سياسی، تعامالت پيامبر

 د.است که با هجرت عده ای از مسلمانان آغاز گردي« نجاشی»حاکم حبشه، 

می دانيم که در سال پنجم بعثت گروهی از مسلمين به دستور رسول اکرم)ص( و به سرپرستی جعفربن ابيطالب راهی حبشه گرديدند. هجرت 

نفر می رسيده است. اينان هم از دست  ۸۰به حبشه به گفته مورخين دو بار و با فاصله نزديک صورت گرفته که تعداد آنها جمعاً به بيش از 

يش مصون مانده و هم پيام اسالم را به خارج از جزيره العرب می رساندند. انتخاب حبشه نيز احتماالً به چند جهت بوده است. از مشرکان قر

 بوده حاکم غيرظالم پادشاهی آنجا در که فرمود مهاجرين به  در ميان حاکمان عصر، مردی عادل بوده، چنانچه پيامبر نيز« نجاشی»سويی 

ايران و پادشاهان مات به خاطر روابطی که بين آنها و قريش بوده، امکان داشت که مهاجرين را به قريش تسليم کنند و لذا  ديگر سوی از. است

 (.۳۰۸-۳۱۵: ۱ ج تا، بی سبحانی، ؛۱۳۸-۱۳۹: ۱۳۶۶ جعفريان،) [۵]چنين هجرتی به آن مناطق صورت نگرفت.
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م آنجا را قانع کنند که اينها را بازگرداند و در اين مسير با وقتی قريش از اين مهاجرت مطلع شدند، تصميم گرفتند که به حبشه رفته و حاک

بار رهدايايی، ابتدا زبدگان دربار را نيز تطميع نمودند. اما نجاشی مدعای آنان را مشروط به شنيدن کلمات مهاجرين نمود. وقتی مهاجرين به د

ی جعفرابن ابيطالب که اين مسئوليت را پذيرفته بود، وقتی نگرانفراخوانده شدند، تصميم گرفتند که يک نفر به نمايندگی آنها سخن بگويد. 

 همراهان را ديد، گفت: من آنچه را از راهنما و پيامبر خود شنيده ام، بدون کم و زياد خواهم گفت.

ؤثر بر نجاشی مجعفر در مقابل حاکم از وضعيت جاهلی خودشان و سپس تحولی که پيامبر ايجاد نمود و سختگيريهای قريش گفت. سخنان او 

اين سوره  افتاد و از او خواست تا مقداری از کتاب آسمانی پيامبر خود را بخواند. جعفر آياتی چند از آغاز سوره مريم را خواند و به خواندن آيات

صدای گريه شاه و  ادامه داده و نظر اسالم را درباره پاکدامنی مريم و موقعيت عيسی روشن ساخت. هنوز آيات سوره به آخر نرسيده بود که

 اثر ماند و مهاجرين نزد نجاشی محبوب شده و ماندند.ها بلند شد و... نتيجه آنکه توطئه مشرکان در نزد نجاشی بیاسقف

 برخی نکاتی که از داستان مهاجرت به حبشه قابل ذکرند، به قرار زير است:

انچه در جمالت جعفر ديديم، او گفت که کلماتی را که از رسول خدا ( اين ارتباط به صورت مستقيم و از سوی شخص پيامبر نبود، ولی چن۱

 گويم و از اين رو تعامل غيرمستقيم پيامبر با نجاشی به عنوان حاکم سياسی آن سامان قلمداد می گردد.ام، میشنيده

امه يابد. چنانچه در تاريخ دو نامه از سوی ( اين تعامل سبب شد که زمينه و بستر برای ارتباطات ديگر به صورت مشخصتر و با اعزام سفرا اد۲

 ....و مدينه به مهاجرين اعزام به راجع: دوم مهاجرين؛ درباره سفارش و اسالم سوی به دعوت: اول [۶]پيامبر به زمامدار حبشه ثبت شده است:

دربرمی گيرد )نامه اول(؛ به عبارت ديگر، نجاشی از مصاديقی است که هم در مقطعی که پيامبر موضع دينی و معنوی محض در مکه داشت را 

 و هم مقطعی که پيامبر دست به تأسيس حکومت زده و عالوه بر موضع معنوی و دينی، موضع سياسی نيز داشت )نامه دوم(.

ر کقاصد نامه اول )عمروبن اميه( به قدری دقيق و روانشناسانه طرح مسئله نمود که فضای محبت را قبل از قرائت نامه فراهم نمود. او ضمن تش

 هیپيامبر از پذيرش مهاجرين، مراتب محبت و اخالص را به قدری باال برد که نجاشی را از خود و مسلمين را از وی دانست. و نيز شهادت و گوا

 انجيل )مورد اعتقاد نجاشی( درباره محمد و اسالم را پذيرفت. شيوه طرح بحث که قطعاً به توصيه پيامبر)ص( بود، از جهت تربيتی و اخالقی

 و مخلوق مريم بن عيسی دهممی گواهی» مؤثر بود و مخاطب را جذب می نمود. خصوصاً اينکه در متن نامه درباره حضرت عيسی آمده است:

 «بيافريد را آدم چنانکه روح، نفخ از را او خدا آفريد و گشت آبستن عيسی وجود به مريم پس. فرمود القاء مريم به را آن که است خدا کلمه

 (.۲۰-۲۵: ۱۳۴۶دانی، هم صابری)

 که روايتی دلپذير از شيوه واليت پيامبر مسيحيان بود.

نفره پس از مالقات و با  ۲۰( از آثار اين هجرت آن بود که، نخبگان دينی مسيحی نيز از حبشه برای تحقيق بيشتر وارد مکه شدند. اين گروه ۳

همگی نشانه هايی که در انجيل برای پيامبر موعود خوانده بودند، در وی  شنيدن آيات قرآن، بی اختيار اشک از ديدگان آنها سرازير شد و

 (.۳۹محقق ديدند )همان: 

ی زآياتی که در شأن اين گروه نازل گرديد و پيامبر بر آنان خواند، حکايت از ظرافت، روانشناسی دقيق، مخاطب شناسی در ارسال پيام، بسترسا

، ضمن اشاره به دشمنی يهوديان و مشرکان با مسلمانان، درباره مسيحيان ۸۲-۸۴ازله و تالوت شده مائده/برای تعليم و تربيت و... دارد. در آيه ن

 آمده است که:

رسول اللتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصاری ذلک بان منهم قسيسين و رهباناً و انهم اليستکبرون. و اذا سمعوا ما انزل الی »

من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاکتبنا مع الشاهدين. و ما لنا ال نؤمن باهلل و ما جاءنا من الحق و نطمه ان تری اعينهم تفيض 

 «.يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين
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آنها  ت که برخی ازو با محبت تر از همه کس با اهل ايمان آنانند که گويند ما نصرانی هستيم اين دوستی نصاری با مسلمانان بدين سبب اس

 ادانشمند و پارسا هستند و آنها بر حکم خدا تکبر و گردنکشی نمی کنند و چون آياتی را که به رسول فرستاده شد، بشنوند، اشک از ديده آنه

ما را در زمره  جاری می شود؛ زيرا حقانيت آن را شناخته، گويند: بارالها به به رسول تو محمد)ص( و کتاب آسمانی تو قرآن ايمان آورديم.

حان گواهان صديق او بنويس. گويند ما چرا ايمان به خدا و کتاب حق نياوريم در صورتی که اميد آن داريم که خدا در قيامت ما را در زمره صال

 داخل گرداند.

دا)ص(، اما وقتی نجاشی در های تربيتی مهم اين آيه آن است که علی رغم عدم وجود ارتباط مستقيم و حضوری نجاشی با پيامبر خ( از درس۴

بر  ،سال نهم هجری از دنيا رفت، وقتی خبر فوت او را شنيد، متأثر گرديده و گريستند: و فرمودند: امروز مرد صالحی از برادران شما رحلت کرد

 (.۵۲او نماز بخوانيد و رسول اکرم)ص( از مدينه بر جنازه او در حبشه نماز گزارد)همان: 

ر نبوی آن است که، در گفتمان دينی آدميان بر همديگر حقوقی دارند و اين حقوق پس از مرگ افراد نيز برقرار است. در حداقل پيام اين رفتا

 نمايد.العمل نوعی قدرشناسی از صالحان نهفته که برای حاضران ايجاد شوق، انگيزه و ميل برای طی مسير صواب و صالح میاين عکس

وانشناسی اين پرسش جای طرح دارد که، چگونه فردی می تواند از راه دور و از طريق نمايندگانش، در شرايطی ( با نگاهی تربيتی و از منظر ر۵

که هيچ قدرت ظاهری نداشته و حتی از دست اطرافيان و بستگانش امنيت ندارد، پيامی به شاه، زمامدار و صاحب قدرت و شوکی بفرستد و اين 

فراد يابد که حتی گاه او تأثير روانی و تربيتی داشته باشد؟ اين پرسش در صورتی اهميت بيشتر می پيام تا عمق جان آن حاکم نفوذ نمايد

ا ب مدعای تحصيالت آکادميک در رشته های تربيتی و روانشناختی و يا صاحبان منبر و وعظ و خطابه در برقراری ارتباطی مؤثر و سازنده نه تنها

يم می مانند! آيا اين تأثيرات حکايت از عمق و غنای اصل پيام از سويی و زيرکی، مخاطب شناسی و به جامعه، بلکه حتی با فرزندانشان نيز عق

 رسان ندارد؟کارگيری ظرافتهای تبليغی و... در پيام

هيچ  مکه که قطعاً حامل( نهايـتاً اشاره کوتاه و گزينشی از تعامل پيامبر اکرم با نجاشی اين امتياز عمده را داشت که، هم به ارتباط پيامبر در ۶

ت ابار سياسی نبود، می شد و هم شامل ارتباط پيامبر در مکه که خواه ناخواه نماينده پيامبر می توانست سفيری معنوی و سياسی باشد و تأثير

د که از حبشه به مکه آمدناين تعامل و ترابط نيز هم نخبگان سياسی و درباری را پوشش می داد)از نجاشی تا درباريان و...( و هم نخبگان دينی 

 و در ارتباط مستقيم و نزديک با حضرت محمد)ص( به شدت متأثر شدند و اين پيام گرم، معنوی و دينی را برای حبشيان هديه بردند.

ی پيامبر بر هارتباط پيامبر با نخبگان سياسی و دينی را می توان بسط داد و تأثيرات کالمی و غيرکالمی، مستقيم و غيرمستقيم، مکتوب و شفا

 جان صاحبان قدرتی که خود به دينی ايمان داشتند و يا متوليان اديان و فرق، سخن به ميان آورد.

 اما مستندسازی کامل اين مدعا و تحليل محتوای مکاتبات و مراسالت و دعوتها و گفتگوهای پيامبر با نخبگان سياسی و دينی اهل کتاب، قطعاً

بايد در مکتوب مستقلی پيگيری گردد، اما برای اينکه به محققان ديگری برای ادامه اين پژوهش محورهايی  کاری در سطح يک مقاله نيست و

 برای مطالعه پيشنهاد گردد، عناوينی در صدر اسالم و در رفتار نبوی مستقيم و غيرمستقيم با نخبگان اهل کتاب )سياسی و غيرسياسی( که می

 [۷]تی و اخالقی مورد مطالعه دقيق قرار گيرد، مورد اشاره قرار می گيرند:تواند با رويکردی تربيتی و روانشناخ

 ( نامه پيغمبر اسالم به حاکم معان )از شهرهای شام( و مسلمان شدن زمامدار آن سامان فروه بن.۱

گفته اند ( نامه به پاپ اعظم )ضعاطر( و مسلمان شدن پاپ که زعامت روحانيت نصاری و زعامت دينی پيروان مسيح را داشت و حتی برخی ۲

 که از سلطان مردم بزرگتر جلوه می کرد. ولی با اين اقدام، به دست مردم کشته شد.

اساس  )که بر« خسرو پرويز»( تحليل محتوای نامه پيامبر به کليه زمامدارانی که به يکی از اديان معتقد بودند، از بعد تربيتی که غير از ۳

ش بعداً پشيمان شد(، همگی با احترام، ادب و تواضع سفير رسول خدا را پذيرفته و به محتوای شواهدی او نيز از اقدام جسورانه و گستاخانه ا

 پيام و فرستنده آن ارج نهاده اند.
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 ( شيوه تعامل پيامبر با نخبگان مذهبی مسيحيان نجران و داستان مباهله.۴

 دوم، رفتار پيامبر با غيرنخبگان از اهل کتاب:

ان و مصاديقی از اهل کتاب و پيروان اديان می گردد که يا افراد عادی و معمولی به نحوی مخاطب پيامبر قرار اين قسمت از بحث شامل مخاطب

گرفته اند و يا اينکه حکمی، کالمی و پيامی از سوی پيامبر خدا)ص( فراگير بوده و خاص نخبگان و برجستگان نبوده و مخاطب ويژه نداشته 

  است.

پيروان مدينه هم قبل از هجرت به مدينه و هم پس از آن قابل مستندسازی است. گرچه عمده رفتار و سنت نبوی  تعامل پيامبر با اهل کتاب و

 با اهل کتاب به مدينه بازمی گردد که پيامبر مستقيماً با صاحبان کتاب سروکار داشتند.

ذيت و آزار بيشتر و مستقيمتر قرار گرفت و بر اثر ( در مقطع قبل از هجرت، پس از مرگ ابوطالب، رسول خدا از سوی مشرکان مکه مورد ا۱

در آن روز مرکزيت خوبی داشت. بر آن شد تا يکه و تنها سفری به آنجا نمايد. سفر « طائف»اين اختناق تصميم گرفت به محيط ديگری برود. 

مبر را مورد اذيت و آزار قرار دادند و آن حضرت به به آن سامان، نه تنها ظاهراً سودمند نيفتاد، بلکه با تحريک اشراف قبيله تقيف، عده ای پيا

 سختی خودش را به باغی در آن اطراف رساند. و زير درختی با خدا به استغاثه نشست.

دستور دادند که ظرف انگوری به حضور « عداس»صاحبان باغ از ديدن وضع رقت بار آن حضرت متأثر شدند و به غالم مسيحی خود به نام 

يامبر در موقع خوردن انگور نام خدا بر زبان آورد. اين اقدام عداس را حساس کرد و پرسيد که مردم شبه جزيره با اين کالم پيامبر ببرد. پ

آشنايی ندارند. حضرت از وی پرسيد: اهل کجايی و دارای چه آيينی هستی؟ عرض کرد: اهل نينوا و نصرانی هستم. حضرت فرمود: از سرزمينی 

از آنجا است. پاسخ پيامبر باعث تعجب بيشتر او شد. مجدداً پرسيد که شما يونس متی را از کجا می « يونس بن متی» هستی که آن مرد صالح،

 یشناسی؟ پيامبر فرمود: برادرم يونس، مانند من پيامبر الهی بود. سخنان پيامبر که توأم با عالئم صدق بود، اثر غريبی در عداس بخشيد. ب

-۳۷۸به روی زمين افتاد، دست و پای او را بوسيد و ايمان خود را به آيين او عرضه داشت و... )سبحانی، بی تا:  اختيار مجذوب پيامبر گشت.

۳۷۹.) 

 ونکته ای که در تحليل شيوه ارتباط پيامبر با عداس مسيحی قابل تذکر و توجه است آنکه، رفتار و گفتار نبوی تا آن حد دقيق، عميق، مؤثر 

لحظه ای واحد از عمری اعتقادات دست شسته و به رسالت نبوی ايمان می آورد. چنين تأثير کالمی و تربيتی را در کجا  دلنشين بود که فرد در

 و از سوی چه کسان ديگری می توان يافت؟ اين چه مضمونی بود و آن چه قالبی که مخاطبان را مسحور می نمود و مجذوب می نمايد؟

ر و سير و سيره نبوی با اهل کتاب، فرصت و مجال بيش از يک مقاله می طلبد. از اين رو تنها به ذکر ( در مقطع بعد از هجرت، بررسی رفتا۲

 گردد:شواهدی بسيار محدود بسنده می

( پيمان دفاعی مسلمانان با يهوديان يثرب: از آنجا که قبل از حضور پيامبر در مدينه، يهوديان در سطح شهر فعال بوده و نقش محوری ۲-۱

، لذا آن حضرت در بدو ورود، قراردادی داير بر وحدت مهاجر و انصار نوشت و يهوديان مدينه نيز آن را امضا کردند. پيامبر طی شرايطی، داشتند

آيين و ثروت آنها را محترم شمرد. اين قرارداد سند تاريخی مهمی است و حکايت از آن دارد که چگونه پيامبر خدا به اصول آزادی، نظم و 

زندگی احترام می گذاشت و چگونه با اين پيمان يک جبهه متحد در برابر حمالت خارج پديد آورد. تجزيه و تحليل مفاد اين قرارداد  عدالت در

 پذير نيست. از اين رو ذيالً تنها به ذکر برخی از مواد قرارداد بسنده می شود:ماده ای در اين نوشتار موجز امکان ۳۷

 واحدی را تشکيل می دهند. اول: امضاکنندگان پيمان، ملت

گر دوم: هر فردی از يهوديان که از ما پيروی کند و اسالم بياورد، از کمک و ياری ما برخوردار خواهد بود و تفاوتی ميان او و مسلمانان دي

 نخواهد بود. و کسی حق ندارد به او ستم کند و يا ديگری را بر ضد او تحريک کرده و دشمنش را ياری نمايد.



يهودان بنی عوف )تيره ای از انصار( با مسلمانان متحد و در حکم يک ملت اند و مسلمانان و يهوديان در آيين و دين خود آزادند. بندگان سوم: 

 آنها از اين بند مستثنی نيستند. يعنی آنان در آيين خود آزادند، مگر گناهکار و بيدادگران که آنان فقط خود و اهل بيت خود را هالک می

 کنند.

 چهارم: يهودان بنی نجار، بنی حارث، بنی ساعده، بنی جشم، بنی اوس، بنی ثعلبه، بنی شطيبه، بسان يهوديان بنی عوف هستند و از نظر حقوق

 و مزايا با هم فرق ندارند...

 پنجم: کسانی که با يهود هم سر و هم رازند، حکم خود آنان را دارند.

  ستم کند. در چنين صورتی بايد ستمديده را ياری نمود. ششم: هيچ کس نبايد در حق هم پيمان خود 

 گردد.هفتم: داخل يثرب برای امضاکنندگان اين پيمان منطقه حرم اعالم می

ايد بهشتم: هرگاه مسلمانان، يهود را برای صلح با دشمن دعوت کردند، بايد بپذيرند و هرگاه چنين دعوتی از طرف يهود، انجام گيرد، مسلمانان 

 (.۴۶۱-۴۶۵نند؛ مگر اينکه دشمن با آيين اسالم و نشر آن مخالف باشد و... )سبحانی، بی تا: قبول ک

 درباره اين قرارداد نکات چندی قابل ذکرند:

 حاشيه و طفيلی جنبه ستيز و جنگ و بود دوستی  ( در فرضيه نوشتار گفته شد که اصل در رفتار نبوی با پيروان اهل کتاب، رحمت و صلح و۱

( در مقايسه با نصاری از ۸۲د. قرارداد مورد اشاره به وضوح صفا و صميميت در رفتار نبوی با يهوديان که بنا به نص قرآن )مائده/دار ای

نمود  یمسلمانان دورتر نيز بودند، را حکايت می کند و اينجا است که برخوردهای خشونت آلود پيامبر با يهوديان در مراحل بعد را بايد ريشه ياب

 يل نمود.و تحل

اعاده حقوق اقليتهای دينی و مذهبی است و در المللی و از طريق سازمان ملل متحد، سخن از ( اگر امروزه در جديدترين کنوانسيونهای بين۲

ذيل دفاع از حقوق آنها، بحث از حق حيات، حق برخورداری از هويت مستقل و به دور از تبعيض، حق ايمان و عمل آزادانه به مذهب و... 

د فضای قرون وسطی می شد و در زمانی قرن پيش، در حالی که غرب و اروپا وار ۱۴(، اما می بينيم که پيامبر اسالم در بيش از ۱۳۷۹)ترنبری: 

که اعراب در گفتمان جاهليت تنفس می کردند، که حتی گاه به فرزند دختر خود نيز رحم نمی کردند و نه نسل ديگران، که نسل خود را نابود 

و به صراحت و طی مفادی طرح  می نمودند، در آن عصر قراردادی را با يهوديان امضا می نمايد که تمام حقوق دينی و انسانی را مورد توجه

 .نمايد می تضمين را آنان امنيت و [۸]نموده و می پذيرد

( ممکن است گفته شود که اين اقدام به حسب ضرورتهای سياسی صورت پذيرفته و حامل بار تربيتی و اخالقی نيست. به عبارت ديگر، اين ۳

بوده است. اما وقتی شيوه رفتار پيامبر با يهوديان و اهل کتاب نسخه قابليت تعقيب و پيروی را نداشته و بنا به مصالح سياسی و خاص آن مقطع 

 را در ساير موارد بدان منضم نماييم، آنگاه می توان صداقت، جديت و عمق احترام پيامبر به ديگران را پی برد.

زه از جای برخاست. شخصی به ايشان در منابع اهل سنت آمده است که، جنازه ای را از کنار پيامبر می بردند. پيامبر به خاطر احترام آن جنا

 گفت: ای رسول خدا، اين جنازه يک يهودی است. پيامبر هم در جواب فرمود: آيا آن جنازه يک انسان نيست؟ بله و برای هر انسانی در اسالم،

 (.۱۰۱: ۱۳۸۲ارزش و احترام و جايگاه خاص وجود دارد)قرضاوی، 

داشتند و فرد بر اثر رفتار محبت آلود و اخالقی پيامبر و در آن حين اسالم را بر مريض عرضه میو يا در مريضی حاد از يهوديان عيادت نموده 

(. و اين تحول روحی افرادی از اهل کتاب، حکايتگر آن است که برخورد پيامبر بسيار ۹۶شدند)همان: تحت تأثير قرار گرفته و مسلمان می

ی در قالب آموزشهای رسمی بود، بلکه پيامبر با تمام وجود با ديگران می جوشيدند و چون عميقتر از ارتباطات حقوقی و سياسی و حتی تربيت

 کالمی از جان دل برون می آمد، الجرم بر دل می نشست و باعث تحول روحی و فکری مخاطب می گرديد.
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طرح پرسشهای متعدد، نهايتاً دست از آيين ( در مواردی نيز برخی از اهل کتاب از جاهای ديگر، با حضور در مدينه و طی مذاکرات علمی و ۴

نصرانی اشاره کرد که از اهالی بحرين بود و با حضور در مدينه و طی « جارود»خود شسته و مسلمان می شدند. از اين گونه شواهد می توان به 

 (.۱۱۹-۱۲۱: ۱۳۴۶پرسش و پاسخهايی، حقانيت اسالم برای او محرز گرديد و اسالم آورد )صابری همدانی، 

 ن( از اين گونه شواهد می توان استنتاج نمود که، اگر پيامبر مأمور بود که باالصاله ديگران را با حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن به دي۵

را  ( و نه با شمشير و زور و تحکم، در مواجهه با اهل کتاب و پيروان اديان ديگر نيز از همين مجاری بهره کافی و وافی۱۲۵خدا بخواند )نحل/

 ی ربودندمی بردند؛ با مواضع حکيمانه و يا سخنان حکمت آلود، افراد را اقناع و مجاب می نمودند و يا با موعظه نيکو در شرايط آماده، دلها را م

اد و قراردو يا با جدال احسن )نيکوترين شکل مجادله( آنها را به تعامل سالم و دوستانه دعوت می نمودند که ممکن بود با حفظ دين خود، طی 

، دعهدنامه و قول و قراری، ذيل حکومت اسالمی با حفظ امنيت و سالمت به زندگی ادامه دهند و يا در مواردی آنقدر تحت تأثير قرار می گرفتن

 که به آيين نبوی روی آورده و از باورهای سابق دست می شستند.

 گيری:ج( نتيجه

، پيامبر با اهل کتاب چه در زمانی که در موضع قدرت بودند و چه در موضع ضعف بودند، ( در اين نوشتار کوتاه اين مدعا مدلل گرديد که۱

تعامل مثبت و سازنده داشتند، تا حدی که برخی از حتی نخبگان اهل کتاب صرفاً از طريق نامه و يا ارسال سفيری و از طريق ارتباط 

 غيرمستقيم با پيامبر، مسلمان می شدند.

و قهرآلود پيامبر با برخی از اهل کتاب و خصوصاً يهوديان، از حقايق غيرقابل انکار است. به عبارت ديگر، اسالم هم ( برخورد خشونت آميز ۲

دين رحمت است و هم دين خشونت. اما سخن آنجا است که از اين دو، کدام نقش کليدی تر و محوری تر دارند؟ از آنجا که پيامبر بارزترين 

هر جمال و جالل الهی است و خداوند نيز هم رحمان است و هم منتقم، هم رحيم است و هم جبار، پيامبر نيز خليفه خدا در روی زمين و مظ

به عنوان جانشين خدا بايد هم اهل رأفت باشد و هم شمشير؛ ولی مهم آن است که کداميک از اين دو بر ديگری سيطره و سبقت دارد و 

 کداميک در خدمت آن ديگری است؟

درباره خداوند بنا به آنچه در دعای جوشن کبير آمده، رحمت خدا واسعه و فراگير است و رحمت خداوند بر غضبش تقدم و  پاسخ اين پرسش

 پيشی گرفته است:

 (.۱۹)مفاتيح الجنان، دعای جوشن کبير: فراز « يا من سبقت رحمته غضبه»

صورت ضرورت اهل غضب باشد. به عبارت ديگر، شيوه برخورد عطوفانه و  از اين رو پيامبر نيز بايد ابتدا و باالصاله مظهر رحمت خدا باشد و در

 یمشفقانه پيامبر با اهل کتاب از يک مبنای محکم اعتقادی برخوردار بوده و تعامل اخالقی و تربيتی پيامبر دارای مبانی و اصولی است که م

  بايست مورد توجه و اهتمام مسلمين قرار گيرد. 

قرن پيش، حتی در آن سطح که در قالب قراردادهای حقوقی و سياسی نيز آمده است، با  ۱۴با اهل کتاب در بيش از ( گرچه رفتار پيامبر ۳

جديدترين کنوانسيونهای حقوق مدنی و سياسی برابری می کند، اما ترابط پيامبر با اهل کتاب در سطح حقوقی و مدنی و سياسی خالصه نشده 

با پيروان اديان ديگر عمدتاً اخالقی، معنوی و تربيتی بود و از اين رو بسياری از افراد در مواجهه با پيامبر  و گفتمان حاکم بر ارتباطات پيامبر

 مسحور و شيفته ايشان شده و تسليم دينی می شدند که او عرضه می نمود.

د و مخاطبان نامه ها و کلمات پيامبر نيز ( شيوه ارتباط پيامبر با اهل کتاب نيز گاه مستقيم و گاه غيرمستقيم، مکتوب و شفاهی و... بو۴

 سبح به که اند، بندی دسته قابل نخبگان از فراتر و نخبگان سطح دو در نيز مخاطبين اين بودند، [۹]يهوديان، مسيحيان، زرتشتيان و صابئين

وت و دع مورد( جدل های شيوه بهترين از گيری بهره) احسن جدال يا و حسنه موعظه حکمت، طريق سه از مخاطب، موقعيت و ضرورت

 مذاکره قرار می گرفتند.
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 ( عصاره مباحث اين مکتوب کوتاه را در قالب جدول زير می توان به نمايش گذارد:۵

 نام پيروان اديان    

 يهوديان

 مسيحيان

 زرتشتيان

 صابئيان

 نوع موضع پيامبر
 اخالقی محض-دينی

 اخالقی و موضع سياسی-دينی

 طرق مواجهه پيامبر با اهل کتاب

 حکمت

 موعظه حسن

 جدال احسن

  

 (رحمت باالصاله)

  

 (زور بالطفيل) شمشير و تحکم

 مقوله بندی مخاطبان
 نخبگان سياسی و دينی اهل کتاب

 مخاطبان غيرنخبه و يا مخاطبان عام )اعم از نخبه و غيرنخبه(

عکس العمل اهل کتاب در برابر رفتار 

 نبوی

 مسلمان شدن و بازگشت از آيين خود

 ماندن به دين خود و ادامه زندگی مسالمت آميز در ذيل حکومت اسالمیباقی 

 ايستادگی و جنگ

 شيوه رفتار پيامبر

 نظری

  

 مستقيم  

  

  

 (رحمت مدار) 

 غير مستقيم

 عملی
 مستقيم   

 غير مستقيم 

          

 فهرست منابع

 قرآن کريم

 .۱ابن هشام، سيره ابن هشام، ج 



 ، قم، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسالمی.۱(، اسالم از ديدگاه دانشمندان، ج ۱۳۷۰خوئينی، علی)آل اسحاق 

علی اکبر آقايی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات -(، حقوق بين الملل و حقوق اقليتها، ترجمه آزيتا شمشادی۱۳۷۹ترنبری، پاتريک )

 راهبردی.

 سالم تا سال چهلم، قم، موسسه در راه حق.(، تاريخ سياسی ا۱۳۶۶جعفريان، رسول )

 (، پژوهشی درباره صابئين، قم، موسسه انتشارات هجرت.۱۳۷۴جعفری، يعقوب )

 ، قم، نشر دانش اسالمی.۱سبحانی، جعفر)بی تا(، فروغ ابديت، ج 

(، قم، انتشارات مؤسسه مطبوعات دارالعلم (، محمد)ص( و زمامداران )پيرامون نامه های پيامبر اسالم به زمامداران۱۳۴۶صابری همدانی، احمد )

 )چاپ سوم(.

 ، تهران ، شرکت سهامی انتشار.۵(، پرتوی از قرآن، ج ۱۳۵۸طالقانی، سيدمحمود )

، تهران، سازمان انتشارات و ۲(، مقاله صابئين اهل کتاب اند، در کتاب: يادنامه استاد شهيد مرتضی مطهری، ج ۱۳۶۳طباطبايی، محيط )

 اسالمی. آموزش انقالب

 (، غيرمسلمانان در جامعه اسالمی، ترجمه محروم )داود( دشتی، تهران، نشر احسان.۱۳۸۲قرضاوی، يوسف )

 قمی، شيخ عباس، مفاتيح الجنان.

 (، فرهنگ اسالم در اروپا، ترجمه مرتضی رهبانی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی )چاپ چهارم(.۱۳۷۳هونکه، زيگريد ) 

 پانوشت:

  .۱۳۷۹شرح مبسوطی از موضوع حداقل ر.ک. ترنبری: ( برای ۱

(، داستان شيوه برخورد ۳۹۸-۳۹۹: ۵)ج « پرتوی از قرآن»(، مرحوم آيه اهلل طالقانی در تفسير ۱۵۹( در تفسير آيه يادشده )آل عمران / ۲

دند و در مدينه نيز جنگها و مشقات زيادی را سال در مکه پيامبر را رنجان ۱۳مالطفت آميز و محفوف به رحمت پيامبر اکرم با مشرکان مکه که 

 تحمل نمودند، به صورت بسيار زيبا )در مقايسه با تفاسير ديگر موجود( ترسيم نموده اند.

( البته برخی مستشرقين و محققين غربی انصاف به خرج داده و تهمت زورمدار و شمشيرمحوربودن پيامبر دين اسالم را نفی نموده اند. در ۳

؛ همچنين در دفاع از تأثيرات مثبت ۱۳۷۰و... در موضوع را ببينيد در: آل اسحاق خوئينی: « ساواری»، «بودلی»، «کاراليل»ه ديدگاه اين زمين

 : فرهنگ اسالم در اروپا.۱۳۷۳نيز قابل مراجعه است: هونکه، « زيگريد هونکه»فرهنگ اسالمی خصوصاً بر اروباييان، رساله دکتری خانم 

م. در دانشگاه رگنسبورگ  ۲۰۰۶سپتامبر  ۱۲، رهبر کاتوليکهای جهان در «بنديکت شانزدهم»جديدترين موضع، سخنرانی پاپ ( بارزترين و ۴

م. و انديشمند  ۱۴آلمان )با عنوان: ايمان، خرد و دانشگاه: خاطرات و واکنشها( است که به نقل از ديالوگی مابين امپراطور بيزانس در قرن 

 شده است که اسالم برخالف مسيحيت، کمتر از منطق پيروی می کند و اسالم دين خشونت است.ايرانی مسلمان، مدعی 

 ( آمده است.۱( تفصيل اين داستان در سيره ابن هشام )ج ۵

 ۳۵۰(، يکجا و در ۱۳۴۶)صابری همدانی: « محمد و زمامداران»( مجموعه مراسالت و مکاتبات رسول اکرم)ص( با حکام و سياسيون در کتاب ۶

 صفحه جمع آوری و تنظيم گرديده است.



 و... ۱۷۶-۱۷۹، ۱۸۲: ۱۳۴۶( اين موارد را حداقل ببينيد در: صابری همدانی، ۷

 خ( از جمله شبهات وارده در تعامل پيامبر خدا با اهل کتاب آن است که، چرا بايد اقليتهای دينی در جامعه اسالمی جزيه بپردازند؟ در پاس۸

اوالً: در مواردی از اهل کتاب جزيه گرفته نمی شد؛ در مواردی بر اساس مستندات تاريخی جزيه به آنها باز پس  بدين اشکال گفته شده که،

داده می شد و نهايـتاً در مواردی که جزيه اخذ می شود نيز فلسفه حکم آن است که در حالی که در جامعه اسالمی و در ذيل حکومت اسالمی 

سلمانان تأمين و تضمين می گردد، اما آنها نسبت به فريضه جهاد و زکات که بر مسلمانان واجب است امنيت و حقوق اهل کتاب به دست م

ملزم نبودند و لذا در صورت مشارکت ذميان در خدمت نظام و دفاع از کيان اسالمی و دوش به دوش مسلمانان، پرداخت جزيه از آنها ساقط می 

 (.۱۱۴-۱۱۸: ۱۳۸۲گرديد )قرضاوی، 

: جعفری  ؛۱۳۶۳اين مدعا که صابئين مندايی )و نه صابئين حوال که ستاره پرست بودند( از اهل کتاب اند، حداقل ر.ک. طباطبايی: ( درباره ۹

۱۳۷۴. 

 


