مدارا در سیره پیامبر اکرم
ّ
حجتاالسالم والمسلمین عبدالله مؤمنی

*

اشاره

الگوخواهی ،نیاز انسان اسـت و بـدون آن ،بـه نیـ بختـی نمیرسـد.
گزینش پیامبران خدا از میان انسانها ،از آن روست که سرمشقی بـرای
امتها باشند .برای دستیابی به الگوی مدارا از زندگی پیامبر

 ،بایسته

است نخست مدارا را در رفتار ایشان مورد مطالعه قرار دهیم آنگاه بـا
بازسازی رفتار آن حضرت ،خود و دیگران را بدان سو رهنمون سازیم.
مـدارا ،از مهـمتـرین فضـیلتهــای اخالقـی و عامـل آرامـش فــردی،
خانوادگی ،اجتماعی و نیز از مهمترین قواعد در تنظیم درسـت روابـط
انسانی و پایههای تمدن نوین بشری است چرا که افـراد هـر جامعـه،
دارای اندیشهها و تمایالت متفاوتی هستند .برخـورد بـین آنـان از سـر
درشتی و عصبانیت ،آرامش فردی و اجتماعی را به خطـر میانـدازد و
* کارشناس ارشد مذاهب اسالمی.
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رهتوشه راهیان نور رمضان المبارک (1398ویژة مناطق مشترک)

ثمری جز رشد فزاینده دشمنی در بر نخواهد داشت .از ایـن رو پیـامبر
 ،مـدارا را نیمـی از زنـدگی و کمـا اخالقـی معرفـی

گرامی اسالم

فرمود  1چرا که بسیاری از فضایل اخالقی ،مانند فروتنی و بردبـاری را
در بر میگیرد.

ِ
سـرآمد
اهمیت این خصلت به اندازهای اسـت کـه خداونـد ،آن را بـر
پیامبران الهی واجب کرده است .پیامبر
َْ

َ

فرمـوده اسـت « َام َرنـ َر ىّـ

َى
َ
ُ
اداء الفرا ِئ ِض» « 2پروردگارم مرا به مداراى بـا مـردم
داراة الن ِاس کما ام َرن ِّ ِ
ِّم ِ

فرمان داده ،همچنان که به اداى واجبات فرمانم داده است».
معنای مدارا

مدارا از باب مفاعله و ریشه «دری  -درایـه» اسـت و «داریتـه مـداراه»
یعنی با او با مالطفت و مالیمت رفتار کردم 3.در علـم اخـالق نیـز بـه
معنای تحمل مخالفت یا مزاحمت و یا حتی ستم دیگـران ،بـه منظـور
جذب و بازداشتن آنان از اقدام خصمانه اسـت بـه شـرط آنکـه حـق
دیگری ضایع نشود .در مفهوم مدارا ،تحمل آزار مردم نهفته اسـت امـا
در رفق نیست.

4

مدارا به معنای بیتفاوتی نسبت به عقاید مخالف نیست بلکه رفتـار بـا
مالیمت با کسانی است که دارای عقاید مخالفنـد .بعضـی مـدارا را بـا
 .1محمد بن یعقوب کلینی الکافی ج  ،2ص .117
 .2همان.

 .3محمد ابنمنظور لسان العرب ج ،۱۴ص ۲۵۵فخرالدین طریحی مجمع البحرین
ج ،1ص .137
 .4محمد مهدی نراقی جامع السعادات ج  ،1ص .3۴0

مدارا در سیره پیامبر اکرم
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واژه «تولرانس» ( )Toleranceغربی یکی میدانند در حالی که تولرانس
نوعی برخورد همراه با تساهل و کوتاه آمـدن از حـق خـود اسـت کـه
مورد قبو اسالم نیست.

1

عرصههای مدارا
الف) عرصه خانوادگی

به طور طبیعی هر زندگی و خـانوادهای ممکـن اسـت بـا مشـکالت و
کمبودهایی روبهرو شود که سبب نـاراحتی اعضـای خـانواده و گـاهی
اشتباه آنان میگردد .اگر زندگی بر پایـه عشـق اسـتوار باشـد ،پشـتوانه
محکمی چون گذشت و مدارا خواهد داشت که به سبب آن ،پشت سر
نهادن مشکالت آسان خواهد بود .در ایـن میـان مـدارا ،بـهویژه بـرای
مردان به دلیل داشتن اقتدار بیشـتر ،زیبنـدهتر خواهـد بـود .از ایـن رو
پیامبر

 ،مردان را بیشتر به این مسـلله مهـم توصـیه نمـود و فرمـود

َ َ ُ َ
َ ُ َ ُ َ
«خ ُیرک ْم خ ُیرک ْم أل ْﻫ ِل ِه َوأ َنا خ ُیرک ْم أل ْﻫ ِلـ » « 2بهترین فرد شما کسـی اسـت کـه

برای خانودهاش بهترین باشد و من بهترین شـما نسـبت بـه خـانوادهام

ُ
ـاو ُل َ
هستم» .در جای دیگری فرمود « َخ ْی ُر َا ىلر َجـاِ مـ ْ أ َىمتـ َا َىلـ ی َ َال َی َت َط َ
نن
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ َ َ ْ ْ َ َ ُى َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ
ـنن ُه ْم» « 3بهترین مردان امت من ،کسانی
عل أﻫ ِلی ِهم و ی ِحننن علی ِهم و ال یظ ِلم

هستند که بر خانوادهشان ستم روا نمیدارند و نسبت بـه آنـان مهربـان

بوده و در حق آنان ظلم نمیکنند».
 .1حسین عبدالمحمدی تساهل و تسامح از دیدگاه قرآن و عترت ص.1۵
 .2حسن بن فضل طبرسی مکارم االخالق ص .۲۱۶
 .3محمد باقر مجلسی بحاراالنوار ج ،100ص .۲۱۷
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رهتوشه راهیان نور رمضان المبارک (1398ویژة مناطق مشترک)

آمار باالی طالق در جامعه امـروز ،حـاکی از عـدم تحمـل و مـدارای
مردان و زنان در برابر بداخالقی همسران و بروز رفتارهایی مانند دعوا،
قهر ،کینهتوزی و  ...است .پیامبر رحمت

در این بزنگاهها ،مـردان و

زنان را به صبر و مدارا توصیه نموده و فرمود

« َم ْ َص َب َر َع َل ُسنء ُخ ُلق ا ْم َر َأته َأ ْع َط ُاه َا َىلل ُه م َ َا ْ َأل ْجر َمـا َأ ْع َطـ َأ ُىیـ َ
نب
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َى ُ ْ َ ََ
اب
عل ّال ِئ ِه و م صبرت عل س ِ
ـق َو ِجهـا أعطاﻫـا اللـه ِم ـو بـن ِ
نء خل ِ
َ
ِآس َیة» « 1مردی که در مقابل بد اخالقی زنـش صـبر نمایـد ،خداونـد

اجر و پاداش حضرت ایوب

را به او عطا خواهد کرد .هـمچنـین

زنی که بد اخالقی شوهر را تحمل نماید ،خداوند ثواب و اجر آسـیه
را به او خواهد داد».

در سفارش دیگری درباره رفتار نی

با زنان فرمود

ُ ْ َ
َ
َّ
َ ُ َ َّ َ
َ َ
َ َُ
«أ ْو َصا ِن ِج ْب ِر یو ِّال َم ْرأ ِة َح َّت ظ َن ْنت أن ُه ال َی ْن َب ِغـ طالق َهـا ِِال ِمـ ْ ا ِاحشـة
َّی َنـة» « 2جبرئیل آنقدر در مورد زنان به من سـفارش کـرد کـه گمـان
کردم که طالق آنان جز در مواردی که فضاحت آشکار از آنـان دیـده
شود ،جایز نیست».

سیره آن حضرت در خانواده ،مدارا کردن با همسران و عفو و گذشـت
از اشتباهات آنان بود .گاهی خطای آنان ،تجـاوز بـه حقـوق پیـامبر
بود اما حضرت بدون یادآوری به آنان ،از کنار این قضـیه میگذشـت.
آنان متوجه اشتباهشان میشدند و سرافکنده میگشتند .اگـر اشـتباهات
شان مربوط به حقوق دیگران بود ،بـا گفتـار و رفتـار مناسـب ،آنـان را
 .1حسن بن فضل طبرسی مکارم األخالق ج ،1ص.213
 .2همان ،ص.21۶

.

مدارا در سیره پیامبر اکرم
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راهنمایی میکرد و خطایشان را گوشزد مینمود .برای مثا رفتارهـای
توطلهآمیز و فاش کردن راز پیامبر

توسط برخی از همسـران ،سـبب

ناراحتی آن حضرت و نزو آیاتی در این بـاره شـد ،امـا پیـامبر

در

برابر چنین رفتاری با وجود داشتن حق برخورد با همسران ،تنها توطلـه
پنهانیشان را به آنان گوشزد کرد و با مدارا ،کرامت و بزرگواری از آنها
گذشت .در مورد اشتباهاتی نیـز کـه همسـران در ارتبـاط بـا یکـدیگر
داشتند و به نزاع میانجامید 1،آن حضـرت بـا مـدارا و تغافـل ،از کنـار
مسلله میگذشت.
آن حضرت با خدمتکاران نیز با مهربانی و مدارا رفتار میکرد .أنس بـن
مال

که مدتها خدمتکار پیامبر

و اذیت از سوی پیامبر

بود ،هر گونه گزارش سـختگیری

را نسبت به خدمتکاران نفی میکند.

2

ب) عرصه سیاسی و اجتماعی

خداوند کریم در آیات بسیاری 3،پیامبرش را بـه مـدارا سـفارش کـرده
است از جمله میفرماید

َ َ
َ ُ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ
َ
ْ
َ َ َ ْ َ ِّ َ
ـه ِلنت ل ُه ْم َول ْو کنت فظا غ ِلیظ القل ِب َلنفضوا ِمن َح ْو ِلـَ
« .۱ف ِبما رحم ٍة ِمن الل ِ
َ
ْ
ْ
ف ْاع ُف َعن ُه ْم َو ْاس َتغ ِف ْر َل ُه ْم» « 4پس تو به لطـف و رحمـت الهـی بـا آنـان
 .1سید مرتضی عسکری نقش عایشه در تاریخ اسالم ترجمه سردارنیا ج ،1ص 8۶
ابن ابیالحدید شرح نهج البالغه ج  ،9ص.19۶
 2ابنکثیر البدایه و النهایه ج  ،۶ص .۴۲
 .3ر.ک توبه  6و  128کهف  6فاطر  8انبیأ  107فتح  29شـعرأ  21۵حجـر
 88اعراف .199
 .4آ عمران .1۵9
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رهتوشه راهیان نور رمضان المبارک (1398ویژة مناطق مشترک)

نرمخو شدى و اگر درشتخوى و سختد بـودى ،بیشـ

از گـرد تـو

پراکنده میشدند .پس از ایشان در گذر و برایشان آمرزش بخواه».

ْ َ ُ
ُّ
ٌ َ
ٌ
ٌ ََ ْ ُ
ُ
ََ ْ َ َُ
ـیمم
ـه َمـا َع ِنـت ْم َحـرٌی عل
اءک ْم َر ُسول ِّ ِمـن َنف ِِـم ْم َع ِیٌـی َعل ْی
« .۲لقد ج
ِ
ِ
ٌ
ْ
ِب ْال ُمؤ ِم ِن َین َر ُءوف ر ِح ٌیم» « 1همانا شما را پیامبرى از خودتان آمد کـه رنـج

و زیانتان بر او گران است ،به [هدایت] شما اصرار دارد و بـه مؤمنـان
دلسوز و مهربان است».
پیامبر

پیش یا پس از تشکیل حکومت اسالمی ،رفتار با مخالفـان را

بر اساس همزیستی در چهارچوب عدالت و مدارا بنا نهاد و تا باالترین
حد ممکن ،بدیها و دشمنیهای مخالفان را تحمل مینمود .این اصـل

و رفتار پیامبر با مخالفان ،بنا بر ایـن دسـتور الهـی بـود « َو ِِن َج َن ُحـنا
َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َّ َّ ُ ُ َ َّ
السـمی ُ ْال َلل ُ
ـیم» « 2و اگـر بـه صـلح
ِ
ِللسل ِم ااجنح لها وتنکو عل الل ِـه ِِنه ﻫـن ِ

راضی شدند ،تو نیز بدان راضی باش و بر خدا تکیه کن که او شـنواى
داناست» .آن حضرت هیچگاه از اصل هدایتگری ،انصـاف ،رحمـت و

ُ
عدالت عدو نکرد چنانکه در ویژگیهایش آمده اسـت « َو َک َ
ـان َر ُسـنِ
ً َ
َى
ُ
ً 3
الل ِه ِّ ِه ْم َر ِحیما َو َعل ْی ِه ْم َعطناا».

آن حضــرت در برخــورد و معاشــرت بــا مردمـی کــه در اثــر زنــدگی
جاهلیت از مهر و عاطفه انسانی دور افتاده و به خاطر تعصب و غـرور
جاهلی ،حاضر به پـذیرفتن واقعیــات و اصــالح عقالیــی زنــدگی

خــویش نبودنــد ،خویشــتندار بــود و در همــه شــرایط ،نرمخــویی و
 .1توبه .128
 .2انفا .61
 .3محمد باقر مجلسی بحاراالنوار ج  ،9ص .331

مدارا در سیره پیامبر اکرم
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نی خلقی را سرلوحه رفتار خـویش قـرار داد تـا آنجـا کـه در برابــر
عقایـد باطـل مشـرکان قاطعانـه میایسـتاد و از نظر معاشــرت و هـم
سخنی ،رعایت تمام جوانـب ادب و احتـرام مخاطبـان را مینمـود .آن
َ َ
َ ََْ
حضرت میفرمود « َأ َم َرن َر ىّـ ّ ُم َـد َاراة َا َى
ـاس ک َمـا أ َم َر ِنـ ِّـِ َد ِاء الف َـرا ِئ ِض»
لن
ِ
ِ
ِ ِ ِ

1

«پروردگارم همانگونه که مرا به انجام واجبـات فرمـان داده ،بـه مـدارا
کردن با مردم نیز فرمان داده است».
این حقیقت به طور قطع ،یکـی از عوامـل موفقیـت سـریع دعـوت آن
حضرت بوده است .طبق روایت معتبر ،هنگام اعزام معاذ بـن جبـل بـه
یمن ،به او چنـین توصـیه فرمـود «ای معاذ! آسان بگیر و سختی مکن
مژده بده و مردم را بیزار مکن» 2.رفتار پیامبر

با مردم نیز همینگونـه

بود .هنگامی که برخی از مسلمانان بـه یکـی از زنـان پیـامبر اکـرم
تهمت زده بودند ،سایر مسلمانان تصمیم گرفتند بـه خـاطر خیانـت آن
گروه ،به آنان کم

مالی نکنند و در هـیچ مـوردی بـا آنـان همـدردی

ننمایند .قرآن کریم آنها را از این کار منـع کـرد و بـه عفـو و گذشـت،
دعوت نمود.

3

همچنین مدارای سیاسی را میتوان یکـی از وظـایف مهـم حاکمـان و
سیاستمداران ،برای تحقق اتحاد ملـی و رشـد اندیشـههـای مختلـف
اجتماعی به حساب آورد .این مفهوم در حوزه مدیریت سیاسی ،نقـش
برجستهای دارد .از همین روست که ارتقای جایگاه قـدرت و اصـالح
 .1محمد بن یعقوب کلینی الکافی ج ،2ص .117
 .2ابن هشام السیرة النبویة ج ،2ص.۵۹۰
 .3ناصر مکارم شیرازی و دیگران تفسیر نمونه ج  ،۱۴ص .۴۱۴
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رهتوشه راهیان نور رمضان المبارک (1398ویژة مناطق مشترک)

امور به میزان مدارای سیاسی مدیران سیاسی بستگی دارد .پیامبر

در

این امر پیشگام بود و هنگامی که قدرت بیشـتری داشـت ،بـا مـدارای
بیشتری رفتار میکرد مانند بخشش عمومی هنگام فتح مکه.
مدارا با منافقان

پیامبر با منافقان مدینه بیشترین مدارا را داشت چرا کـه سـختگیری
و برخورد شدید با آنان ،اسالم را با تهدید جـدی روبـهرو میکـرد .در
احکام اسالمی نیز منافقین تا زمان اظهار اسالم ،به عنوان برادر مسـلمان
شناخته میشـوند و از حقـوق اسـالمی برخوردارنـد 1.ذکـر دو نمونـه
میتواند نهایت مدارا با منافقین را در اسالم به نمایش بگذارد
عبدال بن اُبی به عنوان سر دسته منافقان ،عمـری را بـا عنـاد علیـه
)۱
هّ
پیامبر  ،به شایعهسازی و کارشکنی پرداخت .یـاران حضـرت بارهـا
خواستند او را به سزای اعمالش برسانند ،ولی پیامبر اجازه نمـیداد.
در جریان فتنهانگیزی او پس از غزوه «بنیالمصطلق» نیز او را نکشت و
عبدال که اجـازه قتـل پـدر را از پیـامبر خواسـت،
در پاسخ فرزند
هّ
فرمود «تا وقتی که زنده است ،مثل ی رفیق و دوست با او بـه نیکـی
رفتار میکنیم» .به گفته ابنهشام ،همین رفتار حضرت باعـ شـد کـه
عبدال از آن پس مورد سرزنش و مالمت قبیله خود قرار گیـرد 2.حتـی
هّ
هنگامی که در بستر بیماری و مرگ قرار گرفت ،پیامبر به عیادت او
رفت و او را به ایمان دعوت نمود ،او نیز از حضرت درخواست نمـود
که پیراهنی را برای کفنش به او عطا کند و در تشییع جنـازهاش حاضـر
 .1محمد حسن نجفی جواهر الکالم ج  ،۶ص .۵۹

 .2ابنهشام زندگانی محمد

پیامبر اسالم ترجمه سیدهاشم رسولی ص .198

مدارا در سیره پیامبر اکرم

.
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شود .پیامبر با کما بزرگواری و کرامت پیراهن زیرین خود را به او
عطا کرد و در تشییع او شرکت نمود ،حتی بر جنازهاش نماز خوانـد و
1
به فرزندش تسلیت گفت.
 )۲منافقان دسیسه کردند تا اسالم را از چشم مسـلمانان بیندازنـد و در
پوشش مسـجد کـه پایگـاه اسـالم و مقـدسترین مکـان بـود ،اتحـاد
مسلمانان را به تفرقه تبدیل نمایند .آنـان در برابـر مسـجد قبـا ،مسـجد
دیگری که خداوند آن را مسجد ضرار نامید ،بنا کردند .پیـامبر

پـس

از نابود کردن مسجد ضرار ،با آنان مدارا نمود تا آنجا که با ودیعـة بـن
ثابت که از بنیانگذاران «مسجد ضرار» بود و قـرآن او را تـوبیخ کـرد،
هیچگونه برخورد ناپسند و تلخی ننمود.

2

3

مدارا با یهودیان

رفتار پیامبر

با یهودیان از جهت مدارا با مخالفان ،حاوی درسهـای

بزرگ و بیانکننده نهایت مدارا و نرمش در مقابل این کفار است.
یهودیان عصر رسالت در عین اینکه با پیمان صلح ،از حقوق و مزایـای
شهروند جامعه اسالمی برخوردار شده بودند اما به آن وفادار نمانـده و
با خیانتهای پیدرپی ،حتی اساس و ریشه اسالم را نیز مـورد تهـاجم
قرار میدادند ،در حالی که حضرت بـا آنهـا مـدارا مـینمـود ،چنانکـه
دادههای تاریخی گواه برآنند.
 .1ابوبکر بیهقی دالئل النبوه ج ،۵ص.۲۸۵
 .2توبه .۶۵
 .3محمد بن عمرواقدی المغازی ج ،۳ص ۱۰۴۹-۱۰۴۸محمـد بـن جریـر طبـری
جامع البیان ج ،۱۴ص.۴۷۴
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پیامبر اکرم پس از تسلیم شدن طایفه یهودی «بنیقینقـاع» ،در برابـر
عبدال ابـی» را
خیانتشان سختگیری نکرد و وساطت منافقی چون « ه ّ
پذیرفت و آنان را به وی واگذارد .او نیز همه ایشان را بـه سـوی شـام
کوچ داد 1.خیانت این طایفه سبب نشد پیامبر

پیمان خود را با سـایر

طوایف نادیده بگیرد .در پی همین حادثه ،آنان در سـا سـوم هجـرت
تصمیم به همراهی پیامبر

در جنگ احد گرفتند و حتی در جنگ بـا

یهودیان «بنیقریظه» و «خیبر» هم به مسلمانان کم

کردنـد .پیـامبر

نیز سهمی از غنائم را به آنان داد 2.این امر ،نشاندهنده مدارای حضرت
در حد اعلی با آنان است.
پیامبر

در برابر خیانت «بنینضیر» نیز با آنها بـه مـدارا رفتـار کـرد و

تقاضایشان مبنی بر خروج از مدینه و بردن مقداری از امـوا خـود را
پذیرفت 3.آنان هنگامی که به خیبر رفتند ،با تحری

فرمـانروای «دومـه

الجند » ،کاروانهای اقتصادی مسلمانان در مسیر شام را تهدید کردنـد
و با وعده دادن محصو ی ساله خرما به قبیله «قطفان» ،آنـان را علیـه
مســلمانان در جنــگ خنــدق شــوراندند و ســرانجام مشــرکان مکــه را
تحری

کردند تا به مدینه حمله کنند 4.با این حا پیـامبر

تـا وقتـی

«بنینضیر» مستقیما وارد جنگ نشد ،علیه آنان اعالم جنـگ نکـرد و در
غزوه خیبر با آنان مدارا و مالطفت نمود زیرا خیبریهـا بـرای تسـلیم
 .1ذهبی تاریخ االسالم ج ۱۴۶ ،2ـ .۱۴۹
 .2ابنسعد واقدی الطبقات الکبری ج ،1ص .۴۳
 .3همان ج ،2ص .۴۴
 .4همان.

.

مدارا در سیره پیامبر اکرم
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شدن ،تنها از حضرت خواستند کـه آنـان را نکشـد و اجـازه دهـد بـه

سرزمینهای غیر اسالمی -بدون همراهی اموا – کوچ کنند .پیامبر

به آنان اجازه داد در همان محل بمانند ،امـا خانههایشـان جـزو امـوا
مسلمانان و حکومت اسالمی محسـوب شـود و نیمـی از محصـوالت
کشاورزیشان پس از برداشت ،به مسلمانان تعلق بگیرد.

1

خیانت طایفه سوم (بنیقریظه) بسیار شدید بود ،اما باز هم وقتـی قبیلـه
اوس از پیـامبر

خواســتند همــانگونــه کــه حکــم دربــاره یهودیــان

همپیمان با خزرج را به آنان واگذار کرده ،حکم درباره بنیقریظـه را بـه
2

این قبیله که هم پیمان آنان بودند ،واگذارد حضرت پذیرفت.
دلیل تمام غزوات پیامبر با یهودیان ،شروع جنگ ،خیانت و تجـاوز
از سوی یهودیان بود و حضرت برای دفاع از اسالم و مسلمانان با آنان
وارد جنگ شد ،اما در عین حا با آنان در نهایت مدارا برخورد کـرد و
مجازاتشان را در اختیار قبیله «اوس» که همپیمانشان بـود ،گذاشـت.
حکم به مجازات اعدام برای مردان توسط قبیله «اوس» ،نـه بـه خـاطر
اختالف عقیدتی ،بلکه به خـاطر پیمـانشـکنی و تجـاوز بـه سـرزمین
اسالمی بود .مطملنا پیمان صلح با یهودیان ،گویـای احتـرام نسـبت بـه
ادیان آسمانی و پیروان آنهاست.
مدارا با مسیحیان

رفتار پیامبر با مسیحیان ،آرام و همـراه بـا مـدارا بـود .حضـرت در
جریان مباهله ،ابتدا موضع و دیدگاه خود را در مـورد دیـن مسـیحیت،
 .1ذهبی تاریخ االسالم ج ،2ص  ۴۲۱ـ .۴۲۲
 .2ابنهشام السیرة النبویة ص۲۶۶-۲۶۵
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تولد حضرت مریم  ،کفالت وی توسط حضـرت زکریـا و تولـد
حضرت عیسی بیان کرد ،اصولی درباره حضـرت عیسـی و نیـز
تورات و انجیل ارائه ،و آنگاه دین اسالم را ادامه راه آنان معرفی نمـود
اما مسیحیان این دیدگاهها را نپذیرفتند و به محاجـه پرداختنـد .در ایـن
جریان که به سرانجام نیز نرسید ،هیأت نمایندگی مسیحیان با پیامبر
صلح کردند که مقدار مالیاتی از طرف آنان به عنـوان جزیـه در اختیـار
مسلمانان قرار داده شـود و در مقابـل امنیـت منطقـه نجـران از طـرف
پیــامبر تضــمین و تــأمین گــردد 1.مســیحیان بــر خــالف یهودیــان،
فتنهانگیز نبودند به همین دلیل نیـز از روح دادگـری و اصـو انسـانی
2
صلحنامه پیامبر اعظم  ،بهرههای فراوانی بردند.
مدارا با مشرکان

رفتار پیامبر اسالم

بـا مشـرکان هـم در آغـاز بعثـت و هـم پـس از

هجرت به مدینه ،با مدارا و مسالمتآمیز بود .در آغـاز بعثـت مشـرکین
به اذیت و آزار پیامبر

میپرداختند ،اما آن حضرت برای هدایت آنان

دعا کرد و فرمود «ِ َىن َما ُّل ْ ُت َر ْح َم ًه َر ىب ْاﻫد ُأ َىمتـ َاـن َىن ُه ْم َال َی ْل َل ُم َ
ـنن» « 3همانـا
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ

من برای رحمت مبعوث شدم (نه نقمت و عذاب) بار خدایا! قوم مـرا

هدایت فرما که نادانند».
وقتی حضرت در سا ششم تصمیم گرفت همراه مسلمانان برای انجام
عمره به مکه برود ،هنگامی که به حدیبیه رسـید ،مشـرکین مـانع ورود
 .1احمد بن یحیی بالذری فتوح البلدان ص.71
 .2ابن سعد واقدی الطبقات الکبری ج ،1ص  ۳۵۷ـ .۳۵۸
 .3محمد باقر مجلسی بحاراالنوار ج ،17ص .۲۷۶

مدارا در سیره پیامبر اکرم

مسلمانان به مکه شدند .پیامبر

.
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پیشنهاد صلح را مطـرح کـرد کـه بـا

مخالفت برخی روبهرو شد ،اما حضرت فرمود «من بنده خدا و پیـامبر
اویم .امر وی را مخالفت نخواهم کرد و او هـم هرگـز مـرا وا نخواهـد
گذاشت».

1

یکی دیگر از بزرگمنشانهترین برخوردهای پیامبر اعظم

 ،اعالن عفو

عمومی مکه و بخشش و مدارا با سران شرک و دشمنان دیـرین خـود،
پس از فتح مکه بود .گروههای متعصب کـه جنگهـای خـونین علیـه
پیامبر

به راه انداخته و یـاران آن حضـرت را بـه شـهادت رسـانده

بودند ،با فتح مکه و تسلط پیامبر

بر آنها ،در انتظار مجازات سنگینی

بودنــد .در چنــین وضــعیتی پیــامبر

فرمــود «مــاذا تقولــون و مــاذا

تظنون » .مردم بهتزده و نگران با صدای لرزان گفتند ما چیـزی جـز
نیکی و خوبی درباره تو نمیاندیشـیم .حضـرت نیـز خطـاب بـه آنـان
فرمود من نیز همان جملهای را که برادرم یوسف بـه بـرادران سـتمگر

خود گفت ،امروز به شما میگویمَ « .ق َال ََل َت ْثرٌ َب َع َل ْی ُم ُم ْال َی ْو َم ٌَ ْغف ُـر الل ُ
ــه
ِ
ِ
َ
َل ُم ْم َو ُه َو َ ْر َح ُم الر ِاح ِمی َن» « 2گفت امروز مالمتی بـر شـما نیسـت .خـدا

شما را میآمرزد و او مهربانترین مهربانان است».
با توجه به سیره نبوی

در رفتار مسالمتآمیز و مدارا با اهل کتاب و

مشرکین ،میتوان به سیره آن حضرت در مـورد مخالفـان مـذهبی نیـز
دست یافت .اگر پیامبر

در برخورد با مشـرکان ،خشـونت را اصـل

قرار داده باشد ،فراگیر دانستن آن نسبت بـه مخالفـان مـذهبی درسـت
 .1احمد یعقوبی تاریخ یعقوبی ج ،2ص.۶۰
 .2یوسف .۹۲
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نیست زیرا کم بودن اختالفات عقیـدتی مـذاهب اسـالمی نسـبت بـه
پیروان سایر ادیان آسمانی و غیر آسمانی ،دلیلـی بـر اولویـت مـدارا بـا
پیروان سایر مذاهب خواهد بود بنابراین باید امروزه در راسـتای مـدارا
بین مذاهب گام برداشت.

