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رفتارشناسی پیامبر اکرم (ص) در تعامالت اجتماعی با یهودیان مدینه
زهرا مهدوي فخر  ، 1محمّدمهدي کریمی نیا  ، 2مجتبی انصاري

مقدم 3

 1سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیّه خواهران قم ،پژوهشگر و معاون پژوهش مدرسه سطح دو فاطمه معصومیه (س) اهواز
 2استاديار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم (نويسنده مسئول)
 3دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث دانشگاه میبد ،مدرس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
تعامالت اجتماعی با اقلیتهاي دينی از مسائل مهم جوامع اسالمی است .از اينرو آگاهی از چگونگی برخورد با اين اقلیتها
مستلزم واکاوي سنتهاي نبوي در برقراري ارتباط با پیروان ساير اديان است .از آنجايیکه يهود در صدر اسالم بخش اعظم
اقلیت مدينه را به خود اختصاص داده بود و در مبارزه با امر رسالتِ پیامبر بیش از مسیحیت نقش داشته؛ از اينرو نويسنده در
اين مقاله با بهرهگیري از منابع کتابخانهاي و پردازش توصیفی اطالعات ،از رهگذر واکاوي شاخصهاي رفتاري پیامبر اسالم
(ص) در مواجهه اجتماعی با يهوديان با تاکید بر پیمان نامه میان مسلمانان و يهوديانِ مدينه به اين مساله پرداخته است.
نگارنده پس از بررسی جايگاه اجتماعی يهوديان در مدينه ،به ويژگیهاي رفتار اجتماعی آنان برپايه گواهمندي قرآن و اقدامات
ی صبر ،مدارا و قاطعیت در برخورد با
ف  3شاخصِ اصل ِ
پیامبر براي ايجاد رابطه با اين قوم میپردازد .دستاورد اين تحقیق معر ِ
اقلیتهاي دينی به ويژه يهوديان میباشد.
واژههاي کلیدي :تعامالت اجتماعی ،پیامبر اکرم(ص) ،جامعه اسالمی ،شاخصهاي رفتاري ،يهود
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مقدّمه
اسالم به عنوان دين متعالی ساز انسان در دنیا و آخرت توجه ويژه اي به روابط اجتماعی داشته و بخش بزرگی از احكام و قوانین
خود را به حوزه رفتار اجتماعی انسانها و چگونگی ساماندهی ارتباطات میان آنان اختصاص داده؛ به گونهاي که به عنوان
اجتماعیترين دين شناخته شده است.
يهوديان در پی بشارت تورات بر ظهور آخرين پیامبر چند قرن پیش از ظهور اسالم به جزيرةالعرب آمده و برخی مناطق از
جمله يثرب را براي سكونت و انتظار آخرين پیامبر انتخاب کردند .اما پس از ظهور اسالم به دلیل آنكه گمان میکردند پیامبر
آخر از دين يهود است عده کثیري از پذيرش اسالم سرباز زده و بر آيین خود باقی ماندند .بدين سبب جامعه اسالمی مدينه
پس از تشكیل حكومت الهی توسط حضرت خاتم (ص) ،شاهد حضور اقلیتی به نام يهود در میان خود بودند.
پیامبر اک رم (ص) تمايل نداشت در ابتداي تشكیل حكومت ،دو دين الهی در تقابل با يكديگر قرار گیرند .از اين رو نه تنها از
حضور آنان در جامعه اسالمی مدينه جلوگیري نكرد بلكه با پیش گرفتن برخی سیاستها زمینه را براي روابط مسالمت آمیز و
معرفی بهتر دين اسالم به مردم جهان در تمامی عصرها فراهم نمود.
نیاز جوامع و حكومت هاي اسالمی عصر حاضر به چگونگی زمینه سازي اين مهم از يك سو ،همچنین مهارت افزايی و باالبردن
آگاهی در زمینه شیوه برخورد با اقلیت ها به منظور نشان دادن چهره واقعی اسالم از سوي ديگر ضرورت آگاهی از اصول بكار
رفته از سوي پیامبر اسالم در برخورد با اقلیتها را بیش از پیش نمايان میسازد.
زينب السادات حسینی در رساله ارشد خود با نام «مواجهه پیامبر(ص) با يهود از منظر قرآن» در  4فصل پس از بیان
موقعیت هاي يهود در عرصه هاي گوناگون اعم از اقتصاد ،سیاست ،جفرافیا و فرهنگ به معرفی ويژگی ها و اعتقادات يهود
میپردازد و در دو فصل انتهايی شیوه مواجه پیامبر با يهود را تبیین میکند.
«يهودِ مدينه :جايگاه فرهنگی و تعامالت فرهنگی با عرب جاهلی و مسلمانان» مقاله ديگر در اين زمینه است که به قلم سید
احمد رضا خضري و فاطمه احمد وند نگاشته شده و به بر رسی جايگاه فرهنگی يهود يثرب و تعامالت فرهنگی آنان با عرب
میپردازد و از مسئله اجتماعی غافل میماند.
مرجع ديگر در اين زمینه کتاب «يهود و پیامبر» نوشته مرتضی شیرودي است که نويسنده بیشتر به بیان اختالفات يهود با
پیامبر و علت يابی آنها پرداخته است.
اما نويسنده اين مقاله در صدد است با توجه به اهمیت روابط اجتماعی در اسالم ،پس از بیان ويژگیهاي اخالقی يهود در
صحنه اجتماع -بر اساس آيات شريفه قرآن -سیاست ها و خط مشی کلی پیامبر را در نحوه مواجه با يهود بر اساس پیماننامه
منعقد شده با آنان شناسايی و تبیین نمايد.
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 .1مفهوم شناسی
.1-1

شاخص رفتاري

شاخص در لغت به معناي برآمده ،چشمگیر ،مرتفع (عمید ،ص )1389 ،685و امري است که بهوسیله آن بتوان کمیت،
کیفیت و تغییرات يا ثبوت يك موضوع را تشخیص داد و اندازه گیري کرد؛ رفتار انسان ،شناسه تغییرات شخصیت اوست( .دفتر
سنجش فرهنگی ،ص ، 56بیتا)
عبارت ترکیبی شاخص رفتاري در تعاريف دانشمندان علوم اجتماعی و علوم رفتاري عبارت است از «مفهوم يا عددي که اندازه
کمیت معینی را مشخص میکند و شاخص به معناي اخص براي مفاهیم يا صفاتی به کار میرود که در سطح نسبی قابل
اندازهگیري باشد» (دوورژه ،ص)339،1367
اگر رفتار را به عنوان يك مفهوم در نظر بگیريم براي عینی ساختن آن ابتدا بايد به ابعاد و مولفه هاي رفتاري تجزيه گردد.
سپس شاخص يا شاخص هاي آن رفتار تعیین شود .شاخص در زبان علوم تربیتی نشانگرهايی است براي سنجش میزان رشد
فرد در ابعاد مختلف که در مقايسه و ارزيابی رفتار علمی اخالقی افراد با همديگر به کار میرود( .فرمهینی ،ص )1387 :227
بنابراين شاخص يك ويژگی رفتاري است که سبك و نحوه آن رفتار را نشان میدهد .به عبارت ديگر شاخص در حقیقت يك
صفت خاص رفتار در حیطه روابط اجتماعی میباشدکه نشانگر کیفیت عمل است( .همت بناري ،احسانی ،ص )1394 :3-2
شاخص رفتاري در اين مقاله ويژگی هاي رفتاري پیامبر اکرم (ص) در حوزه نظر و عمل با يهوديان مدينه است که از منابع مهم
استناد براي مسلمانان محسوب میشود.
 .2جایگاه اجتماعی یهودیان در مدینه
تاريخ حضور يهوديان در سرزمین حجاز را میتوان به دو دوره پیش از اسالم و پس از اسالم تقسیم بندي کرد .آنچه در اين
مقاله قصد بررسی آن را داريم پس از ورود اسالم و در گستره جغرافیايی شهر مدينه (يثرب) است.
.2-1

یهود در دوره پیش از تشکیل حکومت اسالمی

دين يهود چند قرن پیش از ظهور اسالم در جزيرةالعرب نفوذ کرد و سبب شد که برخی مناطق يهودي نشین در آنجا پديد آيد.
بیشتر يهوديان در منطقه حجاز و يمن مستقر شدند .در میان مناطق يهودينشین از همه معروف تر «يهوديان يثرب»  -به
ويژه سه طايفه بنی نضیر ،بنی قَیْنُقاع و بنی قُريظه  -بودند .در «تَیْماء»« ،طائف»« ،فَدَک» و «خیبر» نیز مناطقی يهودي نشین
وجود داشت( .روحانی ،ص)1384 :3
يهوديان در میان ساکنان يثرب ،از توان اقتصادي بیشتري برخوردار بوده و به دلیل داشتن چنین توانی دست به احتكار اجناس
و ربا خواري میزدهاند .بعالوه ،در صنعت و بويژه ساختن شمشیر ،نیزه و تیر ،توسط يهوديان صورت میگرفته و اين ـ با توجه
به جنگهاي مداوم ـ در آمد قابل مالحظهاي براي آنان داشته است( .مرکزپاسخكويی به شبهات ،بیتا)
آنها به دلیل آنکه صاحب ثروت و مقام بودند ،براي سكونت خود مناطقی از مدينه را آباد کردند ،و اين زمانی بود که هنوز
روح برتري جويی و تكبّر بر همپیمانان عرب و مجاور خود در آنها به وجود نیامده بود.
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.2-2

یهود پس از تشکیل حکومت اسالمی

به نظر میرسد يهوديانی که مرکز ثقل زندگی اقتصادي و مالی مدينه بودند ،وقتی مواجه شدند با افزايش تعداد مهاجران به
مدينه ،که در میانشان بزرگان اقتصادي قريش و ثقیف قرار داشتند ،احساس کردند که نفوذ خود را از دست میدهند .از اين رو
ترسیدند .افزايش قدرت مرکز اجتماعی مهاجران بعد از پیروزي جنگی و سیاسی بدر نیز سبب ازدياد ترس يهود شد .پس در
فرصتهاي به دست آمده ،دست به کار نقض عهد و پیمان میان خود و پیامبر شدند( .ابن اسحاق ،ج  385 ،2ـ ص:389
1424ق) تا آن مرکز را سست کرده ،اوضاع آرام را با ايجاد شك و ترديد در جامعه مدينه تكان دهند.
 .3اخالق اجتماعی يهوديان از ديدگاه قرآن
 41آيه از قرآن کريم به بیان ويژگیها ،اعتقادات و شیوه زندگی قوم يهود پرداخته (ن.ک :روحی ،ص )1384 ،55که در يك
نگاه کلی میتوان آنها را به دو دسته تقسیم بندي نمود :الف) عقايد و باورهاي يهود؛ ب) کارشكنیها و فعالیتهاي تخريبی
علیه مسلمانان( .حاجی صادقی ،ص ) .1384 ،84از مجموع آيات فوق آنچه که در تعامالت اجتماعی يهود با اديان ديگر به ويژه
مسلمانان بیشتر به چشم میخورند عبارتند از:
.3-1


عدم پایبندي یهود به تعهدات اجتماعی
فَبِما نَقْضِهِمْ میثاقَهُ ْم لَعَنّا ُهمْ َو جَعَلْنا قُلُوبَهُ ْم قاسِیةً ؛ (مائده ()13:)5

(بنی اسرائیل را) به خاطر پیمان شكنی ،از رحمت خويش دور ساختیم و دلهاي آنان را سخت و سنگین نموديم.
بنی قريظه ،يكی از قبايل يهود ساکن شهر مدينه بودند که در اطراف مدينه مالك باغات و مزارع بوده و در آن به کشاورزي
اشتغال داشتند.رسول خدا پس از ورود به شهر مدينه و تشكیل حكومت عهدنامه اي میان مهاجران و انصار از يك طرف و
يهوديان مدينه از طرف ديگر نوشت و يهوديان را در دين و دارائی و امالکشان آزاد گذاشت و شرايطی براي آنها مقرر نمود که
طرفین ملزم به رعايت آنها بودند( .پايگاه جامعه فرق و اديان و مذاهب)1393/2/5 ،
مفاد اين عهدنامه میان پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و آله) و تمام يهوديان بود که تمام حقوق آنها رعايت شده و جان و مالشان
در امنیت حاصل از حكومت پیامبر محفوظ و مورد حمايت بوده است ،اين برخورد کريمانه رسول خدا با آنها بود .اما برخورد
آنها با رسول خدا و مسلمانان کامالً برخالف تمام مفاد عهدنامه بود ،و هرگز مفاد اين عهدنامه از سوي رسول خدا و مسلمانان
مورد بی حرمتی واقع نشد ،ولی آنها نه تنها برعلیه شخص رسول خدا توطئه چینی مینمودند و با آن حضرت دشمنی کردند،
بلكه با مشرکان مدينه همدستی نموده و براي محكوم کردن و باطل جلوه دادن رسالت آن حضرت سؤاالتی از آن حضرت
مینمودند که در پاسخ آنها آياتی از قرآن کريم نازل میشد( .ابن اسحاق ،ج  135-138 ،2و 141ـ 1424 :149 ،138ق)
.3-2


یهود و بیرون راندن غیرخود از شهر و دیار
يقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَی الْمَدينَةِ لَیخْرِجَنَّ اْألَعَزُّ مِنْهَا اْألَذَلَّ « :اگر به مدينه بازگرديم ،عزيزان ،ذلیالن را بیرون می
کنند» (منافقون ()8 :)63

بعد از جنگ بنى المصطلق که در سال ششم هجرى اتّفاق افتاد ،هنگام بازگشت به مدينه ،میان دو نفر از مسلمانان که يكى از
مهاجران و ديگرى از انصار بود ،بر سر آبگیرى از چاه نزاع شد و هر يك براى غلبه بر ديگرى از دوستان خود کمك خواست.
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عبداللّه بن ابَى که سر کرده منافقان بود به کمك مرد انصارى شتافت و گفت :ما مهاجران را مسكن و مال داديم ،ولى حاال در
برابر ما مىايستند .اگر به مدينه برگرديم ،عزيزان ،ذلیلها را بیرون خواهند کرد.
زيدبن ارقم که جوانى نورسته بود ،اين گفته را به پیامبر گزارش داد .حضرت ،عبداللّه بن ابَى را احضار کرد ولى او انكار نمود.
انصار گفتند :چرا به خاطر گزارش يك نوجوان ،بزرگ ما ،عبداللّه توبیخ شود؟
پیامبر فرمان حرکت داد و اجازه دستور استراحت نداد تا مردم فرصت و فراغتی براى ادامه حرفها نداشته باشند ،هنگامى که
به مدينه رسیدند فرزند عبداللّه بن ابَىّ که از مؤمنان واقعى بود ،راه را بر پدر بست و گفت :آيا تو عزيزترين مدينهاى و
مىخواهى پیامبر را خارج کنى؟ هرگز نمىگذارم وارد شوى ،مگر آنكه پیامبر اکرم اجازه دهد.
مسئله را به پیامبر گزارش دادند و حضرت اجازه ورود او را به مدينه داد ،عبداللّه که خود را عزيز مىپنداشت ،ذلیل شد و از
شدت خجالت در خانه ماند تا آنكه مرد و هرگاه به او گفته مىشد بیا نزد پیامبر برويم و عذرخواهى کن ،او سرپیچى مىکرد( .
قرائتی ،ج )1383 :60 ،10
.3-3


اصرار یهود بر پیروي مسلمانان از آنان
ل إِنَّ ُهدَي اللّهِ هُوَ الْهُدي؛ (بقره( )120 :)1هرگز يهود و
ع مِلَّتَهُ ْم قُ ْ
ن تَرْضی عَنْكَ الْیهُودُ وَ َال النَّصاري حَتّی تَتَّبِ َ
وَ لَ ْ
نصاري از تو راضی نخواهند شد ،تا ( به طور کامل ،تسلیم خواسته هاي آنها شوي و ) از ايین ( تحريف يافته ) آنان،
پیروي کنی .بگو ( اي پیامبر ) « :هدايت الهی  ،تنها هدايت است».

اين آيه در عین اينکه خطاب به پیامبر اسالم صلى اهلل علیه و آله است ،خطاب به همه مسلمانان در طول تاريخ نیز هست که
هرگز يهود و نصارى از شما راضى نخواهند شد ،مگر آنكه تسلیم بىچون وچراى آنان شويد و از اصول و ارزشهاى الهى کناره
بگیريد .ولى شما بايد با قاطعیّت دست رد به سینهى آنها بزنید و بدانید تنها راه سعادت ،راه وحى است نه پیروى از تمايالت
اين و آن ( .قرائتی ،ج )1383 :193 ،1
.3-4


یهود و فراموش کردن خدمات دیگران
وَ إِذْ قالَ مُوسی لِقَوْمِهِ اذْکُرُوا نِعْ َمةَ اللّهِ عَلَیكُمْ إِذْ َأنْجاکُ ْم مِنْ آلِ ِفرْعَوْنَ يسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ وَ يذَبِّحُونَ أَبْناءَکُمْ وَ
يسْتَحْیونَ نِساءَکُمْ َو فی ذلِكُ ْم بَالءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظیمٌ؛ (ابراهیم ()6:)14

«و (به خاطر بیاوريد) هنگامی را که موسی به قومش گفت :نعمت خدا بر خود را به يادداشته باشید ،زمانی که شما را از
(چنگال) آل فرعون رهايی بخشید .همانا شما را به بدترين وجهی عذاب می کردند ،پسرانتان را سر می بريدند و زنانتان را
(براي خدمتكاري) زنده نگه می داشتند و در اين ،آزمايش بزرگی از طرف پروردگارتان براي شما بود».
اين آزمايش بزرگى از پروردگارتان براى شما بود ( َوفِى ذَلِكُم بَلَا ٌء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِیمٌ).
چه روزى از اين پربرکتتر که شر جمعیت خودکامه و سنگدل و استعمارگرى را از سر شما کوتاه کرد ،همانها که بزرگترين
جنايت را در حق شما قائل مى شدند ،چه جنايتى از اين برتر که پسران شما را همچون حیوانات سر مى بريدند (توجه داشته
باشید که قرآن تعبیر به ذبح مى کند نه قتل ) و از اين مهمتر نوامیس شما به صورت کنیزانى در چنگال دشمن بى آزرم بودند.

44

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،25مرداد 1400

نه تنها در مورد بنى اسرائیل که در مورد همه اقوام و ملتها ،روز رسیدنشان به آزادى و استقالل و کوتاه شدن دست طاغوتها از
ايام اهلل است که بايد همواره آن را به خاطر داشته باشند ،خاطرهاى که توجه به آن از ارتجاع و بازگشت به وضع گذشته آنها را
حفظ مى کند.
آيا اين درد کوچكى است که نیروى فعال يك جمعیت را از میان ببرند و زنان آنها را بدون سرپرست  ،به صورت کنیزانى در
چنگال يك مشت افراد ظالم و ستمگر باقى بگذارند؟ (مكارم شیرازي ،ج ،10:ص )1353 :274
.3-5


کفران نعمت قوم
ن بَقْلِها وَ قِثّائِها وَ فُومِها وَ
وَ إِذْ ُقلْتُمْ يا مُوسی لَنْ نَصْبِرَ عَلی طَعامٍ واحِدٍ فَادْ ُع لَنا رَبَّكَ يخْرِجْ لَنا مِمّا تُنْبِتُ اْألَرْضُ مِ ْ
عَدَسِها وَ بَصَلِها؛ (بقره ()61:)1

و (نیز اي يهود! به خاطر آوريد) زمانی را که گفتید « :اي موسی ! هرگز حاضر نیستیم به يك نوع غذا اکتفا کنیم .از خداي خود
بخواه که از آنچه زمین می روياند؛ از سبزيجات ،خیار ،سیر ،عدس و پیازش براي ما فراهم سازد.
بنىاسرائیل به جاى شكرگزارى از نعمتهاى «من و السلوى» ،به فكر زيادهخواهى و تنوّع طلبى افتاده و از غذاهاى زمینى
خواستند و براى نمونه ،تعدادى از آنها مانند :سبزى ،خیار ،پیاز و سیر را نام بردند .حضرت موسى در برابر اين درخواستها،
ضمن تأسّف از اينکه آنها نعمتهاى نیكو و بهتر را با نعمتهاى ساده عوض مىکنند ،به آنها گفت :اگر بناى کامیابى از اينها را
داريد ،بايد به شهر رفته و با دشمنانتان بجنگید ،شما از يك طرف حال جهاد نداريد و از طرف ديگر تمام امتیازات شهرنشینى
را مىخواهید .سرانجام اين قوم با چنین ويژگىها و خصوصیّاتى ،به ذلّت و خوارى افتاده و گرفتار قهر و غضب الهى خواهند
شد .تنوّع طلبى و افزون خواهى ،دامى براى اسیر شدن انسانهاست .استعمارگران نیز از همین خصیصهى مردم ،براى لباس،
مسكن ،مرکب و تجمّالت استفاده کرده و مردم را به اسارت خود مىکشند ( .قرائتی ،ج )1383 :193 ،1
.3-6


گستاخی و بی ادبی قوم یهود
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِیمٌ( .بقره ()104: )1

اي افراد باايمان! (هنگامی که از پیغمبر تقاضاي مهلت براي درک آيات قرآن میکنید) نگويید« :راعنا»؛ بلكه بگويید« :انظرنا».
(زيرا کلمه اول ،هم به معنی «ما را مهلت بده!» ،و هم به معنی «ما را تحمیق کن!» میباشد؛ و دستاويزي براي دشمنان است).
و (آنچه به شما دستور داده میشود) بشنويد! و براي کافران (و استهزاکنندگان) عذاب دردناکی است.
برخى از مسلمانان براى اينكه سخنان پیامبر را خوب درک کنند ،درخواست مىکردند که آن حضرت با تأ ّنى و رعايت حال آنان
سخن بگويد .اين تقاضا را با کلمه «راعِنا» مىگفتند .يعنى مراعاتمان کن .ولى چون اين تعبیر در عرف يهود ،نوعى دشنام تلقى
مىشد ،آيه نازل شد که بجاى «راعِنا» بگويید« :انْظُرْنا» تا دشمن سوء استفاده نكند .اين اوّلین آيه از آغاز قرآن است که با
ن آمَنُوا» شروع مىشود .و از اين به بعد بیش از هشتاد مورد وجود دارد که با همین خطاب آمده است( .
خطاب« :يا أَيُّهَا الَّذِي َ
قرائتی ،ج )1383 :174 ،1
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.3-7

رباخوارى یهود

ربا يكى از محرمات الهى است ،که انسانهاى حريص به دنیا گرفتار آن هستند .با اين که در شريعت موسى و عیسى(ع) ربا منع
شده بود ،باز هم يهوديان به آن عمل کرده و اموال خود را به اين وسیله آلوده مىکردند .قرآن کیفر اين رفتار ناپسند ايشان را
عذاب دنیوى و اخروى دانسته و مىفرمايد« :فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّ ِهمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ
کَثِیراً وَ أَخْذِهِمِ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِیم ًا(نسا()160 :)4؛ «پس به
سزاى ستمى که از يهوديان سر زد و به سبب آن که (مردم را) بسیار از راه خدا باز داشتند ،چیزهاى پاکیزهاى را که به آنان
حالل شده بود حرام گردانیديم و (به سبب) ربا گرفتنشان با آن که از آن نهى شده بودند و به ناروا مال مردم خوردنشان و ما
براى کافران آنان عذابى دردناک آماده کردهايم».
اين آيه شريفه نشانگر روح طغیانگر مادى آنهاست که در راه رباخوارى گام برمىداشتند .از شواهد تاريخى ،چنین استفاده
مىشود که اين ملت ،نظام مالیشان را براساس ربا پايهگذارى کردهاند.
«رو تشلد» مىگويد :يهوديان ،نظام اقتصادى جهان را براساس ربا قرار دادهاند .آنها به هر منطقهاى که وارد شدند ،به
زمامداران قرض دادند تا سیاست آنها را به نفع خود کنترل کنند( .جواد بختیاري ،ص)17،1382

مجموعه آنچه که بیان شد تنها بخشی از اوصاف اجتماعی يهود در قرآن بود .صفات ديگري نیز از جمله وحشیگري و
سنگدلی ،خوردن اموال ديگران ،فساد اخالقی ،فريبكاري ،حیله گري و موارد ديگر را میتوان از آيات قرآن استخراج کرد .پس
از بیان جايگاه اجتماعی يهود در مدينه و برشمردن اوصاف آنان در جامعه اسالمی به شیوه برخورد پیامبر اکرم (ص) پرداخته
میشود.
 .4شاخصهاي رفتاري پیامبر اکرم (ص) با یهود
در تعیین شناسههاي رفتاري پیامبر اکرم (ص) با يهوديان مدينه ابتدا میبايست بررسی کرد که پیامبر اکرم (ص) چگونه
زمینه را براي ايجاد ارتباط با آنان فراهم کردند .بنابراين اولین اقدام پیامبر در مواجه با يهوديان پس از تالش براي دعوت آنان
به اسالم مورد اهمیت است.
.4-1

اولین اقدام پیامبر اکرم (ص) در ارتباطگیري با یهودیان

در عصر جاهلیت عدهاي از يهود مطلع شدند که محمد(ص) پیامبر است لذا قصد ترور آن حضرت را داشتند ولی به امید اينكه
او را يهودي کنند منصرف شدند ،يهوديان سالها منتظر ظهور آنحضرت بودند و انتظار داشتند پیامبر از قوم يهود باشد ،بنابراين
اظهار دوستی کردند تا بتوانند او را يهودي کنند آنها امیدوار بودند پیامبر در برخورد اول يهودي شود .در اولین روزهاي سكونت
پیامبر در مدينه يهوديان عالقه داشتند تا نسبت به برقراري روابط اجتماعی و سیاسی با آنحضرت اقدام کنند و با قدري توجه
به موعظههاي پیامبر(ص) گوش فرا دهند ،خصوصا آن حضرت میتوانست در فتح عربستان و تشكیل حكومت جديد به آنها
کمك کند .با در نظر گرفتن اين هدف آنان براي خوش آمدگويی نیمبند به پیامبر(ص) به مردم مدينه پیوستند( .علی ،ص:63
)1370
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اولین روابط اجتماعی يهوديان با مسلمانان دستخوش شرايط ويژهاي بود که در مدينه حكم فرما بود ،آنها میبايست از میان دو
سیاست متضاد يعنی اتحاد و همراهی با مسلمانان و همزيستی مسالمتآمیز يا کنارهگیري و عناد نسبت به اسالم يكی را
برگزينند .بیطرفی کامل نتیجه مفیدي براي آنها در بر نداشت چراکه يهوديان از عصر جاهلیت عادت داشتند خود را حلف يكی
از قبايل قرار دهند و در پناه آن قبیله زندگی کنند ( .رمضان دريايی ورکاده ،ص )1388 :81
آگاهی يهود به تداوم حیات سیاسی اقتصادي و اجتماعی در يثرب و نه هیچ جاي ديگر ،وجود پیوندهاي سیاسی و نظامی آنان
با اوس و خزرج ،آگاهی از فقدان زمینههاي عینی اتحادشان با اشراف قريش ،يعنی مردمی که در هر حال ثروتمندان يهود را
رقباي جدي اقتصادي خود میدانستند و طبعا عالقه وافري به برکشیدن آنان از اريكه قدرت اقتصادي داشتند و نیز وقوف
يهوديان به صداقت و صمیمیت پیامیر(ص) در دعوت تمام اعضاي جامعه مدينه به همبستگی و اتحاد با حفظ حقوق همه بر
بنیاد يك قانون يا نظامنامه سیاسی نظامی و اجتماعی ،يهود را نیز خواه -ناخواه به سوي سیاست اتحاد و همزيستی با مسلمانان
و مشرکین در قالب يك نظام واحد سیاسی سوق میداد ( .زرگري نژاد)1378 :342-341،
پیامبر(ص) در اين دوران با يهوديان مدارا کرد و به پیروان ساير اديان نیز احترام میگذاشت چراکه رسالت او با ساير پیامبران
مشابه بود .پیامبر(ص) نمیخواست دو دين آسمانی در همان لحظات اول با هم درگیر شوند ،زيرا تضاد میان اين دو دين ممكن
بود به سوء استفاده قريش در جهت تضعیف اسالم کمك کند ( .رمضان دريايی ورکاده)1388 :81 ،
پیماننامهاي که میان يهوديان مدينه و پیامبر اکرم (ص) منعقد شد روابط اجتماعی مسلمانان و يهود را در شرايط بهتري قرار
داد و بر تعامالت سیاسی و اجتماعی میان آنان تاثیر مثبت گذاشت .اين پیماننامه در ادامه رسالت پیامبر و تشكیل يك امت
واحد بود .يثرب عالوه بر مسلمانان ،اقلیت هاي مذهبی را نیز درخود جاي داده بود به همین سبب پیامبر اکرم میبايست زمینه
را براي ايجاد يك زندگی مسالمت آمیز در جامعه تحت حكومت خود فراهم کند که اين پیمان نامه از مهمترين اقدامات در اين
زمینه بود.
طی مفاد اين پیمان نامه که بیان خواهد شد پیامبر اسالم (ص) هرگونه تبعیض را میان قوم خويش و يهود منتفی و بدين
ترتیب جامعه جديدي را بر پايه اتحاد میان گروههاي جامعه ،سازماندهی میکنند .برخی از مفاد اين پیمان نامه که مرتبط با
روابط اجتماعی طرفین است ،به شرح زير

میباشد1:

« بسم اهلل الرحمن الرحیم .اين عهدنامه از محمد نبی میان مؤمنان و مسلمانان ،از قبیله ي قريش و مردم مدينه [ يثرب] و
متابعین آنهاست که به ايشان بپیوستند  -پیروي کردند  -و با آنها سكونت گزيدند و با آنها جهاد کردند
 .1مسلمانان جداي از ديگران ،امت واحده اند.
 .2مهاجران قريش به رسم ديرينه ي خود قبل از اسالم در پرداختن خونبها پابرجا هستند اگر فردي از آنها کسی را کشت ،يا
فردي از آنها اسیر گرديد بايد به کمك هم خونبهاي او را بپردازند و اسیر خود را بخرند...

 . 1متن عهدنامه از کتاب السیره النبويه ابن اسحاق به نقل از ابن هشام برداشت شده است.
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 .3بنی عوف ،بنی حرث ،بنی ساعد ،بنی جشم ،بنی النجار ،بنی عمرو بن عوف  ،بنی النبیت و بنی اوسبسان می توانند رسوم
زندگی خود را حفظ کنند و به طور دسته جمعی فديه ي اسیران خود را می پردازند.
 .4مسلمانان بايد افراد وام دار و عیال وار را رها نكنند و آنها را در هزينه ي سنگین که براي دادن فديه يا آزادي اسیر دامنگیر
مؤمن شده است ياري دهند.
 .5هیچ مؤمنی حق ندارد با غالم [ يا فرزند ] مسلمانی بدون اذن ولیّ او پیمان ببندد.
 .6مؤمنان پرهیز مدار علیه هر فردي از آنها که سرکشی کند يا چیزي را که استحقاق آن را ندارد ظالمانه درخواست کند و
درصدد ستمگري و ناهنجاري بین مؤمنین برآيد ،بايد متحد شوند اگرچه مجرم فرزند يكی از آنها باشد.
 .7هر يهودي که از ما تبعیت و پیروي بكند از کمك و ياري ما و مساوات برخوردار خواهد بود در حالی که نه ستم بر آنها روا
می شود و نه دشمن او ياري می شود.
 .8و کسانی که رابطه تنگاتنگ و دوستی با يهوديان دارند ،در حكم يهوديان اند.
 .9درون شهر مدينه براي امضاء کنندگان اين پیمان منطقه ي حرم اعالن می گردد.
 .10حقوق همسايگی مانند حفظ جان است و بايد دور از ضرر و ستم باشد.
 .11مردم متعهد به اين پیمان بايد يكديگر را علیه مهاجمان به مدينه ياري بدهند».
محور مفاد اين عهد نامه بر اتحاد امت اسالمی است .به عبارت ديگر اصل و بناي تنظیم رفتار پیامبر اکرم (ص) با اقلیتهاي
جامعه ،اتحاد و همبستگی می باشد .بنابر بندهاي اين پیمان نامه که در واقع نظام نامه اسالمی است میتوان برخی امور را به
عنوان شاخص و مالک براي تعیین رفتار با پیروان اديان ديگر را استخراج کرد و در پیاده کردن سنت نبوي به آن تمسك
جست.
.4-2

شاخصهاي رفتاري پیامبر اکرم (ص) با یهودیان بر اساس پیمان نامه

بر اساس مفاد پیمان نامه میتوان  3شاخص اصلی را به عنوان شناسه هاي رفتار عملی پیامبر اکرم (ص) با يهوديان مدينه
معین کرد:
 .4-2-1صبر پیامبر اکرم (ص) بر آزار یهود
صبر در لغت به معناي تاب ،تحمل و شكیبیدن آمده است( .عمید ،ص )685،1389اما در اصطالحات دينی « مقاومت آدمی،
در راه تكامل در برابر انگیزههاي شرآفرين ،فسادآفرين و انحطاط آفرين» را گويند( .خامنهاي ،ص )1354:10
همچنین آمده است که صبر يعنی «در برابر همه موانع رسیدن به تكامل و تعالی ،مقاومت ورزيدن و با اراده و عزمی استوار از
آنها گذشت و ره سپردن» (خامنهاي ،ص )1354:12
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در پیمان نامه پیامبر اسالم با يهوديان مدينه ايشان اين خصلت را از پايه هاي تعیین رفتار با يهوديان قرار میدهند .يهوديان
مدينه به دلیل ناسازگاري برخاسته از حسادت و دشمنی بیش ساير اقلیت ها مانند مسیحیان براي مسلمانان خطر آفرين
بوده اند .بر اساس تعريفی که از صبر ارائه شد ،اين خصلت رفتاري پسنديده بهترين گزينه براي مقابله با توطئهها ،
عهدشكنیها و خیانتهاي يهوديان به شمار می رفت .از اين رو پیامبر اکرم (ص) در تنظیم بندهاي اين پیمان نامه صبر و
استقامت را پیشه خود و ساير مسلمانان قرار داده تا از اين طريق بتواند در برابر لجاجت و کارشكنی هاي آنان مقاومت کند.
از تحلیل و جمع بندي نصوص دينی و تأمل در سیره پیامبران و امامان نیز میتوان شاخص صبر در رفتار پیامبر را نتیجه
گرفت.
پیامبر(ص) در مقابل بدرفتاري يهوديان صبور بود و از نفاقشان چشم می پوشید و آن ها را با مسلمانان برابر می گرفت و به
آداب و رسوم دينی آنان احترام می گذاشت .بر پیمان هايی که با يهوديان بسته بود ،استوار بود و اگر يكی از يهوديان بر خالف
پیمان رفتار می کرد تنها به مجازات او اکتفا می کرد و ديگران را به گناه او نمی گرفت ،چنان که ده بار«کعب ابن اشرف»
و«سالم بن ابی حقیق» که به مسلمانان خیانت کرده بودند ،همین روش را به کار بست و متعرض يهوديان ديگر نشد.
پیامبر(ص) با يهوديان مدارا می کرد و وقتی پیمان خود را می شكستند و بر آن ها دست می يافت ،در مجازات شان حداعتدال
را نگه می داشت و يا به حكم کسی که يهوديان او را به داوري انتخاب کرده بودند ،رضايت می داد .در واقع رفتار پیامبر(ص) با
يهوديان خیلی ماليم تر از رفتار وي با مردم قريش و ديگر قبايل عرب بود( .خبرگزاري رسمی حوزه)1399/8/13،
 .4-2-2سازش و مداراي پیامبر اکرم (ص) با قوم یهود
در مدارا مفهوم « پرهیز و احتیاط » نهفته هست؛ از اين رو ،کاربرد بیشتر آن دربارهي مخالفان و دشمنان میباشد برخالف «
رفق » که غالبا دربارهي موافقان و دوستان و بیشتر از آن دربارهي غیر مخالفان کاربرد دارد ( .رمضان دريايی ورکاده ،ص :81
)1388
پیامبر (ص) در برابر بت پرستان و مشرکان قريش ،چه در آن زمان که در مكه و در آغاز بعثت بود و قدرت و حكومتی نداشت،
چه آن هنگام که به مدينه آمده بود و مسلمین داراي قدرت و شوکتی شده بودند ،با مدارا و مسالمت آمیز رفتار می نمود.
اما سازش و مدارا در چه حوزه ها و تا چه حدود پسنديده است و از چه مقدار گذر کند به سهل انگاري تبديل میشود؟ براي
پاسخ به اين سوال الزم است عالوه بر سفارشات دين بر میانهروي با مخالفان و دشمنان ،چگونگی مدارا کردن و حدود و ثغور
آن را نیز معین کنیم.
در معارف دينی براي تعیین کیفیت مدارا با مخالفان ،در کنار اين واژه ،کلمه «مداهنه» نیز به کار رفته است .مداهنه از ريشه
«د ه ن» به معناي روغن مالی است .که در اصطالح فارسی به آن ماست مالی میگويند و به شدت در متون دينی از آن نهی
شده است.
خداوند متعال در سوره قلم به اين موضوع پرداخته است که کفار و مشرکین دوست دارند که تو در ابالغ دين و پیاده کردن
احكام الهی با آنان کوتاه بیايی و با آنها مداهنه و مداراکنی (و متعرض بتهاشان نشوي) تا آنها هم (به نفاق) با تو مداهنه و مدارا
کنند( .قلم( )9 :)68مداهنه معنی کوتاه آمدن از اعتقادت و باورهاست؛ (مروتی ،ص )1385 :68
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 .4-2-2-1عرصههاي مداراي پیامبر اکرم (ص) با قوم یهود
سهراب مروتی در مقاله خود پس از تتبع در متون دينی مدارا با ديگران را محدود به  5عرصه عقیدتی و ايمانی ،اخالقی،
رفتاري ،فرهنگی و اجتماعی میکند.
الف .مداراي عقیدتی و ایمانی پیامبر اکرم (ص) با قوم یهود
از آنجا که اختالف در عقیده و ايمان و همچنین اختیار انتخاب انسان ها از سنت هاي ثابت الهی و تغییر ناپذيراست ،از اين رو
همواره عدهاي در جامعه مومن و عدهاي کافر هستند« .وَقِیلِهِ يَا َربِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ» (زخرف(« )88 :)43پروردگارا!
اينها قومی هستند که ايمان نمی آورند» .بر اين اساس خداوند متعال هیچكس را بر پذيرش دين اجبار نكرد« .لَا إِکْرَاهَ فِی
الدِّينِ»«در قبول دين ،اکراهی نیست» (بقره()256:)1
به همین سبب پیامبر اسالم (ص) در هیچ برهه اي از زمان کافران و مشرکان را تفتیش عقايد نكرد.
ب .مداراي اخالقی و رفتاري پیامبر اکرم (ص) با قوم یهود
خداوند متعال رمز و راز موفقیت و کامیابی حرکت اصالحی پیامبر(ص) را در نرمخويی ،خوشخويی خوشرويی ،مدارا و همچنین
عدم بكارگیري سختگیري و خشونت دانسته است و به پیامبر(ص) فرموده اگر نرمخو ،خوشخو و مهربان نمیبودي و بال
رحمتت را براي مردم نمیگستراندي هیچگاه موفق به هدايت مردم نمیشدي( ،مروتی )1385 :76 ،آنجا که فرموده است« :
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ ُکنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ َحوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ »( .آلعمران ()159 :)3
ج .مداراي فرهنگی و اجتماعی پیامبر اکرم (ص) با قوم یهود
اين نوع از مدارا که مورد بحث مقاله است در پیمان نامه پیامبر اکرم (ص) با يهوديان به خوبی به چشم میخورد .مدارا در
حوزه فرهنگی و اجتماعی بدين معناست که فرد بدون تعرض به عقیده ديگران و عدم تحمیل باورها و اعتقادات خود ،به آنها
فرصت و اجازه فعالیت هاي فرهنگی و اجتماعی با موضوعیت اعتقادات خودشان را بدهد .شايد اين نوع از مدارا سختترين نوع
آن براي مومنان و البته بارزترين مصداق عدالت خداوند متعال و محور قرار دادن کرامت انسانی در دين مقدس اسالم است.
خداوند متعال در آيه  125سوره مبارکه نحل اين گونه بر اين امر سفارش میکند« :ادعُ إِلى سَبیلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ
الحَسَنَةِ وَجادِلهُم بِالَّتی ِهیَ أَحسَنُ»؛ با حكمت واندرز نیكو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان با شیوهاي نیكوتر مجادله نما.
از اين آيه چنین برداشت میشود که در عرصه دين و برخورد با ديدگاه مخالف ،تحمل عقايد مخالف و پشتیبانی از حقوق و
آزادي ديگران براي دستیابی به اهداف معنوي و برخوردار شدن همه مردم  -به ويژه اقلیتها  -از امكانات آزادي بیان است.
(ايازي ،ص )1379 :85
.4-3

قاطعیت پیامبر اکرم (ص) به عنوان آخرین راهکار در مقابل یهود

در سیره پیامبر اکرم (ص) اصل بر مدار و سازش است اما اين سوال پیش میآيد که در مقابل کسانی که مصالح جامعه اسالمی
را نديده میگیرند و يا به عهد خود پايدار نمیماند آيا بازهم مدارا و سازش میتواند اثر گذار باشد؟ در قرآن کريم آيات بسیاري
مبنی بر قاطعیت و شدت عمل با اين نوع افراد آمده است به همین سبب پیامبر اسالم (ص) نیز بنا بر سفارش خداوند متعال
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در کنار میانهروي با اقلیتهاي جامعه به ويژه يهود اصل قاطعیت را در برخورد با کسانی که به مفاد عهدنامه پايبند نبوده و
سعی در اخالل نظام اجتماعی دارند ،پیش میگیرند.
گاه میشود که صالبت و قاطعیت بدون گذشت و تسامح ضروري مینمايد .اگر قاطعیت و شدت عمل نسبت به مخالفان و
منافقان و سنت شكنان صورت نگیرد ،دشمنان تحريك میشوند و میدان را براي تاخت و تاز خود آماده میکنند و وقتی
دشمنان اسالم احساس امنیت کنند و مقابلی نداشته باشند ،منجر به تسلط آنان بر اوضاع میشود و چون خود را مقید به دين
و حتی اخالق نمیبینند .فساد و بیعدالتی و رعب و وحشت را ايجاد میکنند وجان و مال و ناموس مردم را به خطر میاندازند
در نتیجه روزگار را بر دينداران و خداپرستان سخت مینمايند( .رمضان دريايی ورکاده ،ص)1388 :81
حفظ اصول و ارزش ها ،مقابله با دشمنان ،مواجهه با منافقان ،اجراي عدالت و حدود الهی و همچنین در مبارزه با ظلم و ستم
مواردي هستند که در دايره برخورد قاطعانه قرار می گیرند .به عبارت ديگر هیچ فردي در موارد ذکر شده مجاز به تسامح و کوتاه
آمدن نیست بلكه بايد در کنار احترام به عقايد ديگران و عدم تحمیل باورهاي خود به آنان ،از مواضعی که بیان شد کوتاه نیامده
و با شدت در برابر مخالفان بايستد.
امام علی(ع) به يكی از زمامداران حكومتش دستور میدهد« :جايیکه جز درشتی به کار نیايد ،درشتی در پیش گیر» (نهج
البالغه ،نامه )46

نتیجه گیري
اولین اقدام پیامبر اکرم (ص) انعقاد پیماننامه اي عمومی با يهوديان مدينه بود تا از اين طريق عالوه بر ايجاد روابط میان
طرفین و برهم نخوردن وحدت جامعه اسالمی ،اقدامات و فعالیت هاي يهود را تحت کنترل قوانین نظام اسالمی دربیاورد .بر
اساس مفاد پیمان نامه میتوان  3شاخص اصلی صبر ،مدارا و قاطعیت را به عنوان شناسه هاي رفتار عملی پیامبر اکرم (ص) با
يهوديان مدينه معین کرد .پیامبر اکرم (ص) در تنظیم بندهاي اين پیمان نامه صبر و استقامت را پیشه خود و ساير مسلمانان
ساختند تا از اين طريق بتوانند در برابر لجاجت و کارشكنیهاي آنان مقاومت نمايند .همچنین مدارا در عرصههاي عقیدتی،
رفتاري ،اخالقی ،فرهنگی و اجتماعی از ديگر شاخصهايی است که پیامبراکرم (ص) در برابر بت پرستان و مشرکان قريش ،چه
در آن زمان که در مكه و در آغاز بعثت بود و قدرت و حكومتی نداشت ،چه آن هنگام که به مدينه آمده بود و مسلمین داراي
قدرت و شوکتی شده بودند در پیش گرفته بودند .اما در کنار میانهروي با اقلیتهاي جامعه به ويژه يهود اصل قاطعیت را در
برخورد با کسانی که به مفاد عهدنامه پايبند نبوده و سعی در اخالل نظام اجتماعی دارند ،رعايت میکردند .چگونگی اجراي اين
احكام و تطبیق آن با مسائل روز میتواند موضوع تحقیقات پژوهشگران در حوزه تاريخ و معارف اسالمی باشد.
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