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 در مواجهه با اهل كتاب) ص(سيره مديريتي پيامبر

  *دكتر سيداحمدميريان

   **مظلومي... دكتر عين ا
   ***بنفشه مفيدي

   
  چكيده

؛ چرا كه مديريت صحيح و كار آمـد         ين اصول در زندگي فردي و اجتماعي است       از مهم تر  مديريت،  
، را مهيا كرده و به موازات آن رشـد ، معنوي و انساني ايي استعدادها و سرمايه هاي مادي موجبات شكوف 

  .تكامل و توسعه همه جانبه به جريان خواهد افتاد
 چـه در آيـات قـرآن و چـه در            . اسـت  در آموزه هاي ديني نيز به اين اصل مهم توجه و تأكيد شـده             

 تـا كـساني كـه مـي خواهنـد       اسـت، روايات با معرفي الگوهايي به شرايط مديريت صحيح اشاره شـده      
در . خورداري از آن شرايط، از الگوهاي الهي پيروي نماينـد         ه را بر عهده بگيرند، ضمن بر      جامعمديريت  

در مواجهـه بـا اهـل كتـاب بپـردازيم،           ) ص(اين پژوهش تالش براين است تا به سيره مديريتي پيـامبر            
ريكي هـا  انساني كه آخرين هدايت كننده بشر به سوي سعادت و حاصل آخرين پيام رهايي انسان از تـا       

  .به سوي روشنايي مطلق است
  ، اهل كتاب)ص(سيره، مديريت، پيامبر : واژه هاي كليدي

   
  مقدمه 

 كـرده كـه از     ، پيامبران را به عنوان اسوه و تجسم عيني دين انتخاب          خداوند در ميان انسان ها    
 ، بشر بودن آنان است تا بين آن ها و پيروانشان پيوستگي و ارتباط عميقيمهم ترين ويژگي آنان

به تمام ابعـاد زنـدگي اعـم از مـادي،     بر قرار شود، لذا از آن جايي كه اسالم ديني جامع بوده و          
احساسي انـسان   ، عاطفي و    معنوي و فردي، اجتماعي و جسمي، روحي، دنيوي، اخروي، عقلي         

، الگوهايي كه معرفي مي كنـد، بايـد از جامعيـت برخـوردار باشـند و در                  توجه تام نموده است   

                                                           
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري *

  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري **

 رشد علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساريدانش آموخته كارشناسي ا ***

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  156  89زمستان   – دومشماره  -سال دوم -مديريت آموزشيتحقيقات  پژوهشي -فصلنامة علمي

، عقيده و برخورد از جنبه فردي و اجتماعي و ديگر جنبه هـا داراي امتيـاز و          منش،  ش، بين رفتار
  .كمال باشند، تا بتوانند انسان هاي طالب كمال را جذب و هدايت كنند

، يكـي از مهـم تـرين        )ص(تاري وسيره نظري وعملـي پيـامبر      ، شناخت اسلوب رف   از اين رو  
؛ چرا كه قرآن كريم شخصيت ممتاز آن است مسئوليت هاي ديني وفرهنگي مسلمانان   وظايف و 

لقد كان لكم في رسول اهللا      «:حضرت را به عنوان الگوي هميشگي ابناي بشر معرفي كرده است            
اصـول و   ) ص(كه مي توان از كنش ها و واكنش هاي آن حـضرت             ) 21/احزاب  (» اسوه حسنه 

   .قواعدي كار آمد و روز آمد را به تصوير كشيد
، در اين پژوهش به سيره مديريتي آن حضرت در مواجهه با اهل             و اعتقاد  اوردر راستاي اين ب   

كتاب اشاره شده كه به جرأت مي توان گفت اين بخش از سيره شخصيتي آن حضرت كاربردي 
ترين بخش سيره بوده و شناسايي و به كارگيري آن مـي توانـد تـأثيرات بـسزايي را در جامعـه           

  . امروزي و فرداي ما داشته باشد
  
  ، اهل كتاب فهوم شناسي سيره، مديريتم

  سيره 
، طريقـه و    بـه معنـاي حركـت و راه رفـتن          ه شده، گرفت »سير«اين واژه در زبان عربي از ماده        

  .)390، ص 4، ج 1408ابن منظور، (روش كه ممكن است نيكو باشد و يا قبيح 
جانـداران   يرسـا  مفردات نيز براين باور است كه سيره، حالت و روشي است كه در انـسان و               

راغـب  (نهاده شده، شأن و وجودشان بر آن قرار دارد؛ خـواه غريـزي باشـد و خـواه اكتـسابي                     
  ).396، 1362اصفهاني ،

و در اصطالح به شناخت اصول و روش هايي گفته مي شود كه يك فرد در رفتـار و كـردار                     
وزه اي معـين    ك رفتـار در حـ     خود دارد و به اصول پايداري گفته مي شود كه تعيين كننده سـب             

اين اصول تابع احساسات و عواطف فرد نيست كه با تغيير موقعيـت هـا تغييـر كنـد؛                   . باشد مي
  . بلكه در اوج قدرت همان است كه در مظلوميت ومحروميت بوده است
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اين اصول با زور و زر و تزوير و موقعيت هاي اجتماعي و اقتصادي و وضع طبقـاتي تغييـر                    
 ،1383 تهرانـي،  دلشاد. (ره ها اصولي پا برجا ثبات و مستحكم دارند نهايت اين كه سي   . نمي كند 

  ). 49 - 54صص 
  

  مديريت 
خاكي نهـاد و زنـدگي اجتمـاعي را آغـاز كـرد، انديـشه                از زماني كه بشر پاي بر عرصه كره       

پـر واضـح اسـت كـه        . مديريت و سرپرستي همان مجموعه كوچك را در ذهن خـود پرورانـد            
 اداره امور مالي نيست، بلكه در امور مذهبي و الهـي نيـز از ضـرورت                 مديريت صرفاً محدود به   

خداوند منّان مديراني چـون انبيـا را جهـت هـدايت مـردم مبعـوث بـه                   .بااليي برخوردار است  
  . رسالت كرد كه در مديريت اجتماع نيز از موفّقيت هاي چشمگيري برخوردار بودند

مردم از امير حاكم ناگزيرند، چه خـوب و         « :در ضرورت مديريت مي فرمايد    ) ع(حضرت علي   
  ).40، خطبه نهج البالغه(» چه بد

مديريتي كه زمينه رشـد انـسان بـه سـوي اهللا            « :ف مديريت اسالمي چنين آمده است     در تعري 
و امامـان   ) ص(را فراهم نمايد و مطابق كتاب و سنت و سيره و روش پيـامبر               ) الي اهللا المصير  (

 تجارت بشري، براي رسيدن به اهداف يك نظام در ابعاد مختلف            و علوم و فنون و    ) ع(معصوم  
  ).61، 1388 اقتداري،(» .را، همانند يك محور و قطب عمل كند، مديريت اسالمي گويند

لذا ضرورت مديريت در زندگي اجتماعي، از بديهيات اسـت و هـيچ نيـازي بـه اسـتدالل و                    
ـ ي بسيار اندك و كوچـك  در مجموعه ا برهان ندارد؛ زيرا زندگي اجتماعي حتّي      دون داشـتن  ، ب

ذا ، ل  از هم پاشيده و متالشي خواهد شد       ، سازمان نيافته و به سرعت     مدير و سازمان دهي خاص    
انسان به نقش مهم مـديريت و رهبـري، پـي بـرد و از همـان      ،  همزمان با آغاز زندگي اجتماعي    

يت اجتماعشان، بـر  دير و رهبري جهت هدا براي خود م- هر چند كوچك  -، هر اجتماعي    آغاز
  ). 11، 1388، حيدري(مي گزيند 
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  اهل كتاب 
اهل كتاب اصطالحي است قرآني و منظور از آن پيروان مذاهب و ادياني است كه پيامبر آنان                 

ايـن  .داراي كتاب بوده است كه از سوي خداوند براي هدايت انسان ها به او وحي شده باشـد                   
) 105،  آل عمـران  (وه بر اصـطالح اهـل كتـاب         ت و عال  اصطالح در قرآن بسيار به كار رفته اس       

ن اوتـوا  الذي«،  )19آل عمران،   (» ن اوتوا الكتاب  الذي«،  )89انعام ،   (» ن آتينا هم الكتاب   الذي«تعبير  
  . ست انيز به همين معنا) 44، نساء(» نصيباً من الكتاب

  
  در برخورد با اهل كتاب )ص(اصول مديريتي پيامبر 

دارند، همگي از   ... اختالفات نژادي و جغرافيايي كه از نظر فرهنگ، زبان،          انسان ها با تمامي     
 از حقوق يكساني برخوردار هستند و تمايزي نـسبت بـه            ،يك اصل و حقيقت نشأت گرفته اند      

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحـده           « مگر در كسب فضيلت      ؛يكديگر ندارند 
روشن مي شود كه مراد از آن اعـم از  » الناس«با توجه به تعبير    ).1،  نساء(» ....و خلق منها وجها     

نيز با تأسي از آيات قرآن در سيره مديريتي خود بـر            ) ص(مسلمان و غير مسلمان است و پيامبر      
  . اجراي آن تأكيد فراوان داشتند

ر مـي  در مواجهه با اهل كتـاب بـه كـا        ) ص(در اين مقال به مهم ترين اصولي كه پيامبر اكرم           
  : بردند اشاره مي شود

  
  اصل رأفت و رحمت 

ذكر اين نكته ضروري است كه تأليف كتاب تدوين بـر مبنـاي رأفـت و رحمـت طراحـي و                     
از همين روست كه انبيـاي  . برنامه ريزي شده است و بر همين اساس نيز اداره و تدبير مي شود            

ل اين رحمت و رأفـت الهـي        جلوه تام و كام   ) ص(الهي جلوه رحمت او هستند و پيامبر خاتم         
فبما رحمه من اهللا لنـت      «: ز بر مبناي همين رحمت و محبت است       است و سيره مديريتي اش ني     

  . )159 آل عمران،(» ...ضوا من حولك لهم و لو كنت فظا غليظ القلب ال نف
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حتي آنان كه به او ايمان هم نياورده اند ازجهات مردمي از رحمت عام او برخوردارند ؛ چـرا          
ه سايرشرايع نيز هر فضيلت وارزشي كه دارند، به واسطه بهره گيري از تعليمات نبوي اسـت،                 ك

ه وجهـت الهـي آن را رهـا         با اين تفاوت كه آن ها جهت مردميِ ره آورد مكتب نبـوي راگرفتـ              
  .)6، كهف(»  يؤمنوا بهذا الحديث اسفاًفلعلك باخع نفسك علي آثار هم ان لم«: ساخته اند

با امت خويش، اعم از مـسلمان وغيـر         ) ص(واني از مهرباني و عطوفت پيامبر       نمونه هاي فرا  
 نمونـه اي از آن هـا       مسلمان، زينت بخش صفحات تاريخ گشته كه به جهت رعايت اختصار به           

   :اشاره مي شود
طلب خـويش را تقاضـا      . لب داشت ط) ص(نقل شده است كه مردي يهودي چند دينار ازپيامبر        

  . كرد
تا نپـردازي  ! اي محمد: يهودي گفت. چيزي ندارم كه به تو بدهم     !  يهودي اي: حضرت فرمود 

حضرت در كنار او بود و نمازهاي        .پس من نزد تو خواهم نشست     : فرمود. از تو جدا نمي شوم    
  . ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح را در كنار او خواند

به آن هـا نگـاهي      ) ص(مبر  پيا. آن مرد را تهديد كرده، مي ترسانيدند      ) ص(ل خدا   ياران رسو 
! ؟اي پيامبر خدا، يك يهودي شما را زنـداني كنـد          : با او چه كار داريد؟ گفتند     : انداخت و فرمود  

مان دارند و يـا غيـر       خداي عزوجل مرا مبعوث نكرده تا به اهل كتاب كه با ما عهد و پي              : فرمود
از جـاري سـاخته و نيمـي        ، مرد يهودي شهادتين را بـر زبـان          چون روز باال آمد    .آنان ظلم كنم  

     )216، ص 16 ق ، ج 1376مجلسي، . (مالش را در راه خدا انفاق كرد
  

  اصل تأليف قلوب 
،  شـيوه اي ديگـر     ، ابالغ و روشنگري تأثير گذار نيست و بايد به         گاهي اوقات، صرف دعوت   

يوه كـه   اين شـ   . را در وفاي به دين شان نگه داشت        غير مسلمانان و يا مسلمانان ضعيف االيمان      
حمايـت اقتـصادي    «:  دارد، از نظر فقهـي عبـارت اسـت از          نام» تأليف قلوب «در مكتب اسالم،    

و يا امام و يا فقيه و دولـت اسـالمي بـه منظـور     ) ص(مسلمين و يا غير مسلمانان توسط پيامبر       
، ص  2، ج   1361شكوري،  (» ... اسالم و دفاع از آن       جلب آنان براي جهاد و مبارزه و گرايش به        

358(.  
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انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و  «: قرآن كريم در اين خصوص مي فرمايد      
من اهللا و اهللا علـيم      المؤلفه قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل اهللا و ابن السبيل فريضه                

   .)60توبه، (» حكيم
اني كه دلشان بـه دسـت آورده        ان آن و كس   ــصدقات تنها به تهيدستان و بينوايان و متصدي         

اين . ا و به در راه مانده اختصاص دارد       مي شود و در راه آزادي بردگان و وامداران و در راه خد            
  . به عنوان فريضه از جانب خداست و خدا داناي حكيم است

» المولفـه قلـوبهم  «، يكي از موارد مصرف زكات واجـب      وري كه از آيه بر مي آيد      ـــهمان ط 
، دل هايشان به ه با دادن سهمي از زكات به ايشانراد از آن غير مسلماناني هستند كمي باشد و م

ـ        .)256، ص   1، ج   1378مقدس اردبيلي،   (الم متمايل مي شود     اس ن  و هدف از دادن زكات به اي
م روي ، محبت آنان به اسالم جلب شود و به تدريج بـه اسـال     گروه اين است كه با تشويق مالي      

 ياري كنند   ، حداقل مسلمانان را در جنگ با گروه هاي ديگر كافران          ن نشدند آورند و اگر مسلما   
  .)530، ص 2، ج 1362جرجاني، (

ل ـــ ي براي حكومـت اسـالمي تبدي      ــبه يك منبع خوب انسان    » مؤلفه قلوبهم «،  اين اساس  بر
هاي  مي شوند؛ با اين توضيح كه حكومت اسالمي براي تقويت پايه هاي مردمي و تحكيم ريشه               

كومت در دل جامعه اسالمي نبايد از اين نيروي عظيم كه طبق فرموده امام صادق و امام بـاقر         ح
» في كل زمان  يكون ذلك   «:  دهند و در همه زمان ها هم هستند        بيش تر مردم را تشكيل مي     ) ع(
  . ، غفلت شود)11، ح 1407نوري، (

 نفرمـود، بلكـه     تفـا براي تأليف قلوب بـه پرداخـت زكـات اك         ) ص( بديهي است كه پيامبر       
؛ نمونه اش ابوسفيان است كه بالفاصله فرماندهي دو هزار نفر از قريش را              مسئوليت هم مي داد   

 در  عمرو عاص كـه     و .)352، ص   2، ج   1375سبحاني، (در يك عمليات نظامي بر عهده گرفت      
هـاي   ني بت ابوسفيان حتي مأموريت بت شك  .)304، ص   همان(غزوه ذات السالسل فرمانده شد    

 جالب است كه او بت ها را شكست و از خرابـه هـاي        .)420، ص   همان (طايفه را نيز پيدا كرد    
ه ، معاوي)413، ص 21 ، ج 1376،  مجلسي( . فروخت و ديون را پرداخت     آن هيزم درست كرد و    

  ). 209، ص 5، ج 1386ابن اثير، (شد ) ص(هم جزء كاتبان رسول خدا 
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  نفي اجبار در پذيرش دين  اصل آزادي و
 يكـي از    . هر جامعه اي خواستار آن اسـت       .آزادي يكي از آرمان هاي بشري به شمار مي آيد         

 اصل منع توسـل بـه       .رح مي شود   كه در ارتباط با آيين همزيستي با اهل كتاب مط           است اصولي
ين ال اكـراه فـي الـد      «:  از آيات متعددي قابل برداشت اسـت       زور در امر دين است كه اين اصل       

  .)256بقره، (»  الغيقدتبين الرشد من
به معنـاي  » اكراه«واژه . در دين هيچ اجباري نيست و راه از بيراهه به خوبي آشكار شده است       

، اجبـاري بـودن     مفسران، آيه ياد شده    بنا به نظر دانشمندان و    . تمجبور كردن كسي به كاري اس     
  ).20، ص 1، ج 1417آلوسي، ( .دين را نفي مي كند

در آيـات    .)19-15، ص   3، ج 1329طبـري،   ( يـن برداشـت اسـت     زول آيه نيز مؤيـد ا     شأن ن 
وظيفه اي جز تبليغ ندارد و اين مي رساند كه ديـن  ) ص(فراواني اين نكته تأكيد شده كه پيامبر   

عقيده و ديـن    : اسالم تحميلي نبوده و نيست و اصوالً همان طور كه عالمه طباطبايي گفته است             
 زور تنها مي تواند اثر ظاهري و جسماني داشته باشـد،            ؛ زيرا كه جبر و    د تحميلي باشد  نمي توان 

طباطبـايي،  (به پذيرش يك عقيده نا خواسته كنـد         ولي هرگز نمي تواند روح و فكر ما را وادار           
  ) . 256، ذيل آيه 2، ج 1397

، قرآن هر گونه فشار و اجبار در پذيرش دين و دعوت اسالمي را مردود انگاشته و                 از اين رو  
 :نيز هيچ سـلطه و قـدرت اجبـار و اكراهـي نـدارد             ) ص( كه در اين راستا، پيامبر       تأكيد مي كند  

تذكر ده كه تو فقط تـذكر       ؛ پس   )21 – 22،  غاشيه(» ت مذكر لست عليهم بمصيطر    فذكر انما ان  «
  . نيستي كه بر ايمان مجبورشان كني، توسلطه گر بر آناندهنده اي

ز بيمـاران اهـل     ي سـازد كـه آن حـضرت ا        اين حقيقت رانمايان م   ) ص(دقت در سيره پيامبر     
، بـا آنـان ابـراز همـدردي     ييع جنازه مردگانشان شركت مي جست، در تشكتاب عيادت مي كرد  

  .  در مجالس سور آنان شركت مي نمودكرد و مي
در مـرگ عبـداهللا بـن ابـي، دوسـت يهوديـان مدينـه و از                 ) ص(نقل شده است كه حضرت      

م عزايي كه از طرف يهوديان مدينه برگزار شـده بـود،            در مراس ) ص(دشمنان سر سخت پيامبر     
از جابر بن عبداهللا انصاري نيز نقـل شـده    . شركت كرد و به يهوديان و فرزندان او تسليت گفت         

: برخاست ما نيز بر خاستيم و عـرض كـرديم  ) ص(، پيامبر جنازه اي از كنار ما مي گذشت     « :هك
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  :ا جنازه يـك انـسان نيـست؟ و فرمـود          آي: فرمود جنازه يك نفر يهودي است،       اين! يا رسول اهللا  
  ) 224 ، 1370عميد زنجاني ، (» .هر گاه جنازه اي ديديد، براي اداي احترام بر خيزيد

  
  مدارا و قاطعيت 

محـسوب مـي شـود و در حيـات     ) ص(مدارا و قاطعيت دو سيره از سيره هاي رسول اكـرم         
) ص(يم خطاب بـه پيـامبر        قرآن كر  .استمرار داشته است  ) ص(ي آن حضرت    سياسي و اجتماع  

فبما رحمه من اهللا لنت لهم ولوكنت فظا غليظ القلب النفضوا مـن حولـك فـاعف                 «: مي فرمايد 
آل (» يحب المتوكلين عنهم و استغفرلهم و شاور هم في االمر فاذا عزمت فتو كل علي اهللا ان اهللا                 

    ؛)159عمران، 
ك از  ، بـي شـ    اگر تند خو و سخت دل بودي       .لهي با آنان نرم خو و پر مهر شدي        به رحمت ا  

، از آنان در گذر و بر ايشان آمـرزش بخـواه و در كارهـا بـا آنـان                    پيرامون تو پراكنده مي شدند    
، توكـل كننـدگان را      ت كن و چون تصميم نهايي را گرفتي، بر خدا توكل كن كه خداوند             مشور

  .دوست مي دارد
، زم در رهبـري و مـدير جامعـه اسـالمي          الهمان طوري كه از آيه بر مي آيد يكي از صـفات             

گذشت و نرمش و انعطاف در برابر كساني است كه تخلّفي از آن ها سـرزده و سـپس پـشيمان            
لقـد جـاء كـم رسـول مـن         «:آمـده اسـت     ) ص(در سوره توبه نيز در خصوص پيامبر        .شده اند   

   .)128توبه ، (» انفسكم عزير عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
، بـه   دبي شك براي شما پيامبري از خودتان آمد كه بر او دشوار است اگر شما در رنج بيفتيـ                  

  . سعادت شما حريص و نسبت به مؤمنان، دلسوز و مهربان است
، فـتح (»  الكفار رحمـاء بيـنهم     محمد رسول اهللا و الذين آمنوا معه اشداء علي        « :و نيز مي خوانيم   

29(.  
  .ار سخت گير و با يكديگر مهربانند، با كفّكساني كه با او هستند پيامبر خداست و) ص(محمد 

ي دلسوزي  ، مبين يكي ديگر از شرايط رهبري و مديريت حاكمان اسالمي، يعن           يل آيات اين قب 
، رفق ومدارا در سيره اجتماعي آن حضرت نقش مبنايي          از اين رو  . و رأفت نسبت به امت است     

  . تماعي بوده استم مناسبات صحيح اجداشته و مايه دوا
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» ا و االخـره من اعطي حظه من خيرالـدني   «: درباره اهميت رفق مي فرمودند    ) ص(آن حضرت   
  ؛)75، 1352دلشاد، (

خرت اسـت و اگـر محـروم از         ، نصيبش خير دنيا و آ      هر كس بهره اي از رفق عنايت شود        به
  .وم از خير دنيا و آخرت خواهد بود، محررفق باشد

آن . موجـب پيـشرفت ديـن در صـدر اسـالم شـده بـود              ) ص(امبر  در حقيقت اين ويژگي پي    
ه مظهـر خـشونت و كينـه و دشـمني بـود،             ، جامعه آن روز را ك     حضرت توانست با اين ويژگي    

در ، پيوند و الفت ميان آنان بر قرار كند و آنان را گـرد آورد و تحـولّي را                    متحول سازد و اتحاد   
ت كه هيچ چيز به اندازه رفق و مـدارا در اصـالح     پرواضح اس . جامعه جاهلي آن روز ايجاد كند     

انا امرنا معاشـر    «: فرمود) ص(از اين رو، پيامبر      .ماعي و مناسبات انساني مؤثر نيست     روابط اجت 
  .)119، ج، 1365كليني، (» ا امرنا با قامه الفرائضاالنبيادء بمداراه الناس كم

، آن حضرت بـا يهوديـان       لذا .فتار كنيم  كه با مردم به مدارا ر      ما جمعيت پيامبران مأمور شديم    
وقتي كه وارد مدينه شد و حكومت اسـالمي را در آن شـهر پايـه               .با رفق و مدارا رفتار مي كرد        

گذاري كرد، با يهوديان مدينه و حواشي آن پيمان هايي را در ارتباط با همزيستي مسالمت آميز                 
منعقد نمودند كـه بـر اسـاس آن      » ينقاع، بني ق  بني قريظه، بني نضير   «هور يهودي   با سه طايفه مش   

عالوه بر يهوديان   .  سال ها با آرامش زندگي مي كردند       ،مه ها، يهوديان دركنار مسلمانان    پيمان نا 
حتـي نـصاراي نجـران كـه دعـوت          . و مداراي آن حضرت بهره مند بودند      مسيحيان نيز از رفق     

 باز زدند، باز از رفق ومداري پيامبر        را پذيرفته و اسالم نياوردند و از مباهله هم سر         ) ص(پيامبر  
 مراسـم   و آزادانـه  ) ص(بر خوردار شدند و به آن ها اجازه داده شد كه در حضور پيامبر               ) ص(

در ) ص(نكته اي كه قابل توجه است اين است كـه پيـامبر اكـرم              .عبادي خويش را انجام دهند    
رمودنـد و بـراي حفـظ       نمـي ف  ، هرگز مماشات و سهل انگاري       اجراي عدالت و احكام اسالمي    

نـد و بـه هـيچ وجـه مـدارا           سختي و صالبت نشان مي داد     ... ، اجراي حدود الهي و      اصول دين 
  . كردند نمي

جهت دعوت مردم يمن به اسالم ، بـه         ) ص(طي مأموريتي از ناحيه پيامبر      ) ع(حضرت علي   
نوان جزيـه و    ، پارچه هاي حرير را به ع      ن سرزمين سفر كرد و هنگام مراجعت، از مردم نجران         آ

در . يمان روز مباهله مشخص شده بود، گرفت و به سوي مدينه حركـت كـرد              ماليات كه طبق پ   
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براي شركت در مراسم حج اطّالع يافت؛ بدين جهت فرمانـدهي   ) ص(بين راه از حركت پيامبر      
كي مكّـه بـه خـدمت       سربازان را به يكي از افسران سپرد و خود به سرعت حركت كرد تا نزدي              

، مأموريت يافت به سـوي نيروهـاي خـود بـاز            ا آن حضرت  پس از گفتگو ب   . رسيد) ص(پيامبر  
، مالحظه  به ميان سربازان خويش بازگشت    ) ع(وقتي امام علي    . گردد و آن ها را به مكه بياورد         

قسيم كرده و به عنوان لباس احرام، مـورد اسـتفاده           فرمود كه پارچه هاي حرير را ميان خويش ت        
و او را مـورد بـاز       از اين تصميم جانشين خويش سخت ناراحـت شـد           ) ع(لي  ع. قرار داده اند  

او در پاسخ گفت كه با اصرار سربازان مواجه شـدم و ايـن پارچـه هـا را بـه            . خواست قرار داد  
  . پس از مراسم حج از آنان پس گيرمعنوان امانت به آنان دادم تا

 پس گرفته و بسته      تمام پارچه هارا   تو چنين اختياري نداشتي ودستور داد كه      : فرمود) ع(علي  
بـه سـتوه    ) ع(دالت علـي    ، عده اي كه از ع     ) ع(، از اين فرمان قاطع و سخت علي         بندي نمايند 
ارفعوا السنتكم عن علـي     «: فرمودند) ص(آن حضرت   . شكوه كردند ) ص(، به پيامبر    آمده بودند 

   ؛)385، ص 21مجلسي، ج (» عزوجل غير مداهن في دينهفانه خشن في ذات اهللا 
، بي پروا و سخت گير است و رداريد كه او در اجراي دستور خدا  ب) ع(زبان از بد گويي علي      

  . ل سازش و مداهنه در دين خدا نيستاه
  

  توجه به اصل عدالت 
يكي از اصولي كه در قرآن كريم مورد اهتمام وتأكيد فراوان قرار گرفته و اهميت آن به حدي                

 :آن جا كه خداوند مي فرمايـد      .  شمرده شده، مسأله عدل است      شيعه است كه از اصول اعتقادي    
ا يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين هللا شهداء بالقسط و اليجر مـنكم شـنئان قـوم علـي أالتعـدلو                    «

  . )8 – 9، مائده(» اعدلوا هو اقرب للتقوي
ارد و وقتي به مرحله اجرا در       اين عقيده در ميان تمامي مسلمانان و جوامع اسالمي اثر مي گذ           

، رها و بر افراشتن پـرچم عـدل و داد         ، مي تواند مسلمانان را به سوي مديريت صحيح در كا          آيد
اهميت اين موضوع به حدي اسـت       . ، بلكه در كلّ جهان سوق دهد      المينه تنهادر كشورهاي اس   

خويـشاوندي، دوري  قرابت و  ،؛ دوستي ها و دشمني هايچ چيزي نمي تواند مانع آن گردد  كه ه 
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 متابعـت از هـواي نفـس    و نزديكي نمي تواند در آن اثر داشته باشد و هرگونـه انحـراف از آن،        
  .)27، ص 2، ج 1379طبرسي، .(است

چـه   خـصي باشـد و    ، چـه دشـمن ش      صراحت از ستم روا داشتن به دشمن       ، به در آيات قرآن  
ن سـتم كـرد، چـه رسـد بـه           ، حتّي به مشرك هـم نمـي تـوا         با اين تفكّر  . ديني، نهي شده است   

جـايي اسـت كـه        گستره اجراي عدالت تـا     .)15، ص   2، ج   1378،  ابن بابويه (هاي ديني    يتاقّل
141، 1378حكيمي، . (ني را نيز در بر مي گيردت هاي ديحقوق اقّلي(.  

، نظامي و اقتصادي جامعه اسالمي بايـد بـه عنـوان            رنامه هاي اجتماعي، سياسي   لذا آنچه در ب   
؛ ن مسلمانان و اهل كتاب حاكم باشد، عـدالت اسـت          و اصل اساسي در روابط متقابل بي      زير بنا   

كه پيونـد    سر بلند و قوي روي پاي خود بايستد        چرا كه يك پيشرو زماني مي تواند در جامعه،        
رعايت عدالت و منابع متقابل باشد؛ همان گونه كه قرآن ، پيوندي براساس  نو ارتباطش با ديگرا   

  .)279، بقره(» ظلمون و ال تظلمون تال«:مي فرمايد
گزاران خـود را بـدان      عدل استوار بود و كـار      ر اصل بر پايه حق و     دنيز  ) ص(مديريت پيامبر   

، گوياي آن اسـت كـه       )ص(دستور العمل ها و فرمان هاي حكومتي آن حضرت           .فرمان مي داد  
 از آن جملـه  .حفظ شـود عدل و لوازم آن بايد به عنوان بنيادي ترين اصل پيوسته             برپايي حق و  

، به عنوان فرماندار به يمن فرسـتاد او را  ) ص(آن هنگام كه پيامبر     . است» معادبن جبل  «عهدنامه
ز جمله تعليم و تربيت     ا. امور بر اساس حق و عدل مشخص ساخت       وظايف معاذ را براي اداره      

شان، اجراي قـوانين    ر دادن آنان در جايگاه مناسب       ، فرق گذاشتن ميان نيكان و بدان و قرا        مردم
 حـق و زنـده سـاختن        ، مدارا و گذشت بدون پايمال شدن      همه چيز  به مساوات، اداي امانت در    

  .احكام حق و عدل
ايـن بـود كـه چـون        ) ص (از خصوصيات محمد  «: لوبون در اين خصوص مي گويد      گوستاو

ون ، از حـد اعتـدال پـا بيـر         مي شد و چون فاتح و پيروز مي گـشت         ، مرعوب ن  مغلوب مي شد  
جز يك بار كـه دسـتور    ،با دشمنان به سختي رفتار نمي كرد هيچ گاه  .نگذاشته، مغرور نمي شد   

، 1354لوبـون،    وگوستا(» .او خيانت كرده بودند، گردن بزنند     داد هفت صد تن يهودي را كه به         
  . )107ص 
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از ) ص(پس از فراغت رسـول خـدا        «: مي خوانيم » ابن اسحاق « در روايت    از اين روست كه   
اي :  مردم جلوي حضرت را گرفته وگفتنـد       ،از گرداندن زنان و كودكان هوازن، در غزوه حنين        ب

گوسفندان بده و چنان اطـراف رسـول         ، غنايم را تقسيم كن و سهم ما را از شتران و           رسول خدا 
 حضرت را از دوشش خدا را احاطه كرده بودند كه حضرت ناچار به درختي تكيه داد، رداي آن   

  .ندكشيدند و برد
به خدا سوگند كه اگر شما      . ، رداي مرا بدهيد   اي مردم «: روبه آن ها كرد و فرمود     ) ص(امبر  پي

، و در من بخلي و شما قسمت كنم، همه را بر رختان تهامه گوسفند و شماره باشدرا به شماره د
   .»ترسي و دروغي نخواهد بود

د بر گرفـت و  ن دو انگشت خو  آن گاه پهلوي شتري ايستاد و پاره اي كرك از كوهان شتر ميا            
ن پاره كرك، جز خمـس      ، به خدا سوگند كه از غنايم شما و اي         اي مردم «: آن را بلند كرد وگفت    

  . ا داده مي شود؛ و آن خمس هم به شمآن حقي ندارم
 ، آن را بر گردانـد؛    ر كه هر چه از غنايم برداشته است، اگر چه نخ وسوزني باشد            پس اكنون ه  

ابـن  (» .ار ننگ و آتش و بـدنامي خواهـد بـود          م روز قيامت براي خيانت ك     زيرا خيانت در غناي   
  .)313، ص 2، ج 1385هشام، 

...  «:بعثت انبيا را اقامه عدل مي شمرددر اهميت عدل و عدالت همين بس كه خداوند انگيزه          
   .)25، حديد(» ليقوم الناس بالقسط

  
  اصل توجه به كرامت انساني 

ات متعددي به آن اشاره     يمي است كه قرآن مجيد صراحتاً و در آي        كرامت انسان در شمار مفاه    
و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم                 «: كرده است 

  .)70، اسراء(»  كثير ممن خلقنا تفضيالًعلي
 و از همانــا مــا بنــي آدم را كرامــت بخــشيديم و آنــان را در خــشكي و دريــا حمــل كــرديم

  .هاي گوارا روزي ايشان كرديم و آنان را بر بسياري از مخلوقات خويش برتري داديم خوراكي
ان مخفي نمانده، اين    با تأمل در مفهوم كرامت انسان به نظر مي رسد آنچه از ديد غالب مفسر              

ه كـ  را؛ چـ   يا گروه خاصي از انسان ها باشد       كرامت انسان نمي تواند مختص فرد     : نكته است كه  
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گويا خداونـد پـس از ذكـر فراوانـي          . البته منّتي آميخته با عتاب     .آيه در سياق منّت نهادن است     
 جـا   نعمت ها و عنايات ويژه خود بر بشر او را بر كفران اين نعمات سرزنش مي كند و از ايـن                    

، حال جنس بشر است صرف نظـر از كرامـت هـاي خـاص و                مشخّص مي شود كه مراد از آيه      
 را  فاسـقان  كفّار و ،   مشركان  آيه ،بنابراين و   عنوي كه به عده اي اختصاص داده      فضايل روحي وم  

   .)227، 13طباطبايي، ج (نيز در بر مي گيرد 
ه قـرار         و يكي از اصول اخالقي كه در ارتباط با غير مسلمانان هم           ،لذا اره بايـستي مـورد توجـ
ل حكومـت و بـه دسـت        بـا تـشكي   ) ص(اصلي كه پيامبر اكرم     . ، اصل كرامت انسان است    گيرد

گرفتن قدرت سياسي، به سلب موانع برخورداري انسان از آن و اثبات آنچه كرامت انسان را به                 
پيام دعوت خود را در پاسخ به سـؤال مفـروق يكـي از    ) ص(پيامبر .، اقدام كردارمغان مي آورد 

  :بزرگان بني شيبان چنين معرفي مي كند
بغي يعظكم به   ء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء والمنكر و ال         ان اهللا يأمر بالعدل واالحسان و ايتا      «

   .)90، نحل(» لعلكم تذكرون
مردمي كه ازحـق    . به تمامي اخالق و اعمال نيك، دعوت كردي       به خدا كه تو     «: مفروق گفت 

ابـن برهـان    (» ا تو دشمني ورزيدند؛ سخت گمراهنـد      روي گرداندند و تو را تكذيب كردند و ب        
   .)5 ص ،2حلبي، بي تا، ج 
   :ضرت را اين چنين ترسيم مي فرمايدنيز اين مبناي سيره ح) ع(حضرت علي 

نهـج  (» ساني پيش برد و به رستگاري رساندمردم جاهلي را تا به جايگاه كرامت ان ) ص(پيامبر  «
   .)85، ص 33البالغه، ترجمه دشتي، خطبه 

در سال نهم هجـري  » جبل طي «در تاريخ آمده است كه عدي بن حاتم پس از شكست مردم             
از لشكر اسالم فرار و سر انجام به وسيله خواهرش به مدينه آمد و در مسجد به محـضر پيـامبر          

  . اه آن حضرت به سوي منزل حركت كردشرفياب شد و بعد به همر )ص(
در بين راه پير زني نزد حضرت آمد و حاجتش را با حضرت در ميـان گذاشـت و حـضرت                     

زيـرا روش  » و اهللا مـا هـذا بملـك      «بـا خـود گفـتم       : عدي گويد  .اد به درد دل او گوش د      مدتي
پادشاهان اين نيست كه براي رفع گرفتاري پيرزني اين مقـدار معطّـل شـوند و تـا ايـن انـدازه                      

  .تواضع داشته باشند
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تنها فـرش كـوچكي     ،  به هر حال با او به منزل رفتم، اتاقش ساده و بي فرش بود             : عدي گويد 
ن را در صدر اتاق افكند و مرا روي آن نشاند و خود روي زمين نشست                ، آ از ليف خرما داشت   

  .ردو نهايت احترام را به من ك
گر نيازي به دليل و برهان نداشتم، با خـود          اين رفتار انساني او آن چنان در دلم اثر كرد كه دي           

 تـصري از آيـين سـابق خـود دسـت          ، پس از مـذاكرات مخ     بايد اين مرد پيامبر خدا باشد     : گفتم
  .)989 – 988 ، ص 3، ج 1409واقدي، ( .مسلمان شدمه كشيد

من اذي ذمياً فاناخصمه    «: منقول است كه آن حضرت فرمودند     ) ص(در روايتي از پيامبر اكرم      
   ؛)274، 1999طباره، (» م القيامهو من كنت خصمه خصمته يو

، دشـمن   رساندرا آزار   ) ر پناه اسالم است    مسيحي و زرتشتي كه د     ،يهودي(هر كس اهل ذمه     
را نـسبت بـه او آشـكار        ، روز قيامت دشمني خود      اهم بود و هر كس من دشمن او باشم        او خو 

  .خواهم كرد
؛  مسلمان را گرامي معرفي كـرده اسـت        ، خداوند متعال همه انسان ها اعم از كافر و         از اين رو  

و گـري جـز تقـوي فـضيلت         چراكه همه انسان ها در انسانيت مساوي بوده وهـيچ يـك بـر دي              
  )13حجرات ، .(شرافت ندارد

  
  اصل احسان 

ير مـسلمانان و اهـل كتـاب        يكي ديگر از اصولي كه در ارتباط با انسان هاي ديگر از جمله غ             
ايـن واژه   . اني به آن اشاره و تأكيد شده اسـت        اصل احسان است كه در آيات فراو       ،مطرح است 
  ).243،  م1990ابن فارس، (است » قبح« در مقابل» حسن«برگرفته از 

، احترام بـه پـدر و   گذشت از مردم،  در آساني و سختي، فرو بردن خشم، انفاقدر آيات قرآن  
، ؛ احقـاف  23 ،؛ اسراء 13؛ مائده ،    134ل عمران،   آ. (از مصاديق احسان بيان شده است     .. .مادر و   

15 (  
 پرسشي كه راجع به اين اصل مطرح مي شود، اين است كه دامنه اين اصل تا كجـا را شـامل                    

  ؟ آيا شامل غير مسلمانان هم مي شودمي شود و 
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 معرفي شده و يكـي از صـفات خداونـد،    در آيات فراواني خداوند متعال داراي رحمت عامه   
نيز رحمت براي جهانيان فرستاده شده است و به آن حضرت دستور داده             ) ص(، پيامبر   برّ است 

  ).77؛ قصص، 7؛ انبياء، 28طور، (ي كرده است شده كه نيكي كن چنان چه خدا به تو نيك
و اعبدوا اهللا و ال تشركوا به شـيئاً و بـا لوالـدين احـساناً و بـذي                   «: وانيمدر سوره نساء مي خ    

القربي و التيامي و المساكين و الجارذي القربي و الجـار الجنـب و الـصاحب بـا لجنـب و ابـن                       
  ؛)36نساء، (» ... ملكت ايما نكم السبيل و ما

چيزي را با او شريك نگردانيد و به پدر و مـادر احـسان كنيـد و دربـاره         و خدا را بپرستيد و      
 در راه مانـده و      ،همنـشين  ، همـسايه بيگانـه    ، همسايه خـويش   ، مستمندان ،يتيمان ،خويشاوندان

  .دارد ، دوست نميكسي را كه متكبر و فخر فروش استبردگان خود نيكي كنيد كه خدا 
اد شـده در سـوره نـساء مطلـق بـوده و مقيـد بـه                 ، موارد ي  همان طوري كه مالحظه مي شود     

اسـت و قيـد     ، در آيات متعددي تأكيـد بـر احـسان شـده              از طرف ديگر   .مسلمانان نشده است  
  .»...اهللا يأمر بالعدل و االحسان ان «: خاصي در آن نيامده است

قابـل مـشاهده    ) ص(احسان از جمله اصولي است كه در جاي جاي سـيره مـديريتي پيـامبر                
طبـاره،  (» تصد قوا علي اهل االديان كل لها      «: نقل مي كند  ) ص( عباس از آن حضرت       ابن .است
274(.  

  . يروان همه اديان الهي صدقه بدهيدبه فقيران از پ
 است و آن كسي كه شايـسته آن         به آن كسي كه در خور نيكي      «: و در فرازي ديگر فرموده است     

، كـه بـه شايـسته اش        دايسته آن بـود رسـي     ؛ چرا كه اگر نيكي ات به آن كه ش         كن ، نيكي نيست
، تـو خـود در خـور شايـسته كـرداري            ر به كسي رسيد كه در خور آن نيست        رسيده است و اگ   

  . )78، 1384كرمي فريدني، (» هستي و در هر صورت زيان نكرده اي
 قق بخشيدن بـه هـدف احـسان در        بديهي است كه برنامه هاي مديريتي اسالم در راستاي تح         

 هـاي  ، بلكه درباره احسان به غير مسلمان نيز شفارش        انان محدود نمي شود    به مسلم  ، تنها جامعه

ني است كه احسان بـه غيـر        البته تأكيدات اسالم در اين زمينه محدود به زما        . فراواني شده است  
 از سـوره مائـده اسـت كـه     12مؤيد ايـن ادعـا آيـه     .مسلمانان، به ضرر اسالم و مسلمين نباشد     
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هم فاعف عـن  «: فرمان مي دهد كه از خطاهاي يهوديان چشم پوشي كند         ) ص(بر  خداوند به پيام  
  ؛ »و اصفح ان اهللا يحب المحسنين

  . زيرا خدا نيكوكاران را دوست دارد؛ پس از آنان در گذر و روي گردان
 تالش دارد تا آن جـا كـه ممكـن           با نگاهي گذرا در اين برنامه ها مي توان دريافت كه اسالم           

ت پيشرفت و ها و تضاد و درگيري ميان اقشار مختلف جامعه بكاهد تا زمينه جه ، از تنش    است
 ؛ چرا كه اگر افراد جامعه به يكديگر احسان نكنند و نيروهـاي مـادي و               توسعه جامعه مهيا شود   

، ديگـر جـايي بـراي پيـشرفت جامعـه           صرف اختالفات كوچك و بزرگ نمايند     معنوي خود را    
  . ماندنيروي انساني و مادي باقي نمي

، فـراهم    حقيقت نابودي حيـات افـراد آن اسـت         در نتيجه موجبات نابودي حيات جامعه كه در       
  . شود مي

  
  اصل امانت داري و پايبندي به عهد و پيمان ها 

 و  نوعي مكر و حيله به حساب مي آيد و موجـب فـساد             از آن جا كه نقض و شكست عهد،       
بنـدي بـه عهـد وپيمـان را ضـروري و الزم      ، عقل انـساني پاي پايمال شدن حقوق افراد مي شود    

 از اين رو، التزام به عهد در قرآن امري ضروري دانـسته شـده و در آيـات فراوانـي بـا                       .داند مي
و بـه تمـام معنـي        عبارات مختلف درباره وفاي به عهد و عقد در همه مصاديق آن تأكيد شـده              

آنان وعده عذاب سخت داده     درباره آن سخت گيري كرده و پيمان شكنان را نكوهش نموده به             
  .ز كساني كه به عهد خويش وفا كنند، تمجيد كرده استو ا

سلمانان باشـد يـا بـا    ، ميان خود مو قرار داد، فردي باشد يا گروهي، هر نوع عهد و پيمان  لذا
 قرآن، وفـاي بـه      ، براساس آيات  يمان بسته ضرر ببيند يا نفع ببرد      ، خواه كسي كه پ    غير مسلمانان 

 ، مـوردي اسـت كـه      يبندي به عهد و پيمان ضـروري نيـست        تنها موردي كه پا    .ستآن واجب ا  
   .)12؛ توبه، 58 – 56انفال،  (طرف مقابل پيمان شكني كرده باشد

بدون ترديد معاهدات و مواثيق بين المللي يكي از منابع حقوق بـين الملـل اسـت كـه قطعـاً                     
ي مي تواند در روابط خود با دولت هـاي          مورد تأييد منابع اسالمي نيز قرار دارد و دولت اسالم         

كشورها بـوده و    معاهدات بين المللي همواره مورد توجه       .غير اسالمي به اين منبع اعتماد ورزد        
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ادي كه عموماً معاهـده نـام       ، روابط متقابل كشورها به وسيله تعهدات قرار د        از زمان هاي پيشين   
  .شده است، برقرار داشتند

قبايـل عـرب پيمـان هـاي        . قبل از اسالم نيز شناخته شده بود      هلي  انعقاد معاهده در عرب جا    
محمدصـاني،  ( مي كردند    مختلف اتحاد و قرار داد كمك متقابل و يا صلح و عدم تجاوز منعقد             

1358 ، 35( .  
ظهور اسالم با ارائه مذهب جهاني و طرح اخوت و برادري انساني به جاي پيوستگي محدود                

ذكر اين نكته ضروري است كه پيامبر       . دامنه انعقاد معاهدات شد   قبيله اي موجب گسترده شدن      
  .ود معاهدات متعددي منعقد نمودندنيز خ) ص(اكرم 

بـين  ) ص(اولين آن ها معاهده اي بود كه در شهر مدينه در نخستين روزهاي هجرت پيـامبر                 
) انصار(مدينه  قبايل مختلف مسلمان كه مهاجران مكّه ناميده مي شدند با پيروان آن حضرت در               

از يك طرف و قبايل يهودي از طرف ديگر منعقدشده كه در آن اتحاد امت بـر اسـاس بـرادري        
المي وضع گرديده و بر آزادي مذهب، مدارا، همكاري، آزادي شخصي، حمايت از مالكيـت               اس

  . ، منع جنايت و اصول اساسي مانند آن تأكيد شده بودخصوصي
، اين نكته روشن مـي شـود كـه بخـشي از آيـات               يات و روايات  از اين رو، با امعان نظر در آ       

مباركه قرآن كريم و روايات درباره وفاي به عهد به صورت مطلق آمـده و برخـي نيـز تـصريح            
 .، محترم است و بايد به آن وفا دار بود هر كسي يا هر ملّتي كه منعقد شدكرده به اين كه عهد با  

در  .مقابل عهد شكني كنـد جز آن كه طرف  ،د باشدي تواند مجوزي براي نقض عه    هيچ چيز نم  
  . ، ديگر مسلمانان الزامي به احترام با آن پيمان ها ندارنداين صورت

و ان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفـر انهـم ال ايمـان لهـم                     «
ول و هـم بـدء و كـم اول مـره        لعلهم ينتهون أالتقاتلون قوماً نكثوا ايمانهم هموا با خـراج الرسـ           

   )13- 12توبه (» اتخشو نهم فاهللا أحق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين
 باشد چه مسلمان و چه غير مسلمان،      پس معلوم است همان طور كه وفاي به عهد با هر كس           

ظـر اسـالم    ، از ن  چـه غيـر مـسلمان      سلمان باشـند و   ، عهد شكنان نيز چه مـ      واجب و الزم است   
  . ي شوندمحكوم و مجازات م

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  172  89زمستان   – دومشماره  -سال دوم -مديريت آموزشيتحقيقات  پژوهشي -فصلنامة علمي

  نتيجه گيري 
بـه  ) ص(از مجموع مباحث به اين جمع بندي و نتيجه رهنمون مي شويم كه پيـامبر گرامـي                  

، سيره ويژه اي داشته و تدبير جامعه را نيز با همـان روش             نوان حاكم ديني و در مقام مديريت      ع
؛ چرا كه   مت بود شاخص ويژه مديريتي آن حضرت مبتني بر اصل كرا        . م مي داده اند   خاص انجا 

، اصل كرامت انسان ها به عنوان محوري ترين اصول بوده و همواره كـريم               از منظر آن حضرت   
  . مورد تكريم ايشان قرار مي گرفتندهر قوم 

فاً بـه  و مسلمانان در رفتار بـا اقليـت هـاي دينـي صـر     ) ص(اين سيره و سياست پيامبر اكرم       
كار و غير قابـل انكـاري اسـت كـه روح      بلكه اين يك حقيقت آش     ،واسطه حزم و احتياط نبوده    

؛ زيـرا  وزه هاي اصيل اسـالمي نـشان مـي دهـد    مدارا و تسامح در خصوص اهل كتاب را در آم 
 را نيـز بـه   ، پيروان واقعـي آن هـا   كه براي پيامبران الهي قائل است  اسالم به دليل احترام خاصي    

مانان  آن حـضرت و مـسل  و جانـشينان بـر حـق   ) ص(سيره عملي پيامبر    . ديده احترام مي نگرد   
  . راستين گواه بر اين مدعاست
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