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 چکیده
اجتماعی مکتوب از سوو  ملوامانان و ارتطوا      قرارداد اولین عنوان بهبا توجه به اهمیت وثیقة المدینه 

 هوا   گورای   و ملتشورقان بوا   ملامان پژوهشگران از بلیار  زندگی، مختاف ها  جنطه آن با مفاد

 محتوا  وثیقه و شواهد در عین حال برخی از مناقشات ملشرقان با اند. آن پرداخته مختاف به مطالعۀ

گانۀ  گذار  وثیقه، حضور قطایل سه بیشترین مناقشات در خصوص آن، به تاریخ .تاریخی سازگار نیلت

بیشوتر  شوود.   کارگیر  مفاد وثیقه مربوو  موی   اجرایی او در به و قدرت یهود در آن و جایگاه پیامطر

را به هر شکل و صورتی اثطات کنند تا  کنند ارتطا  نداشتن یهود با رسول خدا ملتشرقان تالش می

ها را جنگی تجاوزگرانه گزارش کنند. در این پژوه ، تالش شوده اسوت نومن     با آن جنگ پیامطر

گوذار    مانند اعتطار صحیفه، تاریخ شده مطرح ملائل رۀ صحیفه، برحلبها دربا ترین دیدگاه بیان مهم

شوده   و اصطالح امت به مناقشوات مطورح   صحیفه، حضور قطایل یهود  در صحیفه و جایگاه پیامطر

 دربارۀ این سند حدیثی پاسخ داده شود.

 ملتشرقان، ه،المدین وثیقة المدینه، گذار  صحیفة ، تاریخامت، جایگاه پیامطر ها: واژه کلید

 یهود.
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 مقدمه
 پیامبر اقتصادی از نتایج هجرت و اداری سیاسی، ایجاد دولت و تنظیمات اجتماعی،

 هاای  ویژگای  اعطاای  و مدینه دولت قوانین ایجادها  آن ترین از بزرگ که مدینه است به
ها، تنظیم صحیفه  دهی سازمان آن ترین وبرجسته ،اسالمی جهانی به کیان دولتی و سپس

 بارای  نظاری  مبناای  ،این صاحیفه  مدنی است. جامعۀ اجزای بین روابط تنظیم منظور هب
ضمن  ،شود می مدینه و افراد مرتبط با آن محسوب دولت بین اجتماعی تعامالت تنظیم

 ی کاه طاور  باه  ؛پاردازد  مای  نیاز  اینکه عالوه بر مسائل فردی به مسائل مربوط به قبایل
اسات کاه بارای     بشار  تااریخ  در اجتماعی راردادق اولین المدینه ةگفت صحیف توان می

ای کاه تنهاا از    جامعاه  ؛متعادد تنظایم شاد    مذهبی وای  هقبیلهای  وابستگی باای  هجامع
 ،نپذیرفته بودند و همچنین یهودیان را اسالم که اعرابی بود بلکه نشده تشکیل مسلمانان

 .بودند قبل در آن ساکنها  مدت از
 مختلا  زنادگی فاردی و اجتمااعی، توجاه     های  با جنبه وثیقة المدینهارتباط مفاد 

  طاوری  هبا  ؛دهجلب کررا به خود  مختل  فکری های گرایش با پژوهشگران از بسیاری
قارار   گاو و گفات  و بحث مدار ،و مستشرقان مسلمان دانشمندان از بسیاری میان که در

 گرفته است.

 . محدثان و وثیقة المدینه۱
هاای   سافانه طای قارن   متأ روشن اسات،  وثیقة المدینهبه از سیر تاریخی توجه  که چنان
تنهاا ماورد بحاث و     ناه و   محدثان توجه خاصای باه ایان ماتن حادیای نداشاته       ،اولیه

 و فقاط کامل نیاماده   طور بهدر منابع حدیای نیز بلکه های حدیای قرار نگرفته،  پژوهش
 آن ذکر شده است: بخشی از مفاد اولیۀو  وثیقة المدینهسرآغاز 
، 9ج ق،۲۴۴9شایبه،   )ابان ابای  (ق۷3۵اا ۲۵9ه)شایب  بای ابن اهلل بن محمد بکر عبدابو

 ،حنبل بنا()ق۷۴۲ا۲9۴ابوعبداهلل احمد بن محمد بن حنبل)، (9۲۲ص ،۲ج و 3۲۲ص
ى بان جاابر مشاهور باه     یحیابو الحسن احمد بن  (،۷۴۴ص ،۷ج و ۷۲۲ص ،۲ج تا، بی

  بنمحمد   بن  عبداهلل  بن  ابوعمر یوس  ،(۷9، صم۲9۵9ی، بالذرق()۷۲9ا۲8۴)بالذرى
، یعلی  ابیابن  (،99، ص8م، ج۷۴۴۴ ،عبدالبر ابن() ق۴93ا398) نَمری  عاصم  عبدالبر ابن
ابان حجار   ( و 39۲اا 399، ص۴تاا، ج  بای  ،یعلی واب)(ق۵۷9ا۴۵۲)یعلی  ابیمحمد بن 
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( در منابع حادیای  ۷۴9، ص۴ج م،۲988 ،هیامی)(ق9۲۴ا9۴9)احمد بن محمد ،هیامی
ن واألنصاار نن  ین المهاجریسلم کتابا ب ه ویکتب رسول اهلل صلى اهلل عل»اند:  خود آورده

در  بناابراین  .«نین المسالم یبا  صاال  واالنهم بالمعروف یفدوا عاینن  و ،عقلوا معاقلهمی
هاایی از آن را   مده که البته احمد و مسلم بخشای از آن آ کتب حدیای اهل سنت گزیده

 . اند دهبا طرق مختل  نقل کر
 ،عااملی محمد بن حسن حار    شیخو  ق(3۷9ا۷۵8در منابع شیعی نیز جناب کلینی)

در روایتای   ،هجاری  یازدهماز علما و فقهای شیعه در قرن  ،عاملی حر  شیخمعروف به 
کتاب کتاباا باین     نن رسول اهلل قرنت فی کتاب لعلی»: اند آورده باقر امام از

ارب نن کل غازیة غزت بما یعقب بعضاها  المهاجرین واألنصار ومن لحق بهم من نهل ی
بعضا بالمعروف والقسط بین المسلمین فإنه ال یجوز حرب إال باإذن نهلهاا وإن الجاار    
کالنفس غیر مضار وال آثم وحرمة الجار على الجار کحرمة نمه ونبیه ال یسالم مؤمن دون 

؛ عاملی، 3۲، ص۵ق، ج۲388کلینی، )«مؤمن فی قتال فی سبیل اهلل إال على عدل وسواء.
 (98، ص۲۵ق، ج۲۴۲۴

 حسن تنزل دهد که مجموعۀ آن از درجۀ می طرق این حدیث نشان ۀهماما بررسی 
تر است. البته از آنجاا کاه یکای از     در روایات احمد و مسلم نمایان مسئلهاین  کند؛  نمی

اعتبارسنجی و حکم به اعتبار یک متن همسویی با قران و سنت مقطوعاه  های  شاخص
های حدیای و قرآنای، نشاان از وثاوق     ابق مفاد وثیقه از جهت محتوا با آموزهتط ،است

 ن اطمینان کرد.توان به آ می متن دارد و
بارای اولاین باار     که چنان ؛تر بوده است نگاه تاریخی به وثیقه پررنگ ،ها در طی قرن

اریخی کامل ذکر شده و حضور پررنگ این متون در منابع ت طور بهنیز در منابع تاریخی 
را نقال   وثیقة المدیناه عالوه بر این مصادری که  است. و شهرتش بر وثوق متن افزوده

و دارای طرق متعددی اسات کاه البتاه     ندا های متفاوتی آن را آورده به صورت اند، دهکر
بنادد. برخای ماتن آن را     بر کاذب مای   را بر تواطؤبرخورداری از طرق متعدد خود راه 

 اند.   ای از آن را ذکر کرده که برخی دیگر گزیده حالیاند در دهکامل آور
( اسات کاه   ق۲۵۲بن اساحاق)  محمد ،دهکامل نقل کراولین کسی که متن وثیقه را 

ن ین الماؤمن یبا  ،سالم  ه ویا صلى اهلل عل یهذا کتاب من محمد النب»اسناد آن را نیاورده: 
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م نمة واحاد   إنه ،جاهد معهم و فلحق بهم ،من تبعهم و ،اربی ش وین من قریوالمسلم
پس از آن ابن سیدالناس و ابان   (۵۲۲، ص۲، جق۲383ابن هشام، .«) ...من دون الناس

، ۲، جم۲989اناد.)ابن سایدالناس،    بن اسحاق بدون اسناد نقل کرده ن را از محمدآکایر 
نویساد ابان    ( میق۲۴3)( ولی ابن سیدالناس۷۷۴، ص۷، جق۲۴۴۲؛ ابن کایر، ۷38ص
خایماه را   ست و استاد العمری اسناد ابان ابای  اسنادش نقل کرده ا الخیامه وثیقه را با ابی

خایمه ذکار   در بخش مفقود تاریخ ابن ابینقل کرده است. ولیکن روشن است که وثیقه 
 که قبل از اینکه از طریق او به دست ما برسد در مناابع دیگار وجاود نادارد.    ؛ چراشده

 مجموعاۀ وثاائق سیاسای   در ( اساتاد محماد حمیاداهلل    ۷9۲، ص۲، جم۲99۲عمری، )ال
حمیداهلل، )ابن زنجویه از طریق زهری نقل شده است. االموالنویسد: وثیقه در کتاب  می

( و این طریقی است که وثیقه با ناص  ۲۲۲ و ۲۲۴، صم۲983عمری، ؛ ال۲ق، ص۲۴۴8
 ( ۵۲۲، ص۲، جم۲99۲عمری، .)الکامل در آن ذکر شده است

شاایان مطالعاه و    وثیقة المدیناه،  دربارۀن البته دلیل چنین رویکردی از سوی محدثا
کید م( تأ۲998) الرسول مکاتیب کتاب نیز در میانجی احمدی که چناناما  ؛بررسی است

 جامعاۀ  باه  و شناساایی  را ساند  ایان  ،آلماانی  شاناس  شرق ،بار ولهاوزن اولین ،کند می
 آن عپاژوهش وسای   طریاق  از حمیداهلل، محمد استاد همچنین و دانشگاهی تقدیم کرد،

 هشاام  ابن را که متن اصلی ولهاوزن سپس. شد اسالم جهان در سند این شهرت باعث
 و ،(۷9۴ص ،م۲989 ،هیا ابان زنجو )کارد  بندی بخش بند، ۴۲ به اند، دهابوعبید نقل کر و

و  که در بین آن بود اقادام کارد،   ها بخش این از برخی بندی بخش حمیداهلل به بعد از آن
 (۲۴9، ص8جتا،  ، بییهقیب)ساند.ر مورد ۵۷ به را رقم این

 مستشارق ها  آن میان در اند؛ نقش بسزایی داشته( وثیقه)صحیفه مطالعۀ در مستشرقان
گاریم، برناارد    هاوبرت  کایتانی، ۷ژولیوس ولهاوزن، ۲،وات مونتگمری ویلیام ،انگلیسی
   .اند تههای تاریخی خود به آن پرداخ در کتاب ۴و روبن لوی 3لوئیس

 پژوهش . هدف از این۲
یک سند حدیای معتبر و کارآماد   عنوان به وثیقة المدینهضمن معرفی  مطالعه، این هدف

آن  که مستشرقان براز وثیقه  هایی بررسی جنبه ،علوم اجتماعی و علوم سیاسی ۀدر حوز
 برخی یاکردن وثیقه  اعتبار در بی که تالشاست نقد آراء مستشرقانی  اند، دهاهتمام ورزی
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 یهودی مدینه است. قبایل وثیقه با ارتباطها  آن البته مرکز توجه بیشتر ارند؛مفاد آن د از
 و نیسات  آسانی کار ،وثیقه بارۀدر مستشرقان ۀ آراءهم بررسی شایان توجه است که

 هاا را برحساب   تارین دیادگاه   مهام  توان اما می ؛طلبد تری می طوالنی و تر گسترده زمان
   .قرار دادمورد مناقشه و بحث  شده مطر  مسائل

  . نام صحیفه۱ـ۲
 دو نام برای آن ذکر شده ،که بعد از هجرت در مدینه شکل گرفتای  هنام در متن توافق

هاذا کتااب مان    »شاود:   مای  نامه چنین آغاز متن توافق که چنانکتاب و صحیفه؛  است:
ومان   ،اارب ی]نهال[   ش وین مان قار  ین والمسلمین المؤمنی]رسول اهلل[ ب یمحمد النب

حول هذا یوانه ال »آمده است:  و در بند دیگری از آن« .، وجاهد معهمفلحق بهم ،تبعهم
 ،إال من ظلم ونثام  ،نةیمن قعد امن بالمد وانه من خرج امن و ،الکتاب دون ظالم نو آثم

که خود ماتن ایان   نیز ابن اسحاق  «.ص محمد رسول اهلل و ،وان اهلل جار لمن بر واتقى
وکتب رسول اهلل : »کند می در کتابش از آن با این نام یاد ،ستده انامه را روایت کر توافق

واقارهم   ،هود وعاهادهم یه یوادع ف ،ن واألنصارین المهاجریکتابا ب و سلمه یصلى اهلل عل
 .«همیواشترط عل ،وشرط لهم ،نهم ونموالهمیعلى د

: ۷۷ ۀمانناد مااد   ؛آن اطالق شده اسات  نام صحیفه بر ،همچنین در بندهای مختلفی
نصر محدثا نو یوم اآلخر نن یوامن باهلل وال ،فةیهذه الصح یحل لمؤمن اقر بما فیانه ال و»
ؤخاذ مناه   یوال  ،اماة یوم القیا ه لعناة اهلل وغضابه   یفان عل ،نو آواه ،وان من نصره ،هیؤوی

نهم یا وان ب ،ن نفقتهمیوعلى المسلم ،هود نفقتهمیوان على ال» :3۲ ۀماد« صرف وال عدل.
 «ثام. حة والبر دون االینهم النصح والنصیوان ب ،فةیرب نهل هذه الصحالنصر على من حا

ن نهال  یوانه ما کان ب: »۴۷ ۀو ماد «فةیارب حرام جوفها ألهل هذه الصحیوان : »39 ۀماد
 خاف فساده فان مرده إلى اهلل والى محمد رسول اهللیفة من حدث نو شجار یهذه الصح

 .«ة وابرهفیهذه الصح یوان اهلل على اتقى ما ف ص،
هاای   نوشاته  ازکاه   چنانکنند و  می های صحیفه و وثیقه استفاده مستشرقان نیز از نام

 و( 33۲، صم۲9۵۷ ،وات)«وثیقااه»وی نااام ، شااود ماای وات مالحظااه مااونتگمری
صاحیفه  »نویسد:  می صحیفه دربارۀو  برد می را به کار (۷99 و ۷۷9ص همان،«)دستور»

 ،هماان )«اناد.  دهبه آن راضی و خشنود باو ها  و فرقهاحزاب  پیمان مکتوبی بوده است که



 931۷ز و زملتان پاییم، ، سال دهم، شماره بیلت پژوهی انامه حدیثصفدو   33

  (3۴9ص
 ،یاارب و گااهی مدیناه اساتفاده شاده      ، گااهی از واژۀ دیگار اینکاه در کتاب    نکتۀ
نیاز اساتفاده از ناام     که کاربرد اسم یارب به منافقین اختصاص دارد و پیامبر درحالی

، ۲۴9اا ۲۴۲، ص۴، جق۲۴۲8)ابن حجر عسقالنی، اند. جای مدینه نهی کرده هیارب را ب
های دیگار   تر از نام مدینه مناسب ( بنابراین استفاده از نام صحیفۀ9۴، صم۷۴۴9جمیل، 

 واژگان استفاده شاود و مکارر در هماۀ   کید بیشتر بر این است که از این ؛ چون تأاست
  م، همان(۷۴۴9)جمیل، های معاهده وارد شده است. متن

  صحیفه . اعتبار۲ـ۲
و  ۵ورزناد  مای  اعتبار وثیقاه دشامنی   در خصوص محققان است معتقد وات مونتگمری

 تاوان دریافات کاه    می زبانی همهای  اما با بررسی. آورند نمی جا هب حق آن را در مطالعه
آن مانناد   عباارات  از برخای  زیارا  ؛اسات  شاده  تنظیم قدیمی سبک و صحیفه به شیوه

، هماان )گاردد.  برمی مدنی ولا دورۀ به ،مسلمانان منین برای داللت برلفظ مؤاستفاده از 
  (3۴۷ص

رزق  ؛۲۲۲اا ۲۴۲، صم۲983ی، عمار )نتیجه وات پس از بررسی منابع مختلا   در
 توان از می هم منبع بدون دربارۀ سند و مصادر وثیقه معتقد است (3۲۲، صم۲99۷ ،اهلل

  (۵۲8ا۵۲9، صم۲9۵۷وات، ).اطمینان داشت صحیفة المدینه صدور
 از پاس  اعتماد قابل نمونۀ ترین وثیقه قدیمی»کند:  می قلفالح حسین نیز از کایبرلی ن

 (۴9، صم۷۴۲۴، حسین)«کریم است. قرآن
 و داردییاد مفااد آن توساط قارآن کاریم اعتقااد       ثیقاه و تأ و صحت بر ولهاوزن نیز

 ،«عَلِيمًها ََكِيمًها   وَكَانَ اللََّههُ  نَفْسِهِ فَإِنََّمَا یَكْسِبُهُ عَلَىمَنْ یَكْسِبْ إِثْمًا وَ» آیۀ اساس نویسد: بر می
 معنای را از خاالل   مراجعه کنایم، هماان   (۴9 ب و39 ،33 ،3۲ا۷۵)ایمفاد بنده به اگر

وانه من » ،33 و 3۲ا۷۵در بندهای  «وتغ إال نفسهیفانه ال  ،إال من ظلم ونثم» های عبارت
 کسبه کاسب إال علاى یثم ال وان البر دون اال»و  ،ب 39بند  در «تهینهل ب فتک فبنفسه و

مفااد ماورد    ۀشود که هم می مالحظه البته پس از بررسی. یابیم درمی ۴9 ۀدر ماد «نفسه
  (۲3ا۲۷ص ،م۲99۴، یدیحم)اشاره دارد. یهودیان ب، به39 ۀماد جز هاستناد ولهاوزن ب
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 گذاری صحیفه تاریخ .۳ـ۲
ده دا قرار بحث مورد وثیقه دربارۀمستشرقان  و اعراب از محققان کهای  مسئلهین تر مهم

 در مندرج البته بندهای. است وثیقه تاریخ تعیین موضوع جوی آن هستند،و و در جست
 و فرضاایات سااوی محقااق را بااه و دهااد ماای متعااددی را نشااان احتماااالت ،وثیقااه
 مسائلۀ  کناد و  مای  هادایت  ،اسات  آمده آن محتوای در آنچه اساس بر هایی گیری نتیجه
 باارۀ در کلی نظر اتفاق قطعیت و هیچ براینبنا .سازد می را دشوار نوشتن آن زمان تعیین
   برای نوشته شدن وثیقه وجود ندارد. خاص زمان

 ابان  بار منبع آن، این است که اولین و وثیقه تاریخ تعیین در تضادها دلیل این شاید
 آوری جماع  منباع بدون تعیاین   و خاص، طور بهآن  تاریخ تعیین بدون اسحاق وثیقه را

 راهی بیابناد تاا ضامن    مستشرقان شده سبب مسئله این شاید و وثیقه ذکر کرده است،
 . ببرند السؤ زیر را آن ،تاریخ وثیقه تعیین

 و مساجد  سااخت  از پاس  وثیقه را ابن اسحاق اما باید به این نکته توجه داشت که
 مااه  ماه پنجم و بین وثیقه گرفت از آن نتیجه توان می که کرده ذکر بیان مواخات از قبل

 . است شده وشتهن هجرت هفتم
 از متشکل که ،آن کنونی شکل به وثیقة المدینهنوشته شدن  چگونگی بارۀدر هنوز اما

 یاا  آیا وثیقه در یک زمان نوشته شاده اسات    است: مطر  ییها پرسش ،ماده است ۴۲
تکمیال شاده    شاکل  این به آن از بعد و شده نوشته درپی پی مراحل در بندها اینآنکه 
 بسیار، سؤاالت انجام گرفته است  زمانی چه در شده، نوشته مانز یک در اگر و است 

 خاود  اتیا نظر در ،نتیجاه  درآورده و در را به حیارت  مستشرقان و عرب پژوهشگران
 در قباول  قابال  منطقای  اناداز  چشم به یک رسیدن برای ،در این پژوهش اختالف دارند.

 شود: می تحلیل و تجزیه ارائه وها  آن های ، دیدگاهوثیقة المدینه تاریخ

  صورت یكپارچه نوشته شدن وثيقه در یک مرَله و به الف.
 اماا  ،اسات  شاده  زماان نوشاته   یاک  در باره و یک به سند این که باورند این بر گروهی
 از بایش  سند این زیرا محتوای ؛با اطمینان تعیین گردد خاص یک زمان که است دشوار

شده  تقسیم گروه یک از بیش به نظر این صاحبان بنابراین دهد. می را نشان احتمال یک
 ده است:کرمجموعه تعیین  دیگر به نسبت متفاوت زمانیها  آن از هریک و



 931۷ز و زملتان پاییم، ، سال دهم، شماره بیلت پژوهی انامه حدیثصفدو   3۲

 اول گروه

 ،م۲998 ،ولهاااوزن)باادر جنااگ از قباال وثیقااه باار ایاان باااور اساات کااه ولهاااوزن
شده،  نوشته مدینه به محمد حضرت مهاجرت از بعد دورۀ اوایل یعنی ،(83ا9۵ص

 توان نتیجه می است، م(9۷3)قمری هجری دوم سال بدر ه زمان وقوع جنگو از آنجا ک
 زنادگی  الزامات با باور این. بوده است مهاجرت اول سال در آن اعالم تاریخ که گرفت
 و اماورات ماردم در   زنادگی  خادا  رسول بود که زیرا الزم ؛است سازگار پیامبر

 ملات اجتمااعی   یاک  یاا  و حزب یک مدنی جامعه که دلیل این به کند، مدینه را تنظیم
 و مدینه)انصاار(  جمعیات  از اعاراب  حزب تشکیل شده باود؛  چند از بلکه ،واحد نبود
های  شاخه و قبایل به سوم و اول گروه که دو حالیدر ساکن مدینه، یهودیان و ،مهاجران

هاای   جناگ  و هاا  درگیری و مشکالتها  آن از برخی میان در و شوند، می دیگر تقسیم
 پیاامبر ( 8۵ص ،۷، جق۲۴۴۲ ی،؛ طبار 3۲، ص۷ج، م۲99۴ ی،عقاوب ی).باود  مختل 

 زیارا ماردم   ؛شناخت را می معاهدات وها  نامه پیمانخود  فرهنگ و زیست محیط دلیل هب
 معاهادات  عربستان جزیرۀ شبه در زمینی تجاری مسیرهای کنترل در بزرگ قبایل با مکه

 اساتقرار  سبب به نیز پیامبر( ۲۴۴ا99ص، م۲98۲ ی،عل).کردند می نامه تنظیم توافق و
جدید و وجود احزاب گوناگون در مدینه و لزوم وحدت میاان   اسالمی جامعۀ و دولت

کاه   مسائله توجه به ایان   همچنین دانست و می را وثیقة المدینه نوشتن ضرورت ها، آن
از ساوی او را   اقادام  کرد، پاذیرش ایان   می دریافت وحی بود و رسول خدا محمد
تنظیم کند ای  هگون را بهاساسی  قانون آن بود که پیامبر بزرگ مسئولیت .کند یم آسان

 . کردند، آن را بپذیرند می زندگی مدینه در که احزابی همۀ که
 هجارت  از اولاین فرصات بعاد    در سند این تنظیم برای الزم و فوری نیاز بنابراین 
 . گذارد نمی باقیدر تنظیم آن  خیرتأ برای توجیهی هیچ ،به مدینه پیامبر

 گروه دوم

 پاس  وثیقاه  که باورند این بر ،گریم مستشرقها  آن و در پیشاپیش محققان از برخی
 اسااس  بار  بااور  ایان  و ،هجرت دوم سال از پس یعنی ؛است شده نوشته بدر جنگ از

 پیاامبر  ناماه و سایرۀ   زندگی حوادث با که سند است، بندهای این از برخی محتوای
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م، ۲9۵۷ ،وات).بادر  جناگ  در بزرگ پیروزی به رسیدن از پس ویژه به سازگاری دارد،
 (3۴3ص

ه من شئ فان مارد الاى اهلل   یوننکم مهما اختلفتم ف» :وثیقه آمده ۷3 بند در ماال برای
در اختالفااتی کاه    خادا  یعنی رساول  ؛«و سلمه واله یعزوجل والى محمد صلى اهلل عل

 صورت معنی را به این نیز همان 39 بند و در .کننده و حاکم است شود فصل می ایجاد
 آنچاه در  .«و سلمه واله یخرج منهم نحد اال باذن محمد صلى اهلل علیوننه ال»: دهکر بیان
 در پیاامبر  اختیاار  در کاه است نفوذی  و قدرتدهندۀ  نشان ،است دو متن آمده این

بادر   جناگ  در مسالمانان  پیاروزی  از پس وثیقه که معنی این به ؛مدینه قرار گرفته بود
 اطاراف  و مدیناه  در راهاا   آن قدرت و ن مسلمانانأش که ای پیروزی است؛ شده نوشته

 . است داده افزایش( ۲۴۴ا۲۴3، ص۵ج، م۲99۵ ی،عامل)آن
 ۲۲ بناد  در کند؛ می مینرا تأ گروه این نظر که دارد وجود دیگری بندهای همچنین،

اال  ،ل اهللیساب  یقتال فا  یدون مؤمن ف سالم مؤمنیال  ،ن واحد ٌیونن  سِلم المؤمن»: آمده
ءُ بعضهم عن بعض یبِین یونن المؤمن» :آمده است ۲9و در بند  .«نهمیعلى سواء وعدل ب
نچاه  آ( 3۴3، صم۲9۵۷وات، )محققاان  از به نظر برخی .«ل اهللیسب یبما نال دماءهم ف
 ،آن در کاه  جنگی گردد؛ اولین میباز بدر جنگ وقوع از پس زمان به ،در این متون آمده

 . کشته شدند مسلمانان گروهی از سپاه

  سوم گروه

جناگ خنادق    از پس وثیقه پندارد می که وات است مونتگمری پیشاپیش این گروه،
نگاارش   تاریخ ،اسالمی سیاسی اندیشۀ کتاب دراو ( 3۴9ص همان،).نوشته شده است

 از که مسالمانان آن از پس یعنی ؛کند می تعیین م(9۷۲)قمری هجری ششم وثیقه را سال
را بر  باور این وات خالص شدند. هجرت از بعد پنجم سال در یهودی قریظه قبیلۀ شر 

 قبایال  ساه  از به یکی روشن و صریحای  هاشار از وثیقه فعلی نسخۀ اساس خالی بودن
 منطقای  و اماری طبیعای   را آن و بنیان نهااده  (قریظه بنی یر،بنی قینقاع، بنی نض)یهودی

 بار  و باود، ها  آن حضور از عاری هجرت پنجم سال از پس نکه مدینهآ یژهو به ؛داند می
 در اداماه  بعاد  اما باشد. شده نوشته خاص زمان این در وثیقه ثابت است که اساس این
 9۷3 یاا  9۷۷ ساال  و حاداقل در  مهااجرت  زماان  باه  مفاد اصلی صاحیفه  که گوید می
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 کاه  درحاالی  ،شده اصال  یا و ذفح ندارد اعتبار دیگر که مفادی و گردد، میالدی برمی
 از مدیناه اساتناد   یهاودی  خاروج قبایال   تااریخ  و به مفاد دیگر به ان اضافه شده است

 ,Watt)سیاساتمدار  و نبی محمد کتاب در دوباره سپس (۲۷م، ص۲98۲، وات).کند می

 تااریخ  باارۀ در چیز همه که کند کید میأو ت بحث قرار داده مورد را موضوع ، این(1961
 و اساالم  در کتاب که درحالی رسد، می و تاریخ آن به زمانی دورتر امشخص است،آن ن

 شاکل  زمان مهاجرت از سال پنج از وثیقه پس» نویسد: می( Ibid, 1966)جامعه وحدت
 «نهایی پیدا کرد.
 شاخص  باا ساوم   مؤمنان به... » کند: می فروق لغوی نیز استناد وجود به مونتگمری

در  و ،(۷3 ،۲8 ،۲9 مفااد )"نحن" دیگر بار و ،"انتم" با ضمیر یگاه و کند می اشاره "هم"
 کاه  3۲و ۷3 ماوارد  جز هاستفاده نموده، ب "مؤمنین" وثیقه در خطاب از عنوان بیشتر مفاد

  (3۴3ا3۴۴م، ص۲9۵۷وات، )«استفاده شده است. "المسلمین" اصطال  از آن در
 تفااوت  باا  و دیگر بوده دمفا تکرار که مفادی در وثیقه وجود دارد معتقد است وی

 :(3۴۴ص همان،)است همان مسائل به اندکی رسیدگی
 بندهایی که در مضمون مشترک است موضوع
شاود   در اختالفاتی که ایجاد مای  خدا رسول
 کننده و حاکم است. فصل

۷3 ،39 ،۴۷ 

 ۴3، ۷۴ قریش برابر گیری در موضع
 3۲، ۲9 گفته شده یهودیان دربارۀ آنچه
 ۲8، ۲۴ گفته شده یهودیان دربارۀ آنچه
 که عیناً تکرار شده است. 38، ۷۴ گفته شده یهودیان دربارۀ آنچه

 ۴9، 3۴ بودند. اوس از بخشی که یهودیانی دربارۀ

  
 باین  شاباهتی  هیچ دارد، شباهت وجود 3۲و  ۲9 ۀماد دو بین اگر شایان توجه است

ة غازت  یا ان کل غاز و) ۲8 ۀو ماد (کافر... یقتل مؤمن مؤمنا فیوال ) ۲۴ مادۀمفاد آن و 
  (9۲ا99م، ص۲99۴ی، دیحم)وجود ندارد. (معنا...

 ایان  به بزرگ یهود در وثیقه قبیلۀ سه توان گفت عدم ذکر نام می در نقد این دیدگاه
 نوشتن آن تاا  زمان که نیست معنا این به و نشده، ذکر محتوای آن نیز در که نیست معنا
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 در توضایح  منطقای  بسایار  تفاسایر  بلکاه  افتااده،  خیرباه تاأ   پنجم هجرت سال از بعد
 آمد. در ادامه خواهد و با جزئیات است شده مطر  وثیقه در حضور یهودیان چگونگی

 هجارت  از پاس  وثیقاه  باه تنظایم   فاوری  نیاز و همچنین با توجه به آنچه از ضرورت
 . است تضاد وثیقه در نوشتن زمان خیرتأ در وات ۀاید با همه ،بیان شد پیامبر

 در دفعات مختل  نوشته شده است صحیفة المدینه ب.
 وثیقاه  که بر این مطلب نظر اتفاقبا وجود  طور که در عناوین قبلی بیان شد، همان

 بادر  جناگ  از قبل این اختالف وجود دارد که آیا ،شده نوشته پیامبر هجرت از پس
؛ se, 1963, p. 16Wellhau)ه ولهااوزن و کایتاانی معتقدناد   ک چنان است  نوشته شده

م، ۲9۵۷ ،وات.)ه گریم به آن معتقد استک ، چنانآن از بعد یا و( 3۴3م، ص۲9۵۷وات، 
 زماان  تأخیرمربوط به  فرضیات ،آن محتوای بررسی و مفاد وثیقه مطالعۀولی ( 3۴3ص

اشارات مختلفی دال بر نوشته شادن   که این است واقعیت کند. می نوشتن وثیقه را باطل
بنادش، مانناد دیگار     ۴۲ وثیقاه باا   های مختلا  وجاود دارد.   ات و زمانوثیقه در دفع

 احزاب میان روابط توافقات و معاهدات، فقط شامل دو طرف یا دو نماینده نیست بلکه
و  کناد  مای  انصار را تنظایم  مهاجران بین مفادی از آن، روابط کند. می متعددی را تنظیم

 مسالمانان  بین رابطۀ دیگری مفاد کند، و یم مهاجرت مربوط از به پس آن را دقیقاً زمان
نوشتن آن را  زمان تواند می آن، در مندرج مفاد به توجه با و دکن می تنظیم را یهودیان و

قریش را  و مسلمانان بین رابطۀ ماهیت که طور که شامل مفادی است همان ؛تعیین کند
با هام   با دشمنان لهدر مقاب چگونه دهدکه می توضیح مسلمانان به حتی و دهد می نشان

 وثیقاه  کاه  اسات  معنای  بادان  وثیقاه  در احازاب  این همۀ وجود ،بنابراین. تعامل کنند
و ناه در یاک زماان     ،مختلا  هاای   زماان  است که در هایی نامه موافقت ازای  همجموع
نام  وثیقة المدینهبه  و شده ادغام هم با سپس در یک شکل واحد و شده نوشته ،خاص

 . گرفته است
 و دعاوت پیاامبر   تااریخی  مسایر  طریق از مفاد وثیقه از برخی زمان تنظیمبرای 
 رابطاۀ  تنظایم  مفاد بندهای اول وثیقه مخصاوص  گفت توان می ،زندگی ایشان حوادث

 جامعۀ برای واحدی قصد داشت موجودیت پیامبر زیرا ؛است انصار و مهاجران بین
پیماان  ت)اقادام باه مواخا   ،مدیناه  هب ورود از پس بالفاصله بنابراین .ایجاد کند اسالمی
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، ۲ج، تاا  ، بای ابن سعد ؛3۵3ا3۵۲، ص۷ج ق،۲383، ابن هشام)نمودها  آن بین برادری(
طارفین   از هریک وظای  حقوق و ۀدهند نشان د کهرا وضع کرمفادی  سپس ،(۷38ص

 باین  ،اسات خد رسول پیامبر محمد کتاب این»: اول وثیقه آمده است مادۀدر  .است
یات کناد و باه    هرکس کاه از ایشاان تبع   و ،یارب مردم و قریش از سلمانانم و مؤمنان

دوم آماده   بناد  در و ،«کس که با ایشان در جهااد شارکت کناد   ایشان ملحق شود و هر
  «.ایشان امت واحد هستند»: است

 خواست می خدا رسول انصار چنان بود که و مهاجران بین ارتباط اهمیت و ارزش
 پاس  مفااد  طریق از، این منظور به دستیابی برای و واحد باشند موجودیت ها یک همۀ آن

المهااجرون مان قاریش    »: اقدام کردها  آن زندگی امور دهی سازمان ، برای3بند  در آن، از
 ساپس  .«على ربعتهم یتعاقلون بینهم وهم یفدون عانیهم بالمعروف والقسط بین الماؤمنین 

 و اقاوام  از مدیناه  سااکنان  که مختص ست،آمده ا ۲۲تا  ۴ مفاد و مضمون آن در معنا این
 دفع و زندگی امور دهی سازمان این مسائل مربوط به همۀ بود، و های اوس و خزرج قبیله

برای آن تالش  پیامبر است که تابیت قدرت و تحقق وحدت و اختالفات و مشکالت
خیری، تاأ  هرگوناه  بادون  مفااد،  تنظایم ایان   برای زمان ترین مناسب و بهترین و کرد، می

 . به مدینه بوده است پیامبر ورود از مستقیماً پس
 دارد و اشااره  قاریش  انصاار باا   و مهاجر مسلمانان بین رابطۀ به ۴3 ب و/۷۴ موارد

وقوع  از قبل که رسد می نظر به از سیاق بندها .کند می قریش را روشن با برخورد ۀنحو
در  که نوشته شده است د،آم وجوده ب طرفین بین خصومتی وقتی بدر، کشتار در جنگ

هاا و   جاان  در نه، ها آن پیمانان هم از نه و قریش از فرد نه اجارۀ را به عدم آن مسلمانان
اهاداف   در برابار اساتمرار   طبیعای  واکنش یک عنوان به دهد که می هشدار ،نه در اموال

 ایبار  فرصتی هر آوردن دست هها، و ب اموال آن و رساندن به مسلمانان در آسیب قریش
 . به هر طریقی بوده استها  آن بردن بین از

 دارد وجاود  مدیناه  یهودیان مسلمانان و رابطۀ خصوص در دیگری موارد همچنین،
 . شد خواهد صحبت وثیقة المدینهدر  یهودیان ذیل عنوان حضور آن جزئیات بارۀکه در

 توسط ،است شده نوشته متعددهای  زمان در که وثیقه در دفعات مختل  و باور این
 باا آن  وثیقاه  کاه  سابکی  شود. می تقویت محتوای مواد وثیقه شده بر انجامهای  پژوهش
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وحدت و قاوام   مفاد از برخی که چنان ؛در رصانت و وضو  یکسان نیست نوشته شده،
 .است روشن و زیبا که مفاد دیگر سبک برخالف ،ندارد

باه   کلماه  ،«نیاماوا مُحاارب  ن ما دینفقون مع المؤمنیهود یونن ال» :۷۴ ۀماد ماال، برای
ن ینفقون ماع الماؤمن  یهود یونن ال»: تکرار شده است 38 ۀماد در حرف به حرف کلمه و

 نوشاته  زماان  یاک  وثیقاه در  اینکه بر است روشنی اشارۀ تکرار این .«نیما داموا مُحارب
 . است نشده

حاول  ی وال ،ش وال نفسااً یر مشرک ماالً لقار یجیونن ه ال» ،/ب۷۴ معنا و مضمون ماده
وننه ال تُجار »: تکرار شده است ۴3 ۀماد در متفاوتهای  بندی جمله با ،«دونه على مؤمن

 قاریش و اماوال   مبنی بر هشدار به عدم اجاارۀ  بجانا این تکرار .«ش وال من نَصَرهایقر
  دلیلی بر عدم رصانت متن است. ،ها و کمک به آنها  آن

: ۷3 مادۀ دریکی  است: شده د تکرارواحدی در دو بن معنی ،دیگر جای همچنین در
ه من شئ فان مرده الى اهلل عز وجل والى محمد رسول اهلل صلى یوننکم مهما اختلفتم ف»

فة مان  ین نهال هاذه الصاح   یوننه ماکان با » :۴۷ دیگری در مادۀ و «و سلمه واله یاهلل عل
هلل صالى  فان مرده الى اهلل عز وجل والى محمد رسول ا ،خاف فسادهیحدث نو اشتجار 

در  محماد  حضارت  کاه  هر دو متن اشاره به این مطلب دارد .«و سلمه و اله یاهلل عل
 . حاکم است دهنده و هفیصل اختالفات یا مشاجرات میان اهل مدینه،

 زیارا  ؛نیسات  نیاازی  آن به و نبوده توجیه قابل تعدادی از مواد وثیقه، در تکرار این
 در مفهاوم،  هماان  دوباارۀ  اسات و تکارار   فهم روشن و قابل ،مفاد وثیقه آمده در آنچه

نوشاته   سابک  کند که می این فرضیه را تقویت دیگر،های  زمان در مختل های  صورت
 بلکاه هار   بااره نوشاته نشاده،    مفاد وثیقه یک گفت توان می و ،یستن شدن وثیقه واحد
 مراحال  خااص و در  زماانی  در ،یکساانی دارد  محتاوای  کاه  سازگار مجموعه از مفاد

 کیاد آن تأبیشتر بار   و دهد می افزایش را این باور آنچه که درپی نوشته شده است، و پی
اماور مختلا  و    و مساائل  برای بند و ۴۲ از متشکل زیاد وثیقه است که حجم کند، می

 .های متعدد تنظیم شده است احزاب و گروه
 یتوضاع  نتیجه در و یکپارچه نیست، متن یک وثیقه که نیز معتقد است مونتگمری
نظر را با اساتناد باه وجاود مفااد      این وی .است آن متفاوت از بخش هر تاریخ نگارش
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ساند   یاک  وثیقاه » نتیجاه  در( 3۴3م، ص۲9۵۷وات، ).کند می توجیه وثیقه در تکراری
طاور کاه از    هماان ... اسات  تشکیل شده مجزا دو بخش بلکه حداقل از نیست، مستقل
 (۲۷م، ص۲98۲ ،وات)«است. آن روشنمفهومی چندین ماده از  تکرار یا و تکرار

 مخصاوص  یکای  ساند باوده،   دو اصل در وثیقه زیاد احتمال به»نویسد:  می العمری
 ،4141عمری، ال ).«یهودیان بین مسلمانان و دیگری و بین مهاجران و انصار، ،مسلمانان

 (۲۲۷ص
 مبنی بر کم و زیااد  زبانی،های  تفاوت براساس وجود و اما سخنان مونتگمری وات

 از اساتفاده  آن، مانناد  باه  نیااز  باه  توجاه  دیگار باا   زماان  به زمانی شدن مفاد وثیقه از
 و( ...و یهمعاان  ،نهمیا ب ،معناا  ،مان تبعناا  )مختل  ضمایر و( مسلمانان و مؤمنان)کلمات
با توضیحاتی که در ابتدای این عنوان مطار    ،افتاده اتفاقها  آن از برخی که در تکراری

و  است طبیعی مسئلهاین  وثیقه یک سند نبوده، که بپذیریم اگر .قابل پذیرش است ،شد
تکراری بودن بعضی از مفااد وثیقاه    را حتی دربارۀ بسیاری از اشکاالت وارد بر صحیفه

 تکارار  باه  نیاز ،نامه با قبایل مختل  تنظیم توافق ممکن است در که چنانگوست.  پاسخ
 و شاود  اساتفاده  اینجا این کلمه است در ممکن دیگر باشد، قبیله با قبلی نامۀ توافق متن
. ترتیب همین به در اینجا این ضمیر و جای دیگر ضمیر دیگر و دیگر، ۀکلم دیگری در

 38 و ۷۴ ماواد  کارگیری آن برای همان موضاوع در  طور کامل و به بهتکرار مفاد  مسئلۀ
ن ماا داماوا   یننفقاون ماع الماؤم   یهاود  یوان ال»: ماده آمده است دو هر دراتفاق افتاده و 

 3۴ در ماادۀ هود نوس اسات.  یکه هر دو متعلق به  ۴9 ،3۴ همچنین دو مادۀ« .نیمحارب
هاود األوس  یوان » :۴9 در مادۀو  ،«عوف یهود بنیاألوس مال ما ل یهود بنیوان ل» :آمده
مان نهال هاذه     فة ماع البار الحسان   یننفسهم على مال ما ألهل هاذه الصاح   هم ویموال

 قادرت  باارۀ درها  آن که همۀ ۴۷و  39 ،۷3 همچنین مفاد .«ثماالدون فة، وان البر یالصح
 ایان  باه همبساتگی هماۀ    مسائله  ایان  شااید  گوید. می سخن پیامبر دینی و سیاسی
. دارد جداگاناه اشااره   صاورت  باه  ،ساند  در موجاود  اجازای  از جزء هر باها  نامه تفاهم

مقرراتی  و قوانین و تعهدات بلکه نشده، باره نوشته یک به وثیقه رسد می نظره ب بنابراین،
 وگرناه  یافته است، تکامل و شده تولید مدینه ۀجامع محیطی و اوضاع به بسته است که

 جناگ  هاای  هزیناه  معناای  چیسات   نشاده  آغاز هنوز که جهادی بارۀدر سخن معنای
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 و پیروزی سخن از معنی تواند باشد  می نبوده و وقوع نیافته است چه مجاز که درحالی
 مفااد وثیقاه کاه    بقیۀوجود  همچنین چیست  ،اتمام نیافته آن اجزای هنوز که متیحکو

 . تضاد باشد مهاجرت در اول سال در اجتماعی و سیاسی اوضاع واقعیت با است ممکن
 مجادداً  زیار  شار   باه  وثیقاه را  تاوان تااریخ   مای  کند کاه  می تصور همچنین وات

 باین  توافاق  دهنادۀ  نشاان ( ۷3و  ۲9 یاا )۲9 یا ۲۵ تا مفاد ابتدای وثیقه: پیکربندی نمود
 توسااط توانااد ماای یااا و بااود، دومااین عقبااه در مدینااه قبایاال و محمااد حضاارت
هاای   دوره در دیگار  موارد ،آن از پس شده باشد و تهیه مهاجرت از بعد نفوذان صاحب
 مربوط آنچه مانند ؛شده حذفها  آن از برخی و شده ن اضافهآبه  نیاز برحسب مختل 
  (3۴9صم، ۲9۵۷وات، ).و نضیر بوده است به قریظه

 قارارداد  اصالی  ماتن  دهنادۀ  وثیقاه نشاان   مفااد  از برخی که در پاسخ به این فرضیه
تاوان گفات ماتن بیعات      می در بیعت عقبه باشد، مدینه قبایل و پیامبر بین امضاشده

بسایار بعیاد و    و (۲9۵، ص۷ج ،م۲9۲۲ر، یا ابان کا )حفظ شاده  تاریخی عقبه در منابع
 ةصاحیف  در ایان  بار  عاالوه  آماده باشاد،   صحیفة المدینهمکن است که مفاد آن در نام
که در بیعت عقباه   حالیکند، در می با صراحت شرایط طرفین را تعیین پیامبر ،مدینهال

 عقباه  پیمان متن عنوان بهمونتگمری وات در این نظریه  که مواردی چنین نبود. همچنین
 که چنان ؛کند نمی او را پشتیبانی ، فرضیۀ(۷3و  ۲9 ،۲9 ،۲۵بندهای )کند می به آن استناد

 دون بعاض  یماوال  بعضاهم  نیالماؤمن  وإن ندنااهم،  همیعل ریجی»: آمده است ۲۵ در بند
زماان   آن که در کند، درحالی می صحبت کارگیری افراد هنامه و ب اجاره از این بند «.الناس

 خودش مسلمان و شدند، نمی ختهشنا رسمیت به مدینه مسلمانان در نه و مکه که نه در
 !  دیگران را به اجاره بگیرد ،خود چگونه امنیت است، جویو جست در و مورد تعقیب

هاود فاإن لاه    یوإن من تبعنامن »: نیز تطابق دارد۲9 بندبر  ،گفته شد ۲۵ بند در آنچه
تیهاان   بن هیام آنچه با کامالً این، عالوه بر «.همین والتناصرعلیرمظلومیغ النصرواألسو 
آماده   عقبه پیمان در( ۴۴9ا ۴۴۲ص ،3جتا،  ، بیابن سعد).است تضاد در ،روایت کرده

 تیعس فهل اهودی عنىیا  قاطعوها وإنا حباال، الرجال نیوب ننایب إن اهلل، رسول ای» است:
 اهلل رساول  فتبسام  :قال وتدعنا  قومک إلى ترجع نن اهلل نظهرک ثم ذلک فعلنا نحن إن

 نحاارب  منى، ننتم و ننامنکم دم، اله دم واله الدم، الدم بل :قال ثم ،سلم و هیعل اهلل صلى
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 قطاع  موضاوع  (3۴3، ص۷ج، ق۲383ابان هشاام،   ).«ساالمتم  ممن ونسال حاربتم، من
باا مواضاع   هاا   آن در جامعه و اعاالن مخالفات باا   ها  آن نمایندگان یا روابط با یهودیان

 و بعاات  بودناد و از  کتااب  اهال ها  آن زیرا ؛نسبت به یهودیان در تضاد است پیامبر
ها را به دین اساالم   آن خواست می در دست داشتند و پیامبر بسیاری او اخبار نبوت

 د. هدایت کن
جمیل نیز در کتاب خود به این فرضیه پرداخته و ضمن آنکاه صاحیفه را از پیماان    

 کارده اسات.   داند، بحث جامعی در پاسخ به ایان فرضایه ارائاه    عقبه مجزا و متأخر می
 (9۴ا9۴، ص۷۴۴9)جمیل، 

وإن المؤمنین یابائ بعضهم على بعض بماناال دمااءهم فای    » آمده است: ۲9در بند 
 آغااز  مرحلاه  از ایان بناد،   .«إن المؤمنین المتقین على نحسن هدى ونقوماه  سبیل اهلل و

 از پاس  منابع تااریخی  به توجه با که کند، خدا صحبت می راه در مبارزه و تشریع جهاد
  .تشریع شده است هجرت
اختلفاتم   وإنکم مهماا »دارد:  اشاره اکرم پیامبر سیاسی و مذهبی اقتدار به ۷3بند 

 کاه  «و آلاه و سالم.  ه یصلى اهلل عل وإلى محمد شئ فان مرده إلى اهلل عزوجل  نمهم یف
چناین ماوقعیتی بارای     ،است و در زمان وقوع بیعت عقباه  چنین بوده مهاجرت از پس

 . ود نداشتوج پیامبر
 ماردم  بار  غلباه  امکان عدم بدر برای بار دوم، جنگ از بعد مدینه مردم ،وات نظر به
 نازول  خصاوص  باه  ؛کردناد  حمایات  شدت از پیامبر ت وبا قوّ اما را دانستند، مکه

ینُ وَقَاتِلُوهُمْ ََتََّىٰ لَها تَكُهونَ فِتْةَهوَ وَیَكُهونَ الهدَِّ     » :کرد ترغیب مبارزه به راها  آن الهی وحی

 مفااد  قاریش و  برابر مدینه در اساسی زمانی است که مفاد قانون این« (۲93 ه:بقر«)...لِلََّهِ
 نوشته تواند می صلح است، در چه و جنگ در چه ملت، وحدت دهندۀ نشان که دیگری

نوشاته   مکاه  با قطع رابطه از پیش این مفاد از وثیقه را انصار و بعید است که باشد شده
 (3۵۴ا3۵3م، ص۲9۵۷وات، )باشند.
 تنظایم  مختل های  زمان در وثیقة المدینهمعتقد است  از یک طرف وات ،نتیجه در

 وثیقاه بحاث   تاریخ مورد در باید» نویسد: می دیگر سوی و از شده آوری جمع سپس و
 فرض در نظر وی (3۴3ص همان،.«)نوشته شده است بدر جنگ از بعد یا قبل که شود
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کند که وثیقه یاک   می اشاره دوم فرض در اما سازگاری دارد، ارائه شد قبالً آنچه با اول
سند واحد بوده است و مشخص نیست که تاریخ آن قبل از جنگ بدر بوده یاا پاس از   

 کعاب گیارد   ن پس از جنگ بدر باوده، نتیجاه مای   آآن  زیرا اگر پذیرفته شود که زمان 
 مسالمانان  و یهودیان بین توافقی هیچ زمان آن تا چراکه ؛شد کشته توجیه بدون اشرف
 پاذیرش  و مجبور به عقد پیمان و معاهده با پیاامبر  یهودیان عالوه هب نداشت، وجود
 ! کعب اشرف شود سرنوشت سرنوشتشان مانند ترسیدند می زیرا شدند؛ آن طشرو

 . سه قبیلۀ یهودی و صحیفة المدینه۴ـ۲

ن طاور کاه ورود   ثر باود، هماا  در مدینه بر گسترش اساالم در آن ماؤ  حضور یهودیان 
اً مبعاوث قاد نظال زماناه نتبعاه      ینن نب»را به اعراب مدینه بشارت داده بودند:  پیامبر

( و هنگاامی کاه حضارت    89ص ،۷جق، ۲۴۴۲، یطبار .«)ونقتلکم معه قتال عااد وارم  
ییاد اهال کتااب    حمایت و تأ وارد مدینه شد، برای دیدار با یهودیان و جلب محمد

گردانای و انکاار    غیر از انکار و روی ز مالقات رسول خداپس اها  آن اقدام کرد، اما
 :(38۵اا 38۴، ص۷ج ق،۲383 ،ابن هشاام )العملی نشان ندادند حقیقت این دین، عکس

 (89 ه:بقر)َ«فَلَعْةَوُ اللََّهِ عَلَى الْكَافِرِین فَلَمََّا جَاءَهُم مََّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ»
کردند، ظهور یافات؛   می نی که در آن زندگیاسالمی در مدینه در کنار یهودیا جامعۀ

بافتی از ترکیب قومی مخلوط عِرقی و فکری وجاود   ،این بدان معنی است که در مدینه
این تنوع را در نظار گرفتاه اسات. اماا      وثیقة المدینهدر تنظیم  داشت و رسول خدا

هی یهودیان با وثیقه آن است که با وجود جایگاه قابال تاوج   در خصوصمعضل اصلی 
 صراحت به نام قبایل اصالی  وثیقه به، در متن اند تهاصلی یهود در مدینه داش ۀکه سه قبیل

، ابان اساحاق   ماتن  باا  آن مقایساۀ  متون و از برخی مراجعه به .اشاره نشده استها  آن
 دهد: می دسته چنین طرحی ب ،ذکر کرده وثیقه را که متنای  هنویسند اولین عنوان به

صالى اهلل   یهذا کتاب من محماد النبا  »: کند می را چنین آغاز وثیقه متن ابن اسحاق
 و فلحاق بهام   ،من تابعهم  و ،اربی ش وین من قرین والمسلمین المؤمنیب و سلم،ه یعل

و واضاح اسات کاه در ایان افتتاحیاه یاا        «إنهم نمة واحد  من دون الناس ،جاهد معهم
 نشده است. یهودیان بهای  هاشار ،عنوان

 جادایی کتااب   از نشاان  کاه  روایاات باشاد   از برخای  متکی بر تواند می طر  این
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کتاباا   و سالم ه یا کتب رسول اهلل صلى اهلل عل»: دارداز کتاب یهودیان  انصار و مهاجران
ن یب صال واالنهم بالمعروف یفدوا عایونن  ،عقلوا معاقلهمین واألنصار نن ین المهاجریب

، م۲9۵9ی، بااالذر ؛9۲۲ص ،۲ج و 3۲۲، ص9ج ،ق۲۴۴9ه، بیشا  یبا اابان  ).«نیالمسالم 
 ؛۷۴۴، ص۷ج و ۷۲۲، ص۲ج تاا،  بای  ،حنبل بنا ؛۲۴۴، ص9، ق۲39۵ ی،طوس ؛۷9ص

 ،م۲988، هیامای  ؛99، ص8م، ج۷۴۴۴ ،عبدالبر ابن ؛39۲ا399، ص۴تا، ج بی ،یعلی واب
 ( ۷۴9، ص۴ج

نن رساول   یکتااب لعلا   یقرنت فا »: نقل شده است باقر امام در روایتی از
ة یا ارب نن کال غاز ین واألنصار ومن لحق بهم من نهل یالمهاجر نیکتب کتابا ب اهلل

جاوز حارب إال   ین فإنه ال ین المسلمیعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بیغزت بما 
ر مضار وال آثم وحرمة الجار علاى الجاار کحرماة نماه     یبإذن نهلها وإن الجار کالنفس غ

 کلینای، ).«إال علاى عادل وساواء    ل اهللیسب یقتال ف یسالم مؤمن دون مؤمن فیه ال یونب
 (98، ص۲۵ج، ق۲۴۲۴ ی،عامل ؛3۲، ص۵ق، ج۲388

موقعیات ایان    ۀمورخان را حتی دربار ،یهود گانۀ قبایل سهعدم صراحت در ذکر نام 
 ده است.کردچار اختالف  ،صلح کردند یا خیر با پیامبرها  آن قبایل، و اینکه آیا

عدم ارتباط دیپلماتیک یهود  ،صورتی کنند به هر شکل و بیشتر مستشرقان تالش می
ها، یاک   با آن جنگ پیامبر»نویسد:  می وات که چنان ؛را اثبات کنند با رسول خدا

 (33۴ا3۲8م، ص۲9۵۷ ،وات«)جنگ تجاوزگرانه بوده است.
قابال تاوجهی ساازگار     طاور  به ،شایان ذکر است مطالعات مستشرقان در این مقوله

 کاه  چناان  ؛یکساان و متحاد دارناد   هاای   دیدگاه ،جمیتها بوده و در گزارش این جنگِ
خااطر   هاز باین رفاتن یهودیاان اوس و خازرج از هماان ابتادا با       »نویسد:  می ولفنسون
پس از هجرت و تحقق آرزوهاا   خاطر حوادث هبا یارب مشخص بود. بها  آن مجاورت

 (۲3۵ص ،م۲9۷۲، ولفنسون«)طلبی مسلمانان. و جاه
 اصلی یهود در وثیقه ذکار نشاده   ۀکه نام سه قبیل طبیعی است دهد می وات توضیح

 ،در مدینه حضور ندارناد ها  آن زیرا وثیقه پس از دفع این قبایل نوشته شده بود و است؛
زماان   ،بنابراین نیازی به ذکر نامشان در مفاد وثیقه نبوده است. وی بر اساس نظر خاود 

بنای قریظاه    ۀمانی که قبیلکند، ز می پنجمین سال پس از هجرت تعیین نوشتن وثیقه را
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از  یهاود  بازرگ  قوم سه حذف از وات در واقع .یهود حذف شده بود و وجود نداشت
 از پاس  دورۀ در شاکل کناونی تاا    را تنظایم آن  زماان  که زده است وثیقه چنان شگفت

  (3۴9م، ص۲9۵۷وات، )برد. می تأخیربه  قریظه حذف
بر نوشته شدن وثیقه در سال سپس خودش با پرسشی بسیار مهم، نظر خود را مبنی 

مدیناه در   آیا عجیب نیست در آن زماان کاه یهودیاان در   »دهد:  می پنجم هجرت پایان
و فرض را بر این قارار   «همه مورد توجه باشد  ها این آن مسائل مربوط به ،اقلیت بودند

شکل  قریظه نابودی از پس مدینه در یهودیان ماندۀ که وثیقه پیمانی است که با باقی داده
آیا عجیب نیست که یهودیان در متن وثیقاه تاا ایان حاد      (3۴9ص )همان،است. گرفته

اساالم   ،باقی ماناده ها  آن که در مدینه وجود ندارند و آنچه از مورد توجه باشند درحالی
تضااد و   ،وات   بناابراین ایان پرساشِ   اناد  دهاسالمی شا  را پذیرفته و بخشی از جامعۀ
چگونه اصرار دارد که وثیقه پس از حذف سه پس دهد،  یم تناقض در نظر وی را نشان

گوید کاه وثیقاه مساائل     می زمان خودش یهودی از مدینه نوشته شده است، و هم ۀقبیل
در مدیناه وجاود    را اصاالً هاا   آن ! اگار یان را با اهتمام دربرگرفته اسات مربوط به یهود

 در وثیقه بوده است. ها  آن ندارند، چه نیازی به ذکر
 یهاودی  عدم ذکر ناام قبایال   به اشاره با خواهد می وات مونتگمری است کهواضح 

 باه  او تبرئاه کناد.   مسالمانان  باه  خیانت را از یر و قینقاع، یهودیانگانۀ قریظه و نض سه
 و کناد  مای  اشااره  بودناد،  هایی که وابسته باه آن  پیمان در ضمن بیان امکان این ضع 
 ماناده  باقی یهودیان و با قریظه حذف از پس چه بسا وثیقه چنین باشد، است اگر مدعی

 بادون  هاا،  آن باا  مباارزه  و یهودیاان  تبعیاد  اساس این بر و است، شده نوشتهمدینه  در
آمیاز   خصاومت  یعملا  ارتکاب هیچ گناه و تقصیری از سوی یهودیاان اتفااق افتااده و   

رگ باز  قبیلاۀ  ناام ساه   حذف به وی نسبت .بوده استها  آن به نسبت مسلمانان توسط
 محماد  که فرض این با را توانیم آن می»: نویسد می و شود می زده شگفت یهود در وثیقه

کردناد نوشاته، تفسایر     مای  خاک مدینه زنادگی  در که عرب قبایل را برحسب یهودیان
 عمرو بان عاوف الحااق   حاطب بن بن ة اوس و ثعلب و نضیر و قریظه را یهودیان کنیم،

 وجاود  وثیقاه  در طایفاه  ساه  کاه  اسات  بااور  ایان  یبرا خوبی دالیل ها این و کند، می
 (3۵۴ا3۴9همان، ص)«.ندارد
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 دهند: می شکال چنین پاسخاِ این تاریخی به منابع
بنی قینقااع کاه متحاد خازرج      یفۀطا :بودند گروه دو یهودیان»: نویسد می هشام ابن

 جخازر  بین اوس و جنگ اگر. بودند اوس متحدان یر و قریظه کهضن ۀفدند و دو طایبو
و بار ایان   . شادند  مای  یر و قریظه با اوس خارجضن و بنی قینقاع با خزرج ،شد برپا می
 شاید و باشد، شده گزارشها  آن مرتبط با قبایل درون در طایفه چه بسا این سه اساس،
 ماورد  در ساپس  عوف و بنی یهودیان و ذکر وثیقه که متعلق به یهودیان این آغاز بخش
، ۷ج، ق۲383 ابان هشاام،  )شانی باه ایان مطلاب باشاد.     هاست، اشاره رو آن از هریک

، ی؛ طوسا ۲9۴، ص۲تاا، ج  بای حااتم،   ابن ابای ؛ ۵۵9، ص۲ج ،م۲99۵ ،یطبر ؛38۷ص
 (۲۷۵، ص۲، جم۲9۲۲کایر، ؛ ابن 339، ص۲ج ق،۲۴۴9

 جناگ  از قبل یهودیان با پیمان ،کنند می ییدتأ وضو  به اسالمی طور که منابع همان
مدینه  سمت به خدا رسول»: نویسد می اسحاق ابن از لنق مقریزی به. شد برگزار بدر

 مسجد آن در کامل سال در عرض یک االول وارد مدینه شد، و در ماه ربیع حرکت کرد،
 واقا ،  مگار خطماه،   را در محله انصار جمع کرد،ها  آن و اسالم ساخته شد،ها  خانه و

 انصار و مهاجران ینب خدا رسول. اوس بودند ۀکه محل همچنین اوس، و امیه، وائل،
دیان و   را بار ها  آن و معاهده نوشتها  آن یهودیان دعوت کرد و با معاهده نوشت و از

 موافقات هاا   آن بارای  الزم شارایط  شرط کرد و باا ها  آن با و باقی گذاشت، ایمان خود
 (۷۴۴، ص9، جم۲999 مقریزی،)«.کرد

 از قبال  مدیناه  در طوایا  غیرمسالمان   باا  توافق یدات وقوعمؤ از یکی دیگر شاید
 خارجن یال»: قاریش باشاد   باا  دیادار  زماان خاروجش باه    ،پیامبر سخن ،بدر جنگ

 ایان  بار  فارض  اگر (۲۲۲، ص۲۴جم، ۲9۵9 د،یالحد یببن ا)ا.«نناید على سیل معنارجل
 آن در شارکت  یهودیان بارای  جنگ احد واقع شده باشد که از قبل این جریان که باشد

و ذکار شاده کاه     بازگشاتند،  و سپس بودند آمده بیرون سلول ابی بن عبداهلل رهبری به
 ابان ساعد،  )اهل شرک را در مقابل اهل شرک یاری نکنید در آن هنگام گفت پیامبر

 حاداقل توافاق   در این صورت اگر ،(۲3۵، ص۲ج، م۲999ی، زی؛ مقر39، ص۷تا، ج بی
 یا دفاع ضرورت رسلول، ب ابی بن عبداهلل یهودیان، ۀنمایند و پیامبر میان در تفاهم، یا

 بارای  آناان  از دعوت توجیهی بر ،نداشت مدینه وجود در جدید سیاسی وقایع با مقابله
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و  اعتاراض کردناد   پیاامبر  باه  گفته شاده گروهای از انصاار    .شرکت در جنگ نبود
 نیااز هاا   آن باه  ماا » :فرماود  پیمانان یهودشان کماک بگیرناد، پیاامبر    خواستند از هم

  (۲9۵، ص۷ج، م۲9۲۲ ر،یابن کا).«نداریم
تنظایم   یاا  و قاانونی  چاارچوب  یاک  بایست تحت می خروج یهودیان ،در هر حال

طرف در آن نشان داده شاده، انجاام    دو هر بین تعهدات و حقوق و وظای  توافقی که
 اسااس،  این بر. مشارکت در جنگ بوده باشد منظور به باشد و چه بسا این خروج شده

 قریظاه  حاذف  از قبال  افتاده باشاد،  اتفاق بدر جنگ از پس اگر حتی یهودیان، با توافق
 ۀبقیا  باا  و حاذف قریظاه   از کند، پس می فرض وات مونتگمری که چنان نه بوده است؛

 قادرت  در غیر این صورت هنگامی کاه  .شده باشد آن انجام از پس مانده باقی یهودیان
 و پیاروزی  نآ از پاس  عقوبت و حذف بنی نضیر، از پس ویژه شده، به ضعی  یهودیان

 نیازی به این پیماان  خندق، چه در جنگ مشرکان و شکست کامل یهودیان کلی طور به
 به قبایل جنگ برای دلیلی یا استدالل بارۀدر نگرانی گونه هیچ بدون مسلمانان اگر. است

هاا   ی بقیاۀ آن چاه دلیلای دارد بارا    را حذف کردند،ها  آن اصلی هجوم بردند و یهودی
 ساخن  و هاا  آن باا  ارتبااط  تنظیم منظور به نامه موافقت برای بحث ۀعیدا و. نگران باشند

هاا   آن وارد جنگ شده وها  آن دفاع در زمانی که با و جنگ مالی مینتأ و آمادگی بارۀدر
چیسات   جناگ  بارای  سازی از آماده توافق معنای و  ، چیستاند دهکر مدینه تبعید از را

 دیان  انتخااب  درهاا   آن و آزادی اسات   داده رخ جنگ یک از که تاکنون بیش درحالی
ورود  یاا  و کشته شادن  یا و تبعید بین باید و اند دهش کشته گذشته روزها  آن که درحالی

 فرضایۀ  باا  کاه  اسات  ها تناقضااتی  این معناست  چه اسالم یکی را انتخاب کنند، به به
 . همراهی ندارد وات مونتگمری

 ونسک کاه از  .اند دهمخالفت کر وات تفرضیا با مستشرقان از برخی ،این عالوه بر
وثیقاه   ،زیاد احتمال بهمعتقد است  مدینه است، یهودیان و پیامبر ۀرابط به مندان عالقه

ولهااوزن در ایان    و است شده نوشته بدر جنگ از قبل هجرت یعنی دوم سال نیمۀ در
 نت حدسسارج. کند می نظر وی استشهاد به وات ی کهطور به ؛موافق است او عقیده با

 مرحله از آن باشد که اولین شده تشکیل جداگانه ۀمعاهد هشت از باید وثیقه زند که می
ولیکن باه طارفین    ،گردد میهجرت باز هفتم سال در خرین آنآ و ،هجرت اول سال به



 931۷ز و زملتان پاییم، ، سال دهم، شماره بیلت پژوهی انامه حدیثصفدو   03

احازاب   شاملها  آن شک بدون اما کند. اشاره نمی اند تهمعاهدات که در آن شرکت جس
 (8۵م، ص۷۴۴۷ل، یجم).ندهست مدینه یهودی و طوای 
دیگاران   و از آراء مستشرقان بسیاریهای  نمونه بیان داشته است جمیل فارس حمد

بار  هاا   آن هماۀ  مدینه وجود دارد و وثیقه در مسلمانان با یهودیان بارۀ حقیقت رابطۀدر
 ذکار  اساامی  و نظر جزئیات زمان از اما د،نکن می کیدتأ یهودیان با پیمان یا توافق وجود

در ضمن  قینقاع و نضیر و قریظهۀ گان سه اینکه آیا قبایل و است، متفاوت وثیقه در هشد
چاارچوبی کاه    از به حالت طبیعی قبایل این: بر ماست که بگوییم و آن ذکر شده است

 ذکار  اگرچه ایان قبایال باا    که معنا این به. اند دهیهودیان حکم کردند منحرف نش دیگر
باا   ،باه هار شاکل و صاورتی     بایاد  ،اند دهوثیقه وارد نش در موجود های پیمان و عنوان

 (89ا8۵، صهمان).وارد پیمان و تعهد شده باشند مسلمانان
گاناه باه ایان دلیال      عدم ذکر نام قبایل سههمچنین این احتمال قابل توجه است که 

 آن ذکار  باه  نیازی ،نتیجه در و اند تهرا داش خود های خاص پیمان قبیله سه این بوده که
خزرج  و پیمانان اوس یهودی که با هم طوای  ۀبقی به هک چنان ؛وثیقه نبوده است این در

 حاارث  آل بنی یهودیان ،النجار بنی از یهودیان عوف و بنی مانند یهودیان مرتبط بودند،
 یید قارار مورد تأموارد زیر  توسط استدالل اینکه این ویژه به. اختصاص گرفته است ...و

 :  گیرد می
 دشامن »کناد:   نقل مای  اسحاق ابن ابن هشام از .قرضی اسد بن کعب تانداس: نخست

 صااحب  کعاب بان اساد قرضای،     کاه  زماانی  تا حی بن اخطب نضری خروج کرد خدا
 کرده باود  دعوت و قومش را او خدا رسول رسید و پیمان ایشان، و بنی قریظه قرارداد

را خواناد: ای کعاب راه را    حای او  ؛...پیمان باقی باود  آن بر محکم و پایدار صورتی و به
پیماان   باا محماد   مان  وای بر تو ای حی، تو انسان شومی هستی. گفت برای من باز کن.

وای  گفات  شکنم، از او جز وفا و صداقت ندیدم، ام و آنچه میان من و اوست را نمی بسته
از  ... پس آن را باز کرد.... و کعب بن اسد عهدش را شکسات و  راه را برایم بازکن، برتو.

 (۲۴۵، ص3ق، ج۲383ابن هشام، .)بود، دوری کرد خدا رسول و او آنچه بین
 شابه نمیاری   ابن. است شده اشرف نوشته بن کعب مرگ از پس که پیمانی عالوۀ هب
 ترسایدند.  بودناد، هاا   آن و مشرکانی که با یهودیان کشتند، را او که هنگامی»: نویسد می
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 و او بزرگ دیشب صاحبمان کشته شد. ندگفت رفتند: خدا وقتی صبح شد نزد رسول
 میاان ای  هباه نوشاتن صاحیف    را ها آن پیامبر !،خود غلطید خون بزرگان ما بود که در

ابان  )«مردم جمع شوند، پس آن را نوشت. که در آن همۀکرد  و مسلمانان دعوتها  آن
کماا  لو قر »: گفتها  آن به پیامبر کند می مقریزی اضافه (۲9۴ص، ۷جق، ۲۴۲۴ شبه،
فعال  یولام   ،ولکنه نال منا األذى وهجانا بالشعر ،لیه ما اغتیره من هو على مال رنیقر غ

لاو قار کماا قار     »: پیامبر سخنان از بخش آخرین .« یهذا نحد منکم إال کان له الس
به وجود توافق و التزام به پیمانی میاان   وضو  به «ل...یه ما اغتیره من هو على مال رنیغ

 کعب بن اشرف، با آن مخال  بوده اسات. ها  آن اشاره دارد که از میان و یهود پیامبر
 (۲89ا۲8۵، ص۲۷، جم۲999مقریزی، )

ن از ساوی  آ لغاو  و توافقاات متعادد   وهاا   میاااق  روشن بر وجود و واضح شواهد
آیااتی باه ایان سابب ناازل شاده،        بیاان اینکاه   در تفاسیر ویژه به یهودیان داللت دارد،

 کنند که در این پژوهش مجالی برای بیان آن نیست. می توضیحاتی اضافه
 گانه قبایل سه ذکر عدم و زمان انجام شده و پایان گرفته است، یک چه بسا وثیقه در

معنای   و توافق خاص خود را داشاتند، و بای  پیمان ها  آن از هریک که است دلیل این به
و پیماان خاود را باا     عهدها  ۀ آناست که ضمن این وثیقه یا متن واحد آورده شود، هم

زمان آن به پایان رسیده، حذف  یا شده بنابراین این توافقات منسوخ .مسلمانان شکستند
چارچوب مفاد  ازها  آن از هریک زیرا ؛نبوده استها  آن شده و نیازی به تمدید توافق با

ن شاده و بناابرای   خارج ،وثیقه که برای تنظیم حیات و فعالیت اجتماعی الزم االجرا بود
 . اند دهنش ذکر در وثیقه

در نوشته شدن وثیقه تا پس از حذف بنی قریظه بر اساتدالل   تأخیر در نتیجه فرضیۀ
 منطقی قابل قبول استوار نیست. 

و خطااب خصوصای    ،صورت گفتمان عمومی هیهودیان در مفاد متعددی از وثیقه، ب
ودی متحد با قبایل خطاب خصوصی به قبایل یه ندۀده ( نشان3۲ا۷۵). مواداند دهذکر ش

 انصار است؛ که در آن آمده است: 
هم یماوال  ،نهمیا ن دینهم وللمسلمیهود دیلل ،نیعوف نمة مع المؤمن یهود بنیونن  :۷۵

 تهِ .یهلک( اال نفسه ونهل بیال  ین)وُتغیفانه ال  ،وننفسهم اال من ظلم ونثم
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 عوف. یهود بنیالن جار مال ما ل یهود بنیونن ل :۷9
 عوف. یهود بنیالحارث مال ما ل یهود بنیونن ل :۷۲
 عوف. یهود بنیساعد  مال ما ل یهود بنیونن ل :۷8
 .ی عوفهود بنیجُشَم مال ما ل یهود بنیونن ل :۷9
 عوف. یهود بنیاالوس مال ما ل یهود بنیونن ل :3۴
 .ی عوفهود بنیثَعلَبة مال ما ل یهود بنیونن ل :3۲

اوس  یلاۀ وثَعلَبة بطون قبیله خزرج هستند، اما قب ،جُشَم ،ساعد  ،الحارث ،بنو النجّار
 اناد؛  دهصورت خاص ذکار شا   تنها در یکی از مفاد ذکر شده است. یهودیان در اینجا به

 کند. می پیمان با بطون انصار را تعیین بطون یهود متحد و هم ،طوری که مفاد وثیقه هب
، ۷۴، ۲9 ، ماوارد نوع دوم از خطاب وثیقه نسبت به یهودیان، خطاب عمومی اسات 

 که به شر  زیر آمده است:  38 و 3۲
 هم.ین علین وال متناصریر مظلومیهود فان له النصر واألسو  غیوننه من تبعنا من  :۲9
 .ینن ما داموا محاربینفقون مع المؤمنیهود یونن ال :۷۴
نهم النصار علاى مان    یا ونن ب ،ن نفقاتهم یهود نفقتهم وعلى المسالم یونن على ال :3۲
 حة والبّر دون االثم.ینهم النصح والنصیونن ب ،فةینهل هذه الصححارب 
 ن.ین ماداموا محاربینفقون مع المؤمنیهود یونن ال :38

 نان و یهودیاان مدیناه اختصااص دارد.   دهی روابط باین مسالما   این مفاد به سازمان
را باه عادم همکااری و همدساتی باا      هاا   آن مسلمانان دین یهودیان را محترم دانسته و

را باه شارکت در مسایر    هاا   آن و بادون اجباار و اکاراه    اناد  دهدشمنان اسالم هشدار دا
و یهودیاان مدیناه    هاای رساول خادا    و پیمانها  اما میااق اند. تشویق کردهمسلمانان 

محدود به شرایط وثیقه نبوده است، بلکه تعدادی از معاهادات خااص توساط رساول     
است. گزارشات منابع سیره و تاریخ شواهدی یهود برقرار شده  گانۀ و قبایل سه خدا

بر وجود این توافقات است. ابن سیدالناس به ساخنان اباوبکر زماانی کاه در نازاع باا       
به خدا قسم، اگر عهد و پیمان میان ماا و شاما   : »ده استاشاره کر فنحاص قینقاعی بود
پیماان   (، کاه باه  ۷8۵، ص۲ج م،۲989 ،د النااس ی)ابن س.«زدم می نبود خودم گردنت را

 از مدینه اشاره دارد.ها  آن با بنی قینقاع قبل از اخراج پیامبر
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پاس از   کند و زمان آن را می کیدأت ابن سعد بر پیمان و توافق بنی نضیر با پیامبر
کشته شدن کعب بن اشرف در سال ساوم هجارت، تعیاین کارده و در طبقاات آورده      

آمدند و گفتناد:   نزد پیامبرها  آن پس از مرگ او، یهودیان به وحشت افتادند،» :است
 و مخلوق باودن او را یاادآوری کارد    و پیامبر ،پروردگار ما در خون خود کشته شد

را باه نوشاتن پیماان و    هاا   آن را به مبارزه با خود تحریک و ترغیب نکرد؛ سپسها  آن
 ،ابان ساعد  «)صلح دعوت کرد... و این نوشته با علی بود، خداوناد از او راضای باشاد.   

 (۵99ا۵9۴، ص۷ج ق،۲383 ،ابن هشام ؛3۴، ص۷تا، ج بی
 پیاامبر  های سایرۀ  با بنی قریظه، اشارات متعددی در کتاب پیمان پیامبر دربارۀ

بان   یای کاه باا حُ   درحاالی  ،بنی قریظه بزرگ .کند می ییدوجود دارد که صحت آن را تأ
یاد، کسای کاه    گو مای  ر پیشوای سپاه االحزاب سخنیالنض ییکی از رهبران بن ،اخطب

عهاد و   ،باا مسالمانان کناد   هاا   آن سعی کرد او را وادار به حمایت از احزاب در جنگ
ف، رهبار قریظاه باه حیای     پاسخ کعب بن اشر .کند را اذعان می پیمان خود با پیامبر

آنچاه باین مان و     ،ام پیماان نوشاته   وای بر شما، ای حُیی. من با محمد»چنین بود: 
، 3ج ق،۲383 ،ابن هشام.«)ز او هم جز وفا و صداقت ندیدمو ا کنم نمی اوست را نقض

در قالاب   کاه رساول خادا    ن اشاره برای تکمیال ساخن کاافی اسات    ( ای۲۴۵ص
معاهدات خصوصی در مواد هرچند  ؛پیمان این سه قبیله بوده است معاهدات مستقل هم

 ت بار حجا رسد که این معاهدات ناوعی اتماام    می نیامده است و به نظر وثیقة المدینه
دنبال  و به اهل خیانت و همدستی هستندها  آن دانست که می که پیامبرها بود، چرا آن
 هستند. ها  آن اعتبار کردن مسلمانان و خالصی از بی

  . اصطالح امت۵ـ۲
 روابط دینای  بر است، گرفته شکل وثیقه امتی که از طریق است معتقد وات مونتگمری

 یعنای  ؛شاود  می مشترک برپا منطقۀ یک در متاقا محل اساس بر و کشور نیست متکی
مانند جماعت و  دیگری عناوین در اسالمی جامعه و است نه دینی،ای  هآن منطق اساس
 (39۲، صم۲9۵۷وات، ).اهلل حزب

قابال   ،کناد  مای  مذهب تصریح آزادی به مفاد وثیقه که از خالل برخی از مسئله این
تنها به این  دلیلی هیچ بدون مسلمانان کهمبنی بر این وات، و با نظر خود مالحظه است.



 931۷ز و زملتان پاییم، ، سال دهم، شماره بیلت پژوهی انامه حدیثصفدو   03

 را اساالم  دیان  زور باه  خواساتند  مای  کردند و حمله به یهودیان یهود بودند، سبب که
 . در تناقض است ،ببخشند دهند و استقرار گسترش

جزئیات را  از وثیقه برخی ماهیت بررسی در، سیاستمدار نبی و محمد کتاب وی در
جدیدی دست یافته بود  سیاسی وحدت مدینه به جمعیت درس می نظر به»: کند می ارائه
نشین اسات کاه    کوچ اتحاد عشایر و قبایل به شبیه که از یک جهت. باشد می امت و آن

 ناوع  ایان  از بسیاریهای  نمونه ،باشد می مرتبط هم با فارغ از اتفاق و هماهنگی مذهبی
 وجاود  خااص  مشخصات با مردانی رهبری تحت اسالم از قبل اعراب تاریخ در اتحاد
 رهبار  یاک  عناوان  باه  را او شود مردم است که باعث می نظامیهای  ویژگی آن و دارد،

جامعاه دارای   بناابراین،  کارد.  ن توصای  را به آ توان پیامبر نمی که بپذیرند، درحالی
هرگوناه   بود کاه باه   غیرممکن پیامبر زمان اعراب برای و مذهبی بود اساس دینی و

 فکار  نسابی  یاا  وای  هنوس بودند، یعنی وحدت قبیلآنچه با آن مأ زج به سیاسی وحدت
 . کند

 نشاان  دیگار بیشاتر   احازاب  را باا  محمد حضرت رابطۀ وثیقة المدینه نتیجه در
 شاد  تبدیل بسیار بزرگی به قبیلۀ متا کمک جامعۀ که به دوستانی یا و دشمنان دهد، می
 که بهتر اسات جامعاه   دریافته بود وی .قبیله بود رئیس مانند در آن محمد جایگاه و

و  توصای  شاود.   ،طور که بود همان ،عالی ممتاز و بسیار قبیلۀ یک عنوان به با نام امت
 مهااجران . حااکم و رئایس نادارد    جامعه این وجه هیچ به گفت پیامبر باالتر از آن،

 . بود آن شدند و او رئیس می محسوب قبیله
 ساران  ازهاا   آن تفااوت  و داشتند وجود ایشاندیگر با رؤس قبیلۀ هشت حال، این با
 ایان  و مؤمنان هستند اند دهوثیقه آم این در که کسانی اینکه اول :است چیز دو در دیگر
بارای وی   شاده  وحی محمد بر آنچه ،آور الزام قاعدۀ یک عنوان به که معناست بدان
 اختالف هرگونهدر  شده تصریح در وثیقه: دوم نکتۀ. کند می خاص ایجاد منزلت و قدر
تصاریح   نامه به ایان  در توافق رسد می نظر به و مراجعه شود او رسول به و خدا به باید
جدیاد ناام    چنانچاه جامعاۀ   یاا  شده و دینی به حکومت تبدیل واقع در که است شده

و ایان   نادارد،  وجود دین و دولت میان تفاوتی هیچ و ؛الهی یا مجتمع اهلل ۀگرفته جامع
 و مقادس  مرجاع  از، روش همان به را خود سیاسی قدرت پیامبر است که حالی در
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 ,Watt)«.اناد  دهبا یکدیگر ادغام ش دین و سیاست و دست آوردهه هر منبع دیگر ب از نه

1969: 367) 
در  آغااز  در کاه  دولات  قوانین از مهمیهای  جنبه»نویسد:  می وثیقه بارۀدر ولهاوزن

متحد و یکپارچه  امت زمان این در کنان مدینهسا و. مدینه ایجاد شد، در آن وجود دارد
 . شدند
 خادا  توساط  کاه  است الهی جامعۀ مذهبی دارد؛های  ویژگی امت واژۀ ،کلی طور به
 یاک  عناوان  باه هرگاز   وثیقه در که کند، می به نام او حکومت محمد شود و می اداره
 حامیان مؤمنان و ودش می تبدیل وحدت به پیوند ایمان نتیجه در و ،برده نشده نام پیامبر

  «.هستندآن 
 گاذاری  ناام  شود که در می گویند، چنین استفاده می ولهاوزن و لوی آنچه ۀمقایس از
در مدینه بعد از هجارتش باه ناام     محمد حضرت شده توسط تأسیس جدید جامعۀ

 باین  تفااوتی  است، اتفاق نظر دارند. هایچ « الهی یا مجتمع اهلل جامعۀ»که همان « امت»
 وصا  « دینای  حکومات » باه  جدید جامعۀ اساس این بر و دین وجود ندارد و دولت

 و آداب بیشاتر  آن در به صورتی کاه  اسالم است، از قبل جامعه تکامل« امت»شود؛  می
 ،م۲998 ،ولهااوزن )کناد.  مای  تغییار  اساالم  از قبل اعرابهای  سرزمین اجتماعی رسوم

 (83ا9۵ص
 قاانون  کاردن  اعتباار  بای  یلی باه تما محمد حضرت که کند می اضافه لوی روبن

کارده   ن را رفاع آاشاکاالت   داده و گساترش  آن را فقاط  ندارد،ای  هقبیل قدیمی اساسی
 (Levy, 1962: 75).اسالمی مناسب باشد تر بزرگ جامعۀ برای کهای  هگون به

ای  هقبیلا  ورساوم  آداب و بر تنظیماات  وثیقه اینکه بیان را با مفهوم این لوئیس برنارد
جزئای   خاارج  که در حالیکند در می خود را حفظ تعهدات قبیله هر آن ارد و درکید دأت

و اعتباار وثیقاه اشاکالی     صاحت  به همچنین .کند می ییدتأ ،شود می محسوب« امت»از 
کناد   مای  اشاره و اولیه است مدینۀ اساسی قانون منشأ معتقد است وثیقه کند و نمی وارد
 کاه  شاده  اعالم نامه طرف توافق یک توسط بلکه ،نیست اروپا اتحادیۀ معنی به وثیقه که

بار   وی. دهاد  می نشان را پیامبر محتاط ماهیت و اداری است و سیاسی آن از هدف
 در جامعاۀ مدیناۀ  اساسی محادود   تغییر چند با امت نوعی دگرگونی این باور است که
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در  کاه  اسات « خرأاسالمی مت جامعۀ خودکامۀ» سوی به قدم اسالم است و اولین از قبل
 گیرد. وی معتقد اسات  می انجام «دینی حکومت»تحت عنوان  سیاست و دین ادغام ،آن

 . تبدیل شد «خودکامه» خر به حکومتمتأ اسالمی ۀدور حکومت دینی در
کاه آن را باه نبای     به خدا «ی عامرن»از  قدرت منبع دهد می نشان سند این همچنین

دارای دو وجه باود، از یاک    تام. ده، انتقال یافته استکرعطا  محمد خود حضرت
 مسالمانان  اسات و  آن محمد رئیس که جدید قبیلۀ نوع یک عنوان ، بهجهت سیاسی
 سیاسای  طرف دیگر، معنای دینی با آن همراه بود. اهداف و از ،آن هستند دیگر اعضای

 .  او، از هم متمایز نبود؛ یعنی در یک جهت بودند معاصران و محمد مذهبی و
 را بیان کند و نظاام  دین بود الزم که عرب بدوی جامعۀ در و سیاست همراهی دین

 کاه  اعاراب  میاان  توانست در می تنهایی به دین .بود ناپذیر اجتناب ،را تنظیم کند سیاسی
 :Lewis, 1964قرار بگیرد.) دولت ها ناآشنا بود، دستمایۀ آن برای سیاسی قدرت مفهوم

364) 
 اماور  در خصوص هیکسان است؛ ب تقریباً وثیقه ۀرمستشرقان دربا آراء ترتیب این به
 . است ثانویه مسائل به محدودها  آن بین تضاد و اختالف و در این متن آمد، که اصلی

  پیامبر . جایگاه۶ـ۲
مدیناه   در پیاامبر  ازجایگااه  غلطهای  برداشت و متعدد اشتباهات با مونتگمری وات

مستقیم، و  طور بهمروجین این تهمت  تافک و عدم مجازا مانند قضیۀ گوید، می سخن
 افکاار  حمایات  کاه منتظار   طور همان بود، وحی همسرش منتظر گناهی برای بی اینکه

 قبیلاۀ  تنبیاه  موضاوع  همچنین( 393ا3۴۲م، ص۲9۵۷وات، ).بود مسئلهدر این  عمومی
 بان  ساعد  باه  را آن و انجاام ناداد   اقدامی هیچها  آن برای مجازات که خود ،قریظه بنی
و  در مدیناه باود،   دیگار  رهبران مانند رهبر یک تنها نه او و سپرد( 3۴9همان، ص)ذمعا

گذار نگااه   یک پیامبر قانون عنوان بهاکتفا کرد که به وی  مسئلهایشان در آغاز امر به این 
 ماردم مدیناه   و واجب نبوده است مدینه اساسی از قانون اطاعت که کند می ادعا شود و

 نباوده و سالطۀ   ، حتی تا زمان جنگ حدیبیه هم واجاب اند دهنکراز او اقرار  اطاعت به
  (3۵۵ا3۴9همان، ص)نموده است. گسترش به شروع تدریج به پیامبر

 آورد کاه  مای  را به این دلیل باه میاان   ها و فرضیات وات این ماال مونتگمری ظاهراً
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 ودبهبا  و هاای اجتمااعی   انسانی است که برحساب ضارورت   تنها فرماید: می پیامبر
 و او باین  واقعای  ارتباط وات هیچ ،در این فرضیه و کند می شرایط عمل از برداری بهره

 کاه  داناد  مای  خالق تفکر و صاحب زیرک یک سیاستمدار را تنها و او یابد نمی آسمان
 توسط است. این سخنی است که نبوتش بوده ادعای در خالل دولت یک ایجاد به قادر

بار پیشاینیان   ها  آن فکری حاکی از تقلید دیدگاه این. ودش می مستشرقان دیگر نیز تکرار
به این اعتبار، مستلزم شک  گرفتن پیامبر نظر در صورت این غیر در ،خودشان است
 باه  توجاه  باا  طبیعی صورت به ها، آن زیرا همۀ پیامبران است؛ و رسوالن ۀکردن در هم

 بار  قارآن  آنچاه از  گرا و آسمانی در دعوت خود تدریج داشتند، هدایت و خدا دستور
ناخودآگاه اوست؛  ذهن و فکر ساختۀ تنها ،آمد می فرود بر پیامبر آسمان از پیامبر

 زمان درها  آن محض و افتراست، چراکه اش دروغ همه انجیل چهار ،تر محکم منطقی با
 پیامبر توان گفت می قضیه افک ۀهمچنین دربار. است و مدون نشده ثبت عیسی
وی پیاامبر  اوالً زیرا  د؛نکر مجازات را منتشر کرد، آنکس که سلول یا هر یاب بن عبداهلل

 انتقاام معصاوم باود،    بارای  تاالش  خاود و هاای   نسبت باه پیاروی از خواساته    و بود
جناگ بنای    از برگشت راه در طور که همان انجام آن را نیز داشت، قدرت خصوص به

 پیاامبر  فرمان تحت املک ارتش یک و افتاد اتفاق هجرت ششم سال درکه  مصطلق
 ساخن  کرد و نمی عمل از روی هوای نفس اقدام نکرد، چراکه ابی ابن مجازات به بود،
 جویی وضعیت و برای چاره آسمانی و منتظر راهنمایی گفت مگر اینکه وحی باشد، نمی
 شخصای  انتقاام  خااطر  هرا ب ابی ابن پیامبر اگر ثانیاً. بود موضوع این با برخورد نحوۀ
 منافقاان  کاه  باود  چیازی  هماان  و پیاامبری باه دور باود    از اخاالق  ،کارد  می اتمجاز

او مناافق باود و کفار خاود را      آنکه ویژه ش تشکیک کنند؛ بها پیامبری بر خواستند تا می
 .آن آگاه نبودند از حقیقت مسلمانان از بسیاری کرد و می مخفی نموده و به ایمان تظاهر
 وی آشکار شود و حقیقات  اجتماعی و واقعیت سیاسی ات بهتر آن بود که او را رها کند

از  ترتیاب  ایان  باه  و مسلمانان روشن شود، ۀهم برای نفاق وی واقعیت ش وا وجودی
وی پیاروی   کاه از  منافقاان  بقیاه  او و ناه  و نه جایگاه اجتماعی خود پایین آورده شود،

مات و عقالنیات   نهایات حک  در عمال  در این شرایط این! کردند نتوانند به آن بازگردد
 بود.  
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خواست  از پیامبر ابی بن عبداهلل بن بود که عبداهللای  هگون هب سیاست اینۀ ثمر و
 (۲9۲ا۲9۴، ص3ج ،ق۲383، را بکشد.)ابن هشام تا پدرش
 شارایط  وجاود  ؛باود  قریظه نیز یک حکمت سیاسی برابر در العمل پیامبر عکس

 چنین حکم کند تا خاواری ها  آن بینباعث شد که وی  معاذ بن سعد وها  آن بین اتحاد
 ساعی  که کسانی یا وها  آن برایای  هبهان هیچ طوری که هب روشن شود؛ عام مأل درها  آن
خودشاان  ها  آن آمده است اسالمی در منابع واقع، در. دارند باقی نماندها  آن از دفاع در

 اماا . ها پذیرفت اتمام حجت بر آن برای و پیامبر بن معاذ حکم کند سعد تا خواستند
 . اش باشد در خدمت فرضیه که دهد می چنان توضیح را آن مونتگمری وات

 ؛اسات  ضاعیفی  ساخن  ،مدینه بود در دیگر رهبران رهبری مانند اینکه پیامبر اما
 درسات اسات کاه   . وجاود دارد  قبیله رهبر و خدا پیامبر یک بین یبزرگ تفاوت چراکه
 رهبری پیامبر از این جهت اعتبار ندارد و کند، نمی باور آن را که کسی نظر در نبوت
شاود   نمی محسوب پیامبر جایگاه در ضعفی مسئله این ولی رهبران بود، دیگر مانند

دعاوت   و نیست دین در اجباری هیچ ویژه اینکه به ؛آورد نمی وجوده آن ب در اشکالی و
 ین قاانون همچنا . جبار  و زور باه  توسال  با با حکمت و موعظه است نه خدا به سوی
 و مناقشاه در  بحاث  متونی هستند که دوم، و اول عقبۀ از آن بیعت قبل و مدینه اساسی

باا   .تاباد  برنمای  را مختلا   شارایط  در خدا رسول از اطاعت و جایگاه و وضعیت
فشانی مسلمانان در دفااع از دیان و عمال باه دساتورات       بررسی متون تاریخی و جان

 و شارکت کناد   مباارزه  خاص در فرد یک دستور توان پذیرفت کسی با ، نمیپیامبر
 مسالمانان  جازء  که منافقان از برخی البته .ببرد بین از را خود ثروت و خانواده خودش،

 ضاع  جایگااه   معنای به این اما بودند، پیامبر مخال  دستورات ،اند دهبه حساب آم
: آماده اسات   ،شاد به آن اشاره  قبالً که عقبه، که در متن بیعت درحالی نیست. پیامبر

و هاا   و راحتای ها  از او در سختی اطاعت بیعت کردیم بر قبول سخنان و خدا رسول با»
 ایان  طور که ماتن  همان «.نکنیم مخالفت اینکه با وی هایمان و ها و خوشی در ناراحتی

معارضاات   حال  و و مقاررات  قانون در وضع پیامبر دینی و سیاسی اقتدار بر وثیقه
دهنادۀ اطاعات    نشاان  بحرانی نیز شرایط درها  شخصیت از برخی اتاظهار کید دارد،تأ
 کاه  زماانی  عمارو  بان  مقاداد  مانناد ساخن   .است چرا و محض از پیامبرو چون بی
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 تاو را  خادا  تاا زماانی کاه    خادا،  رسول ای»: بدر خارج شوند جنگ برای خواستند می
گفت باه   می موسی به اسرائیل بنی طور که همان خدا قسمه ب هستیم، شما با ما ببیند، می

 شاما و  گوییم می شما ، به"ربک فقاتال إنا ها هنا قاعدون اذهب ننت و" گوییم: شما نمی
 همچناین ساخنان   «...هساتیم  شاما  پروردگارتان بروید برای جنگ و ما هم در جنگ با

، ۷ج ،ق۲383 گواه بر ایان مطلاب اسات.)ابن هشاام،     اوس، معاذ، رئیس قبیلۀ بن سعد
  (۴۴8ا۴۴۲ص

مادی حال   محاسبات را با مسئله خواهد می ایمان ندارد، پیامبر نبوت به که توا
 هرچاه ایماان   یاباد،  مای  افازایش  ایمان مقدار با تسلیم و اطاعت ندارد که باور کند. او
 واقعیات  ایان  و یابد، می افزایش او رسول و خدا وی از اطاعت بیشتر باشد شخص

 پیاامبر  کاه  نیست معنا این به ایمان ضعی  انسانی با یا منافق انسان که وجود است
 .بودند مسلمانان و محسوس بر معنوی فاقد مقام

  نتیجه

نادارد و   های وثیقه و اعتبار آن نزد مستشرقان اختالف نظری وجاود  کارگیری نام در به
یهاود در آن و   گانۀ ، حضور قبایل سهوثیقه گذاری تاریخآن به  بیشترین مناقشات دربارۀ

بیشاتر  شاود.   مای  کارگیری مفااد وثیقاه مرباوط    هیامبر و قدرت اجرایی او در بجایگاه پ
را به هر شکل و صاورتی   کنند عدم ارتباط یهود با رسول خدا مستشرقان تالش می

کاه   درحاالی  ی تجاوزگرانه گزارش کنناد؛ جنگرا  ها با آن تا جنگ پیامبر اثبات کنند
بین مسلمانان  تنظیم رابطۀ به قه پیامبربررسی تاریخی و محتوایی وثیقه حاکی از عال

 .هاست ( از سوی آن۷۴و  ۲9 بندهایبا درنظر گرفتن تعهداتی) ،و یهودیان
باره و در یک زمان  یک بهبدون شک وثیقه  ،بر اساس دالیلی که با جزئیات بیان شد

از قبال   وثیقاة المدیناه  ما را به این باور رساانده کاه    ۀنوشته نشده و ماهیت وقایع سیر
که هماه قبال از    ،پیدر ، اما کتابت آن در دفعات پیجنگ بدر نوشته و کامل شده است

آوری و  مااده جماع   ۴۲در انجام گرفته است و به ایان صاورت،    ،جنگ بدر تمام شده
 نام گرفته است. وثیقة المدینهنوشته شده و به 
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