
 
 

  پيماننامه حديبيه
  
  
  
  

  عهدنامه
ی ريدرگ گريکدي با که طرف دو زين امروزی حت شود،يمی رويپ آن از زين گريدی جاها در که است بودهی عرب رسم کي نيا

 شديم حساب طرفيب جهينت در وی خارج کي که آنجا از دمحم .کننديم توافق کندی داور آنها انيمی شخص نکهيا سر بر دارند
 در موجودی ريدرگ م،يباش داشته توجه که است تياهمی دارا مسئله نيا .کندی داور مشکالت ازی کي مورد در تا شد انتخاب

 قبل در که همانطور نيهمچن .شدينم انتخابی انجيم و داور بعنوان هرگز دمحم اال و است؛ نبوده مسلمانان و انيهودي نيب نهيمد
 مانيهمپی عرب ليقبا با رايز بودند معاهده ازی قسمت انيهودي که هرچند اشت،ند وجودی نيدی نظرها اختالف ثربي در ميديد

  .بودند
 

 ليتبد او موافقان به را مخالفانش و داد رييتغ را او سرنوشت که شديم حساب دمحمی امبريپ برنامهی برايی طال فرصت کي نيا
 حمله مقابل در کردند،يم حفاظت فرزندانشان و زنان از که همانگونه را دمحم ديبا آنها معاهده،ی ضمانتها ازی کي اساس بر .کرد
  .کنند حفاظت انيمکّ 
 

 انيهودي .افتي شيافزا ثربي در مسلمانان تعداد ن،يمهاجر به امن بهشت کي دادن در آنهای خطا و انيهودی يبردبار به لطف
 سر و زديبرخ آنها هيعل بر که باشد ناشناس قدر رآنقد اند داده امان او به امروز آنها کهی مرد که ننديبب شيپ از نتوانستند

  .آنها شود ینابود علت انجام
 

 همانطور اما است، کرده گزارش را عهدنامه نيا ازی قسمت هشام ابن .کنند حکومت که نداد آنرا حق مسلمانان به عهدنامه نيا
  :ديگويم عهدنامه نيا باشد،ی جعل ديبا عهدنامه نيا ديد ميخواه که
 
 است گروه هردو بر و بود؛ خواهد شانيا خود عهده بر مسلمانان نهيهز و آنان خود عهده بر هودي نهيهز دشمنان، با کاريپ در
 وی راست ديبا زين .کنند کاريپ گريکدي یاريهم با زد،يبرخ زيست به نامه مانيپ نيا در کنندگان شرکت با کهی کس برابر در که
ی شکن مانيپ ش،يخو مانيهمپ به نسبت دينبای مرد چيه .باشد استوار شانيا انيمی نشک مانيپ چيهی ب، یکين وی کخواهين

 تا .است دهيستمد آن ازی اري که داستيپ. یخطاکار و گناه با نه باشد گرانيد حقوق شناخت ويی پارسا با ديبا آنها روابط .کند
ی برا نهيمد درون .بپردازند را جنگ نهيهز مسلمانان همراه ديبا زين انيهودي هستند، دشمن با کاريپ سرگرم مومنان که آنگاه

 که ناسازگار اي ناگوارو یداديرو ای يقتل نامه، مانيپ نيا به متعهدان انيم هرگاه .)٣( است حرام نامه مانيپ نيا رندگانيپذ
 خداوند تيمش آورند؛ی رو دمحمی و امبريپ و خدا به ديبا آن، ازيی رهای برا گمانيب دهد،ی رو باشد، داشته همراهی تباه خطر

 هر و .بشتابند همی اري به بتازد، ثربي شهر به کهی کس هيعل ديبا مانانيپ هم.استی جار نوشته نيا رفتنيپذ و نگهداشت بر
  )۴ (.است او به متعلق که بود خواهدی مکان از دفاع مسئول گروه

 
 انيهودي که است نيا آنها نيتر آشکار .است یساختگ هعهدنام نيا ميبفهم ما شوديم باعث که دارند وجودی اريبسی ها سرنخ
 که بود نيای معن به آنانی برای سند نيچن کردن امضاء .است خدا امبريپ دمحم کنديم ديتاک که کنند امضاء رای سند نبود ممکن

ً  که اند، کرده دييتا بودن امبريپ بری مبن را دمحمی ادعا آنها  بنابر .افتادين اتفاق انيهودي جانب ازی زيچ نيچن وقت چيه مسلما
 دو( طرف دو نيب کهی ا بگونه سند .دارد وجودی تناقضات سند متن در نيهمچن .است یجعل اديز اريبس احتمال به باال سند نيا

 با کاريپ سرگرم مومنان که آنگاه تا" عبارت که استی درحال نيا شود،يم آغاز دارند حق و قدرت اندازه کي به که) لهيقب
 نيا به متعهدان انيم هرگاه" عبارت نيهمچن و "بپردازند را جنگ نهيهز مسلمانان همراه ديبا زين انيهودي هستند، دشمن

 ديبا آن، ازيی رهای برا گمانيب دهد،ی رو باشد، داشته همراهی تباه خطر که ناسازگار اي ناگوارو یداديرو ای يقتل نامه، مانيپ
  .قدرت و حقوق است یبرابر اصل آن با تناقض در آشکارا "آورندی رو دمحمی و امبريپ و خدا به
 
 دهنديمی ا ژهيوی برتر و تيارشد دمحم به عبارتها نيا .باشند شده عهدنامه وارد بعداً  عبارتها و ها جمله نيا که رسديم نظر به
 نکته نيمهمتر اما .است تناقض در باشد گرفته قرار توافق مورد برابر طرف دو نيب است قرار که سند ادامه با تيارشد نيا و
 که استی شگفتی جا اريبس است؟ نفعيذ خود کهی درحال باشد داور عهدنامه نيا در توانديم دمحم چگونه که است نيا

 نيا در دمحم است ممکن چگونه که است نشده مطرح شانيبرا پرسش نيا اما اند کرده مطالعه را سند نيا قرنها اسالمشناسان
ً يدق نيا اما .شود َحَکم است حقيذ خود کهی درحال ماجرا  از مانعی مذهب ذهن .ميده نشان ميخواهيم ما که استی زيچ همان قا

 نظر به د،يخند خواهند سخرهم به شود گفته اي نوشته گرانيد مورد دری داستان نيچن اگر آنها اگرچه .شوديم قيحقا افتني



ً  سند نيا کردن قبولی برا که رسدينم   .باشند داشتهی مشکل است خودشان نيد به مربوط کهنيا بخاطر صرفا
 

ی اصل سند آدمکشش اراني و دمحم که آنجا از اما .ندارد یصحت و اصالت عهدنامه نيا نديگويم ما به که دارند وجوديی سرنخها
 نمانده یباق ارزشی ب سند نيا از ريبغ مای برای زيچ چيه اند، کرده نابود بودند عهدنامه نيا ازی جزو که انيهودي همراه را

  .نباشد کاه ازی ا تپه در سوزن کي افتني به شباهتی ب ما کار شوديم باعث نيا و م،يابيب را قتيحق تا است
 

  !مقدسی جنگها
 او .کرد رييتغ دمحم ندهيآ آوردند بدست رای جنگ ميغنا و کردند حملهی تجارت کاروان کي به بعد از حادثه بدر که مردان دمحم

 او کهيکسان به او .بود شده افزوده زين تشيمحبوب بر و بود شدهی غن بود دهيرس او بهی دزد نيا ميغنا از کهی سهم لهيبوس
 رودخانه و هايحور شاملی بهشت و ايدن نيا در زيکن و برده زنان و ثروت وعده کردنديمی همراه مسلحانهی های دزد نيا در را
 وی دار خود آزمند و طماع حال نيع در و نادان عرب کی يبرا .داديم شدنديم تهکش های دزد نيا در کهی آنان به شرابی ها

 شديم کشته اگر و برديم زنان و ميغنا ازی سهم مانديم زنده او اگر .بود دشوار ها شنهاديپ و ها وعده نيا مقابل در مقاومت
 انيشا اريبس نيا .گرفتيم پاداش را است فتهگر نظر در اوی برا هللا کهيی ها لذت عالوه به ميغنا همان و رفتيم جهنم به

 احترام آن هللا رسول اما داشتند شدنديم رياس جنگ در کهی شوهردار زنانی برا شرافت و احترامی نوع اعراب که است توجه
 رقراربی جنس رابطه شونديم رياس جنگ در کهی زنان با تواننديم مسلمان مردان که کرد اعالم و انداخت دور به را شرافت و

 آنها .کنند قبول را اشی امبريپ یادعا و دمحم توانستندينم داشتند، را خودشان نيد که انيهودي) 24 هيآ نساء سوره( کنند
 و زديبرخ مسلمانان انيم دری کس اگر .است فهم قابل کامال نيا و کردنديم زين استهزا و تمسخر را روانشيپ و او احتماالً 

ی پاسخ توانديم انيبهائ تياذ و آزار ايآ کرد؟ خواهند او بای رفتار چه مسلمانان کند آغاز رای ديجد نيد و کندی امبريپ یادعا
  بدهد؟ ما پرسش نيا به روشن
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  ).٢۵/٣ی بخار.(کرد شکار دينبا آنرا جانوران و ديبر دينبا را نهيمد درونی ها درختی عني) ٣
 
 الرسول رتيس در است، آورده نخست نهيپوش ۴٨۴ تا ۴٨٠ برگ دری عرب زبان به را عهدنامه متنی فارس الرسول رتيس)  ۴

ی اسيسی مانهايپ و ها نامه کتاب، ازی فارس متن .است آمده ١۵٠ تا ١۴٧ برگ دوم نهيپوش در را عهدنامه نيای سيانگل
 سروش انتشاراتی نيحس دمحم ديس دکتر ترجمه و هللا ديحم دمحم دکتر وردهگردآ و قيتحق اسالم صدر اسناد و )ص(دمحم حضرت

  .است شده آوردهی سيانگل الرسول رتيس با شدن همخوانی برا رييتغ یاندک با ١٠٩ برگ ١٣٧٧ دوم چاپ
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  اسالم و مسلمانی 
  نوشته ابن وراق

  برگردان  دکتر منصر انصاری
  ٢٢۴برگ 

  
  صلح حديبيه

  
يگری نيز دمحم بوسيله پيروانش مورد انتقاد قرار گرفته و متهم شده است که برای سود شخصی خود، از پيروی هدف در مورد د

موضوع بدين شرح ات که پس از اينکه دمحم قدرت فرمانروايی اش را بر مدينه استوار کرد، . دينی اش انحراف جسته است
ولی، هنگامی که مقدمات حمله به مکه را . يز در تصرف خود درآوردانديشه نمود که زمان آن فرا رسيده است که مکه را ن
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ازاينرو، تصميم گرفت با اهالی مکه . فراهم می ديد، به انديشه افتاد که زمان به گونه کامل برای انجام اين عمل مناسب نيست
يمان حديبيه شد، اهالی مکه موافقت در گفتگوهايی که بين دمحم و اهالی مکه انجام گرفت و منجر به امضای پ. وارد گفتگو شود

کردند که سال بعد، دمحم به مکه مسافرت کند و در آنجا مناسک حج را بجای آورد، ولی در برابر بايد موافقت کند که از کاربرد 
حديبيه بديهی است که دمحم بعدها از احترام به پيمان . دست بکشد و از تبليغ آيين اسالم نيز خودداری کند» پيامبری«فرنام 

  .سرباز زد و آنرا شکست
  

 از شرح حالی که به ابن )٢٢٧(»مارگوليوت«با در نظر گرفتن نکات باال، ما اکنون بهتر می توانيم مطالب کوتاهی را که دکتر 
  .اسحاق درباره دمحم نوشته برداشت کرده، درک کنيم

  
ابن . سبت داده، بی نهايت زشت و نامطلوب استفروزه هايی که ابن اسحاق در شرح حالی که برای دمحم نوشته به وی ن« 

اسحاق نوشته است،  برای اينکه دمحم به هدفهای خود دست يابد، با هر عمل دد سرشت و نابکاری خود را وفق می داد و 
هنگامی که به سودش بود، انجام هر عمل زشت و غير شرافتمندانه ای را که با تمام ارزشهای اخالقی منافات دادر، برای 

او از فروزه های واالی اخالقی و ارزشهای نيک انسانی اهالی مکه بهره می برد، ولی بندرت در . پيروانش مجاز می دانست
او برای نابودی مخالفان خود، . رفتار و کردار خود نسبت به چنين روشهای نيکو و پسنديده ای بازتاب همانند نشان می داد

فرمانروايی ستمگرانه او در مدينه، در واقع کم حکومت رهبر راهزنان . رتيب می دادبرنامه ترورها و کشتارهای دسته جمعی ت
روش دمحم در تقسيم اموال و دارايی های . را داشت که سياست اقتصادی اش، غارت اموال و دارايی های مردم و تقسيم آنها بود

او يک آدم افسار . انصاف به شمار می آوردندغارت شده مردم چنان بود که که گاهی اوقات پيروانش آنرا بر خالف عدل و 
هر عملی که او انجام می داد، کوشش . گسيخته وبی بند بار بود و پيروانش را به انجام همين روش ها تشويق و ترغيب ميکرد

سيدن به هيچ نشانه و مدرکی در دست نيست، نشان دهد که دمحم به خاطر ر. می کرد، رضايت هللا را به انجام آن عمل بچسباند
در درازای زمانی که او ادعای پيامبری می کرد، در چند . هدفهای سياسی اش حاضر نبود از باورهای دينی اش دست بردارد

به راستی که چنين فروزه هايی شايسته کسی که خود . مورد از عقيده به يگانگی وجود خدا و عنوان پيامبری اش دست کشيد
  .همچنين نمی توان گفت که اين فروزه ها بوسيله دشمنانش به وی نسبت داده شده اند. را بنيانگزار مذهبی می داند، نيست

اگرچه نام ابن اسحاق به داليلی چند بوسيله حديث نويسان سده سوم هجری با کم احترامی برده شده، ولی هيچيک از آن داليل 
روزه های بدون چون و چرای اخالقی او هستند، مورد نتوانسته است، نکاتی را که او ردباره شرح حال دمحم نوشته و حاکی از ف

  ». ترديد قرار دهد
  
 
)٢٢٧                                         (art. Mohammed in ERE VIII p.878    Margoliouth (5) 
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