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  فصلنامه تاريخ اسالم
   49، شماره مسلسل1391 شماره اول، بهار، سيزدهمسال 

  
  

  اي تاريخي در زمينه حل اختالف نمونه،نامه مدينهپيمان
  

  13/2/91 :تاريخ تأييد  22/12/88 :تاريخ دريافت

  ∗∗زهرا نظرزاده/∗ دكتر شهال بختياري:ترجمه و تدوين
 تين قانون اساسي مستند در حـوزه      ي مدينه را كه نخس    نامه پيمان 6پيامبر

اسالم است براي روشن شدن روابط ساكنان مسلمان و غير مسلمان داخل مدينـه              
نامـه در زمينـه حـل       ايـن پيمـان   . و ارتباط با مردمان خارج مدينه تنظيم كردنـد        

-ها و ابزار به كار رفتـه و پـيش         شيوه. اي برخوردار است  اختالف از اهميت ويژه   

هـاي   سبب شده است كه به عنوان يكي از كارآمـدترين نمونـه            بيني شده در آن،   
مقاله حاضر در پاسخ به اين پرسش طراحي شده است كـه         . حل اختالف جلوه كند   

نامه مدينه با رويكردهاي جديد حل اخـتالف در         در صورت مقايسه تطبيقي پيمان    
ت شود؟ فرض بـر آن اسـ  غرب، چه موارد مشابهي ميان اين دو رويكرد يافت مي  

هـا  شود كـه اخـتالف  هاي فرهنگي كوشش ميكه در هر دو مورد، با وجود تفاوت 
 بودنـد، تقـسيم     6ر پيـامب  ،نامه مدينه با رويكرد به تعيين ميانجي كه در پيمان       

-هاي كوچك، تعيين اصول، پذيرش نظام طراحي شـده ميـانجي          اختالف به مؤلفه  

                                           
  ).س( اسالم دانشگاه الزهراتاريخاستاديار  ∗
 ).س(كارشناس ارشد تاريخ اسالم دانشگاه الزهرا ∗∗
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 كه نسبت به زمـان خـود        چنين ساختاري . گري و پذيرفتن اقتدار باالتر حل شوند      
بــسيار مترقــي بــود در جامعــه، صــلحي مانــدگار ايجــاد كــرد و در مقايــسه بــا 

 نه تنها ضعف ندارد بلكـه در مـواردي          ،رويكردهاي كنوني حل اختالف در غرب     
نامه مدينـه، آن را از      چنين خصوصياتي در پيمان   . تر طراحي شده است   از آن قوي  

تـرين اصـول حـل      كند و در رديف پيشرفته    اي خارج مي  يك پيمان محدود منطقه   
  .دهداختالف قرار مي

  
تـاريخ  نامه مدينه، حل اختالف، ميانجي گري، عـصر نبـوي،            پيمان :هاي كليدي واژه

  .صدر اسالم
  

  مقدمه
گري و حل اختالف در     اوليه از ميانجي   اينامه مدينه را به عنوان نمونه       اين مقاله، پيمان  

كـه   (iنامه مدينه كـه اسـاس دولـت ـ شـهر مدينـه       پيمان. ندك اسالم، تجزيه و تحليل مي
                                           

i .اصـــل ايـــن مقالـــه برگرفتـــه از ســـايتhttp//www. Informaword از مجلـــه 
Taylor&francis با عنوان lslam and Christian- muslim Relationsاست .  

اسـتاد، دسـتيار تحقيقـاتي در دانـشگاه تگـزاس در            مؤلف مقاله آقاي يتكين ييلديريم دكتر،       
وگـوي بـين مـذاهب        آستين، ايالت متحده آمريكا و معاون رئيس جمهور و عضو مؤسس گفت           

 peace and conflict Resolution concepts in the:انـد از  آثـار وي عبـارت  . اسـت 

Madina charterنامـه مدينـه؛     صلح و حل مناقشه در پيمانThe Madina charter: A 

historical case of conflict and Resolutionاي تـاريخي در   نامه مدينه، نمونـه   پيمان
  .زمينه حل اختالف

 از ابعاد اين مقاله، مانند يكي دانستن ساختار مدينه به سـاختار دولـت شـهر، تـشبيه                   برخي
اي اشـكاالت    در مدينـه دار    6هاي داليل پذيرش پيـامبر      نامه به قانون اساسي و تحليل       پيمان
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بود، نخستين قانون اساسـي مـدون و مكتـوب در    )  آن را تأسيس كرد6حضرت محمد 
نامه مدينـه،     با اين اوصاف پيمان   . ترين قانون اساسي مستند در جامعه است        اسالم و قديمي  

نامـه،   در اين پيمان. استهاي اسالمي در حل اختالف       گيري از روش    سنتي قديمي در بهره   
همه شهروندان مـسلمان    . حقوق و وظايف همه ساكنان مدينه به طور كلي بيان شده است           
انـد و بـراي نخـستين بـار،           و غير مسلمان مدينه در آن تحت حفاظت و حمايت قرار گرفته           

هاي نظـامي     خواهي از طريق قانون و جامعه صورت گرفته است نه از طريق فعاليت              عدالت
هـاي   نامه، همسو با كوشش بـراي تنظـيم و تعـديل اخـتالف          به عالوه اين پيمان   . اي  لهقبي

اي كه چندين نسل بر منطقه حاكم بود، به موارد اجتماعي در جامعه مدينـه پرداختـه                   قبيله
  .است

اي از رويكرد اسالمي در حل اختالف تلقي          توان به عنوان نمونه     نامه مدينه را مي     پيمان
در مقايسه  .  به كار رفته در آن، امروزه هم كاربرد دارند         هايگرياز ميانجي كرد كه بسياري    

هاي فرهنگـي در   هاي معاصر غرب در حل اختالف، نقش ارزش   نامه مدينه با رويكرد     پيمان
گـردد و مفروضـات مـشترك كـه           تعيين روش حل اختالف به شكلي مختصر بررسي مـي         

  .واند ديده شودت يابي به صلح هستند، مي داراي انگيزه دست
  

  پيشينه تاريخي
سـاكنان آن قبايـل مختلـف عـرب،     . شـد   شهر مدينه پيش از اسالم، يثرب خوانده مـي        

 ق جمعيت يثرب، ده     . ه1/  م   7در اوايل قرن    . يهودي و اقليت كوچكي از مسيحيان بودند      
 ساكنان عرب، مشركاني بودند كه منـات، بـت اصـلي مكـه را               ١.هزار نفر برآورد شده است    

 ق پـس از آن كـه آدريـان، امپراطـور روم     .ه 2/  م 8يهوديان يثرب در قرن   . پرستيدند  يم
ايـشان بـه ده قبيلـه رقيـب     . بيشتر يهوديان را از يهوديه اخراج كرد از فلـسطين گريختنـد    

                                                                                                   
نامـه مدينـه را در        هايي در آن به خوبي جايگـاه پيمـان          اما با وجود چنين ضعف    . اي است   عمده

 )مترجمان. (دهد اجراي عدالت و برقراري صلح نشان مي
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به عـالوه،   . قينقاع، بني نضير و بني قريظه بودند        ترين آنها بني    شدند كه شاخص    تقسيم مي 
يهوديان روي هم نيمي    .  تحت حمايت برخي از قبايل عرب قرار داشتند        تعدادي از يهوديان  

شـدند كـه      اعراب مدينه به دوازده قبيلـه تقـسيم مـي         . دادند  از ساكنان يثرب را تشكيل مي     
  ٢.ترين آنها اوس و خزرج بودند شاخص

نظر از مـسائل دينـي از    آنان صرف. خصومت ميان اين قبايل، چندين نسل ادامه داشت      
تاريخچـه طـوالني    . وجوي كـسب قـدرت بودنـد        طه نظامي بر ديگران در جست     طريق سل 

بـه عـالوه، موجـب ادعاهـاي بحـث         . تعدي و تجاوز، اسراي جنگي فراواني به وجـود آورد         
بـه رهبـري رسـيدن      . ها رابطـه وسـيعي داشـت        بها شد كه با خصومت      انگيزي درباره خون  

 به  6پيامبر. روي داد ها كشمكش و اختالف در يثرب          پس از سال   6حضرت محمد 
عنوان عضو جوان يكي از طوايف كوچك مكه در زمان آشفتگي مذهبي، كار خـود را آغـاز    

  .كرد

ها، خيلي زود پيروان زيادي پيـدا كـرد و بـه تـدريج،       پس از نخستين وحي  6پيامبر
در سـال پـنجم بعثـت، مـشركان بـر شـدت آزار              . تعداد مسلمانان در مكه افـزايش يافـت       

، مسلمانان  6ترسيدند پيامبر   احتماالً به اين دليل كه آنان مي      . مكه افزودند مسلمانان در   

 را  6را براي قيام و در دست گرفتن رهبري شهر سازمان دهي كند، كوشيدند تا پيـامبر               

 را مجبور كرد كـه در       6انگيز پيامبر   اين انگيزه مخاطره  . قبل از اين كار به قتل برسانند      

 به يثـرب مهـاجرت      6 از اين رو پيامبر    i.د را نجات دهد   خارج مكه پناه جويد و جان خو      

                                           
i .    هنگامي كه ابوطالب از تصميم مشركان قـريش دربـاره          : نويسد   مي البداية و النهاية  ابن كثير در

 در شعب ابي طالب حفاظـت       6رزندان عبدالمطلب فرمان داد كه از پيامبر       آگاه شد به ف    6قتل پيامبر 
بلكه هدف ايجاد پايگاهي براي مسلمانان و راهبردي بـراي          . كنند و اين تنها به دليل گريختن از مرگ نبود         

 ).187، ص 3 ج البداية و النهاية،ابن كثير، . (گسترش اسالم بود



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 49، شماره مسلسل 1390شماره اول، بهار  سيزدهم،          سال 

 

 
 
 
 

59

پس از اين، دشمنان مكي او به عنـوان         . سفري كه مسلمانان آن را هجرت نام نهادند       . كرد
  .مانعي در برابر حكومت او بر يثرب آشكار شدند

چندين نسل جنگ در مدينه به بسياري از اعضاي صلح دوست قبايل، خسارت فراواني              
وجوي كمك نظامي از خارج بودنـد كـه فقـط             تعدادي از اين افراد در جست     . دوارد كرده بو  
بسياري ديگر آماده شده بودند تا عبداهللا ابن اُبي بـن سـلول   . كرد ها را تشديد مي   كشمكش

توانـستند    رود رهبران مستقل هر قبيله نمي       با اين حال، احتمال مي    . را به حكومت برگزينند   
توانـد سـازمان       به عالوه، مشخص نبود كه چنين حاكمي مي        .رهبري يك حاكم را بپذيرند    

اي   هـاي قبيلـه     سياسي داشته باشد و نيرويي نظامي براي دفاع از شهر ايجاد كند، خصومت            
را فيصله دهد، حقوق و الزامات محلي را تعيين نمايد و به مسائل ناشي از جمعيت فزاينـده                  

  ٣.مهاجران پناهنده از مكه بپردازد

رو  نظمـي روبـه      يعني در نخستين سال هجرت، يثرب با بـي         ؛6د پيامبر در زمان ورو  
ق، قبايـل يثـرب     . ه1/  م   622سرانجام در سال    . شد  گري و زور اداره مي      شهر با قبيله  . بود

 اجازه دهند به عنوان ميانجي در منطقه عمل نمايـد           6با هم توافق كردند كه به پيامبر      

  . بر اين شهر بود6برنامه مدينه حاصل سرپرستي پيامو پيمان
  

  نامه نگاه كلي به پيمان
 بـا پيـروان خـود و غيـر مـسلمانان         6هاي اسالمي، حـضرت محمـد       مطابق روايت 

همگي آنان در خانه انس ابن مالك جمع شدند و توافـق كردنـد كـه جامعـه                  . مشورت كرد 
 صورت نامه مدينه به بدين ترتيب، پيمان. دهي كنند خود را به صورت دولت ـ شهر سازمان 

بيست و سه ماده آن، مهاجران مكه و مومنان         . تنظيم شد ) دفاعي(يك پيمان عدم تعرضي     
داد، در حالي كه قسمت دوم اين سند خطاب به جامعه يهـود               يثربي را مورد خطاب قرار مي     

اي طراحـي شـده بـود كـه آرا و منـافع تمـامي                 نامه به گونه    واضح است كه اين پيمان    . بود
در آن زمان با هم درگير بودند، در برداشته باشد تا بـدين وسـيله صـلحي                 هايي را كه      گروه
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  .ماندگار به ارمغان آورد
شهر معرفي كرد و حقـوق   - اين سند براي نخستين بار، اين منطقه را به صورت دولت 

خـواهي از     ظايف شهروندان آن را تعيين نمود و براي نخستين بار ابزاري بـراي عـدالت              وو  
 بـه ايـن ترتيـب،       ٤.ايجـاد كـرد   ) اي  هاي قبيلـه    در مقابله با درگيري   (انون  طريق جامعه و ق   

هاي درگيـر را   توانست گروه  مي6پيامبر. نامه مدينه ابزاري براي حل اختالف شد     پيمان
ها و نيازهاي هر يك از آنها بحث نمايد و طرحي را اجرا كنـد كـه                 گرد آورد، درباره خواسته   

هـا ميـان آنهـا وجـود           به اين ترتيب به اختالفي كه مـدت        هاي درگير بپذيرند و     همه گروه 
  .داشت، خاتمه دهد

نامه مدينه به عنوان سندي تـاريخي، تقريبـاً صـد             مطابق گفته حميداهللا، بررسي پيمان    

 با كوشش نخستين مورخان مـسلمان؛ يعنـي ابـن           6سال پس از رحلت حضرت محمد     
نامه مدينه را كلمـه       نگاران اصل پيمان    يخاين تار . اسحاق، ابوعبيد و ابن ابي خيثمه آغاز شد       

هاي صحيح و دقيقي جهت بررسي و تفـسير عالمـان             برداري كرده و نسخه     به كلمه نسخه  
  ٥.اند امروزي فراهم نموده

 »نامـه مدينـه     يادداشتي كوتـاه بـر پيمـان      «در مقاله خود با عنوان      ) 2007(قاسم احمد   
 ايجاد كرد كه وظايف و حقوقي برابر بـه          iاگر  اي جمع   دهد كه اين پيمان، جامعه      توضيح مي 

نظـر از پيـشينه اجتمـاعي و مـذهبي متفـاوت آنهـا، اعطـا         شهروندان دولت ـ شهر، صرف 
گر تأسيس نخستين دولت مـدرن امـروزي در           نامه، نشان   بنا به گفته او، اين پيمان     . كرد  مي

                                           
i .گرا  جامعه جمعthe community هـا و يـا اقـوام     امل رفتاري بين افـراد، گـروه  نوع تع

گرايـي بـر    جمـع . شـود  شود كه بر رفتار گروهي و تعامل گروهي استوار مـي  مختلف اطالق مي  
دولت بوده و اعـضاي   اي ساختي بي در صورتي كه ساخت قبيله. شود جامعه و گروه متمركز مي   

 مـستقيم بـا مخـاطرات زنـدگي     قبيله در كار توليد و دفاعي وابسته به يك ديگرنـد و بـه طـور             
. شوند و از اين رو متكي به خود هستند و نيازمند به طراحي ساخت جديـد نيـستند            رو مي   روبه

 ).مترجمان(
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قل و متمايز از    جهان بود به اين سبب كه نظام شهروندي متحدي را به عنوان مردمي مست             
بعدها اين پيمان نامه در طول تاريخ اسالم از سوي بسياري           . ساير مردم جهان مطرح نمود    

 بنـابراين،  ٦.اي بـراي حـل اخـتالف اسـتفاده شـد      از جوامع، مانند عثمانيان به عنوان نمونه 
ها در جوامع اسـالمي       گري و سنت حل اختالف دانست كه قرن         توان آن را آغاز ميانجي      مي
  .ود داشته استوج

اين سند انقالبي، پايه و اساس درك سياسي ما از حكومـت مدينـه و نخـستين قـانون                   
 برابـري در    به سبب اين كه پيمـان نامـه، مـسئله   ٧.اساسي مدون و مكتوب در جهان است 

 بعـدي   هايدهد، اغلب با متون سياسي دموكراسي       گرا را مورد خطاب قرار مي       ي كل ا جامعه
با اين حال، سنت قانوني اسالمي را كه پيمان نامه مدينه، معرف آن است              . شود  مقايسه مي 

نامه ممكـن      روش پيمان  ٨.هاي اجتماعي غربي تلقي كرد      توان به عنوان چكيده انديشه      نمي
هاي جديد حـل اخـتالف ماننـد برانـدازي،       هاي نظريه   است از بسياري جهات، مشابه روش     

غيير مفهوم قدرت در ميان صاحبان قدرت باشـد         تمركز بر روابط و اهداف و كوشش براي ت        
اسالمي در نظر گرفت نه يـك سـند          نامه مدينه را بايد به عنوان يك سند متمايز          اما پيمان 

  .ابتدايي غربي
هاي كنوني حل اختالف، در صورتي كـه          نامه مدينه و شيوه     هاي پيمان   به سبب شباهت  

هاي مـشتركي     ر گرفته شود، فرضيه   هاي فرهنگي اين دو سنت به عنوان علم در نظ           تفاوت
  .دهند ارائه مي

  
  iگري ميانجي

از ابعـاد   . هاي حل اختالف در جوامع اسالمي و غربـي وجـود دارد             گري و سنت    ميانجي
هاي مشتركي    گري، تلقي   توان گفت كه هر دو جامعه با توجه به لزوم ميانجي            گوناگوني مي 

مشخص بـر اسـاس بافـت فرهنگـي غالـب           اي    گري، به گونه    از آن دارند اما شيوه ميانجي     

                                           
i. Mediate. 
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ناپـذير زنـدگي       در فرهنگ غربـي، اخـتالف و كـشمكش نتيجـه اجتنـاب             ٩.گردد  تعيين مي 
گري و حل اخـتالف، مـنعكس كننـده نگـرش      هاي ميانجي   شود و سنت    اجتماعي تلقي مي  

  ١٠.فرهنگي به مكتب اصالت فردي كاربردي است
اين تأكيـد از    . كند  ش فردي تأكيد مي   گري، اغلب بر نق     رويكرد غربي به مسئله ميانجي    

هـاي حقـوقي حـل اخـتالف اسـت و وابـسته بـه                 طريق اشاره به وابستگي فـرد بـه روش        
هـاي افـراد را       كند و زيان    هاي قانوني و شهروندي است كه از حقوق فردي دفاع مي            پروسه

تمايل  از سوي ديگر، رويكرد اسالمي مانند ساير رويكردهاي غير غربي            ١١.نمايد  جبران مي 
ها را بـه صـورت موضـوعي      دارد كه بر اصالح و حفظ روابط اجتماعي تأكيد كند و اختالف           

  ١٢.در نظر بگيرد) نه موضوعي فردي(اجتماعي 
شـود تـا دربـارة اخـتالف، حكميـت يـا        در حل اختالف از شـخص ثـالثي دعـوت مـي         

لـب نقـشي    گري اسالمي، اغ     ميانجي  با اين حال، اشخاص ثالث در سنت      . گري كند   ميانجي
دربـاره پيمـان نامـه مدينـه،        . كننـد   بسيار متفاوت از اشخاص ثالث در سنت غربي ايفا مـي          

هاي حـاكم      به عنوان شخص ثالث از زمينه      6توان گفت كه پذيرش حضرت محمد       مي
  .بر جريان اسالمي حل اختالف است

يهوديـان از  . گري، عملي رايـج در ميـان مـردم سـامي در زمـان هجـرت بـود           ميانجي
در . كردند  در تلمود، تبعيت مي   ) گري  ميانجي (bitzuahو  ) حكميت (sharahهاي    شرو

 ١٣.هاي خود را به حكميت بيگانگان واگـذار نماينـد           ميان اعراب نيز معمول بود كه اختالف      

 از 6اهللا و ديگران داليل متعددي را  براي علـت پـذيرش نفـوذ حـضرت محمـد                حميد

گـري شـهرت       در مكه به توانايي در ميـانجي       6برپيام. كنند  سوي قبايل يثرب بيان مي    
به عنـوان نمونـه، قبايـل       . داشت كه اين امر به سبب كمك او به حل اختالف در مكه بود             

را ) حجراالسود( را انتخاب كردند تا سنگ بناي مقدس كعبه          6متعددي در مكه، پيامبر   

 6پيـامبر .  شـد  در جاي خود قرار دهد و بدين وسيله، منازعه تلخ ميان اين قبايل حـل              
حتي هنگامي كه تحت آزار و اذيت مشركان قرار داشت، فريب پول و اشياي گـران بهـاي                  
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مشركان مكه را نخورده و در اموال آنها خيانت نكرده بود و به حق، مـشركان بـه او لقـب                     
  .داده بودند» امين«

 كـه بـه      بيشتر اوقات ميان مشاجره كنندگاني بود      ،گري در جامعه اوليه اسالمي      ميانجي
شدند، اين رو به رويي به سبب محل زندگي آنهـا و يـا      رو مي   طور قطع در آينده با هم روبه      

توانـد اعمـال نفـوذ كنـد و از اعتبـار اجتمـاعي خـود            ميانجي مي  ١٤.روابط خويشاوندي بود  
هـا از      ميـانجي  ١٥استفاده نمايد تا طرف سرسخت و لجوج را وادار به پذيرش مصالحه كند،            

كننـد تـا در روابـط خويـشاوندي، ميـزان ثـروت، قـدرت سياسـي،                   فاده مي قدرت خود است  
  ١٦.هاي موفق گذشته اعمال قدرت نمايند گري امتيازهاي مذهبي و ميانجي

اي با قبايل     گونه رابطه    هيچ 6از آن جايي كه يثرب بدون رهبر بود و حضرت محمد          
ا به خـود اختـصاص      متخاصم يثرب نداشت، بنابراين وي فرصت يافت تا جايگاه ميانجي ر          

نامـه بـا رهبـران قبايـل مـشورت كـرد و                به هنگام مذاكره و تهيه پيمان      6پيامبر. دهد
. اعتماد اوليه آنها را به دست آورد و تمايل خود را به شنيدن نيازهاي همه قبايل نـشان داد                  

طرف بود؛    گري و جايگاهش به عنوان رهبري محترم و ناظري بي           مشروعيت او در ميانجي   
هايي چون    گري غربي، ارزش    گري اسالمي برخالف روش ميانجي       كه در سنت ميانجي    زيرا

رد اهمواره مو » عقايد مذهبي «و  » موقعيت اجتماعي «،  »متانت«،  »شرم و حيا  «،  »شرافت«
  ١٧.اند مهم و قابل توجهي بوده

اي توجه نداشت، بـا ايـن     به حل و فصل درگيري به صورت حرفه        6حضرت محمد 
. هاي ميان قبايل يثرب را حل و فـصل كنـد     شد كه اختالف    و درخواست مي  حال عموماً از ا   

 بـه   ، همان رويكرد اسالمي حل اخـتالف اسـت        6ماهيت عمومي روش حضرت محمد    
  ١٨.شود تا ميان افراد ها ديده مي ها بيشتر ميان گروه عنوان مثال در جوامع اسالمي اختالف

دهـد    كند و توضيح مـي      عين مي ها را م    اين فرض، ماهيت و حيطه حل و فصل اختالف        
زماني كه رؤساي   . نامه مدينه چگونه توانست چنان اقتدار اجتماعي را ايجاد نمايد           كه پيمان 

نظر از    نامه را پذيرفتند، تصور شد كه اعضاي جوان قبايل، صرف           قبايل، حاكميت اين پيمان   
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ـ          مسائل مذهبي، از رهبران خود پيروي مي       دگار بـه وجـود     كنند و بدين وسـيله تـوافقي مان
  .آيد مي

دانـد و بـا آن بـه شـكل            ديدگاه اخير غربي، حل اختالف را موضـوعي خـصوصي مـي           
اي بـه    طرفـي حرفـه     ها اقتدار خود را از گمنـامي و بـي           كند كه ميانجي    اي برخورد مي    حرفه

گـري    از نظر اين ديـدگاه، ميـانجي      . آورند، نه از طريق تمايالت و شهرت عمومي         دست مي 
طرف و بـه       كه به واسطه آن، افراد داراي اختالف به كمك فردي كامالً بي            جرياني است «

هاي ديگري را مطرح كننـد و بـه           گذارند تا گزينه    مند، موارد اختالف را كنار مي       روشي نظام 
نامـه     مقايسه پيمان  ١٩.»توافق جامعي برسند كه نيازهايشان در آن در نظر گرفته شده باشد           

هـاي    هـاي خـاص را ميـان روش         ها و تفـاوت     ختالف، شباهت مدينه با رويكرد غربي حل ا     
  .كند اسالمي و غربي حل اختالف مشخص مي

  
  iكردن يهزتج

گـري   انـد، رونـد ميـانجي    پردازان غربي در نظـر گرفتـه      گونه كه بسياري از نظريه      همان
 روش فـوق، همـان جريـان        ٢٠.مند موارد اختالف اسـت      موفق، متضمن كنار گذاشتن نظام    

تعريف شـد و سـپس بـه وسـيله          ) 1942( اين روش، در اصل به وسيله فولت         .يه است زتج
  .گذاري گرديد نام) 1971(فيشر 

هـاي    مؤلفـه  بـه كند كه يك اختالف و كشمكش بـزرگ بايـد           اين رويكرد پيشنهاد مي   
رسد كه تجزيه همـان       در نگاه اول به نظر مي     . كوچك تقسيم شود تا بتوان آن را اداره كرد        

منـدي را در      وش حل اختالف غربي است، در حالي كه روند مـشابه نظـام            تصور فردي از ر   
نامه مدينه از چهل و هفت بنـد تـشكيل شـده          پيمان. توان در نظر گرفت     سنت اسالمي مي  

است كه به طور فردي عوامل مختلـف نـزاع و اخـتالف در يثـرب را مـورد خطـاب قـرار                       
. ن مكي و مسلمانان يثـرب اسـت       بيست و سه بند اول، خطاب به مهاجران مسلما        . دهد  مي

                                           
i. Analysis. 
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  .بيست و چهار بند دوم خطاب به يهوديان، مسيحيان و ساير غير مسلمانان جامعه است
فيـشر  . كنـد   هاي درگير در منازعه يثرب را مشخص مي         نامه مدينه نخست طرف     پيمان

هاي درگيـر، هويـت مـوارد فيزيكـي فـوري را نـشان                معتقد است كه تعيين طرف    ) 1971(
يـه  زتوان اختالف را تج     كند كه از طريق آن مي       ريزي مي   اي را پي    اصول برجسته دهد و     مي
در ايـن   . دهد  معرفي طرفين اختالف به طور خاص در بندهاي چهار تا يازده روي مي            . كرد

. بندها آورده شده است كه قبايل مسلمان بايد مطابق سنت جديد، اسراي خود را آزاد كننـد              
بندهاي بيست و پنج تا سي و پـنج         .  مذكور نيز بيان شده است     جا نام قبايل مسلمان   در اين 

و بند چهل و شش به طور دقيق به افراد تحت الحمايـه يهـود در قبايـل يهـودي كـه بـا                        
  .دادند، اشاره دارد مسلمانان، يك جامعه را تشكيل مي

 با تعيين مرزهاي فيزيكي شهر، موارد فيزيكي فـوري در يثـرب را    6حضرت محمد 
» جدا از ساير مـردم    ) امت(يك جامعه   «ابتدا در بند دوم، مردم يثرب به صورت         . تعيين كرد 

هـر قبيلـه، منطقـه و    .  از اين اعـالم، مرزهـاي يثـرب مـشخص نبـود          لقب. اند  تعريف شده 
هاي قبايل منطقه، يك شـهر واحـد تلقـي            محدوده خاص خود را داشت و مجموع محدوده       

 را در بنـدهاي هفـده و سـي و نـه              مفهوم شهر بودن يثـرب     6حضرت محمد . شد  نمي
يثـرب  «و » صلح مسلمانان غير قابل تفكيك است«تقويت نمود و به ترتيب اشاره كرد كه   

  .»كنندگان در اين توافق نامه، مكان مقدسي خواهد بود براي شركت

 بـه  6اي واحـد تأسـيس شـد، حـضرت محمـد          هنگامي كه يثرب به صورت جامعه     
بندهاي نوزده، بيست و يـك، بيـست و دو و           . ه نمود موضوع حمايت و عدالت عمومي توج     

حق عدالت خواهي از افراد، معطوف به كل        . چهل جريان قانوني را در يثرب تأسيس كردند       
گذارنـد، هـيچ كـس        مقرر گرديد كه در مواردي كه بر اجراي عدالت تـأثير مـي            . جامعه شد 

ا حتـي سـعي كنـد    يدهد داري كند يا به يكي از طرفين تمايل نشان        مجاز نيست كه جانب   
كنندگان در اين توافق، كمـك        براي شركت  ٢١.كه پسر خود را از جريان قانوني خارج نمايد        

فرد قانون شكن در روز قيامت، مجازات       . شكست، ممنوع بود    به فردي كه اين قانون را مي      



 
 
 
  
 

  
  
  

  اي تاريخي در زمينه حل اختالفنامه مدينه، نمونهپيمان
 

 
 
 
 

66 

 كرد كه قصاص قتل اعدام است، مگر اين كـه           نامه اعالم  مي     اين پيمان . چشيد  الهي را مي  
  .بها را بپذيرند بازماندگان مقتول توافق كنند كه خون

نامه مدينه، پاسخي متحد در مقابل تهاجم احتمالي خوانده شد، يثرب            هنگامي كه پيمان  
در «سـازد كـه       بند چهل و چهار طرفين را مقيد مي       . ديبه عنوان يك شهر واحد تثبيت گرد      

در . »ديگـر را يـاري دهنـد         يـك  ديگر دفـاع كننـد و       صورت هرگونه، حمله به يثرب از يك      
هـا    هزينـه  هايي، بندهاي سي و هفت و سي و هشت، تقـسيم    صورت وجود چنين خصومت   

شود كه در پي رهنمودها و        كنند و به آنها توصيه مي       ميان مسلمانان و يهوديان را معين مي      
  .هاي دو جانبه باشند مشورت

ر، مسئوليت جمعي    براي عدالت عمومي و حفاظت از شه       6تمهيدات حضرت محمد  
هاي پيشين در تعيين قلمرو كنار گذاشته شد؛ زيرا           را تشويق و ترغيب كرد و آثار كشمكش       

  . اجتماعي مورد تأكيد بود اي، بلكه مسئوليت ديگر نه مسئوليت قبيله
اي از تجزيه است كه داراي درك متمايزي از           گر نمونه   بنابراين، پيمان نامه مدينه نشان    

نامـه، افـراد را مـورد خطـاب قـرار             اين پيمان .  زمينه حل اختالف است    فرهنگ اسالمي در  
خوانـد،    دهد، بلكه خطاب به جوامع و قبايل است افراد را به حل مسائل فردي فرا نمي                 نمي

  . كند اي جديد دعوت مي بلكه آنان را به ايجاد جامعه
نامه مدينـه   نگري در پيما   تعيين اصول ديگر، مفهوم جديدي است كه در زمينه ميانجي         

هاي عميق و پذيرفته شده اسـالم و يهوديـت     ارزش 6حضرت محمد . شود  مشاهده مي 
بيست و سه بند اول توافق نامه بـه طـور دقيـق متوجـه               . نامه به كار بست     را در اين پيمان   

بنـدهاي  . خواند  مي» مؤمنان«رفتار مسلمانان نسبت به افرادي است كه پيمان نامه، آنها را            
اي واحـد   تا سي و پنج، يهوديان و مسلمانان را به اتحاد براي تـشكيل جامعـه  بيست و پنج    

اين آرا به طرفين كمك كرد تا با هـم بـه توافـق برسـند و نگـاهي فراتـر از              . خواند  فرا مي 
  .اي داشته باشند هاي قبيله ائتالف

شود كه يك راه مؤثر جهت تعديل تأثير اصول متضاد، اين است كـه             متذكر مي  ٢٢فيشر
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توانيم به اصول خود وفادار باشـيم، بـدون ايـن كـه اصـرار داشـته باشـيم                     بپذيريم ما مي  «

 به شهروندان جديد مدينـه،      6حضرت محمد . »مخالفان ما به اصول خود وفادار نباشند      
  .هاي فردي آنها را به رسميت شناخت هويت گروهي بخشيد و در همان حال تفاوت

ن قبايل را معين نمود و ارزش و اعتبار آنها          هاي مشترك ميا     در ابتدا ارزش   6پيامبر
گاه در بند سي و هفت اعالم كرد كه يهوديان و مـسلمانان بايـد               آن. را آشكارا تصديق كرد   

ايـن بنـد هويـت مـستقلي بـه هـر مـذهب              . هاي خود را تقبل كنند       هزينه ،ضمن جنگيدن 
اي    صـورت جامعـه    كرد تا با هم به       ضمن اين كه به افراد هر دو مذهب توصيه مي          ،بخشيد

اتحاد مذهبي مسلمانان و يهوديان از تقسيمات قبلي ميان قبايل جلـوگيري            . واحد كار كنند  
  .كرد

  
  iمنافع ـ اهداف

عامل اساسي ديگري را با عنوان برخـورد منـافع و           ) iv) 1988و گلدبرگ iiiبرت ii،يوري
رت، اغلـب   كنند كه مشاجره بر سر اختالف در قـد           آنها مشخص مي   .نمايند  قدرت معين مي  

اي مـشترك   تواند به صورت زمينـه  انجامد و بالعكس، اين منافع مي به نزاع و كشمكش مي   
  .براي مذاكره عمل نمايد

هاي اجرايي، رسيدن به نتيجه مورد نظر، آثار روابط و تكـرار مـوارد حـل                  ارزيابي هزينه 
 كـه بـر   دهد كه به جاي تمركز اصلي بر حقوق يا قـدرت، مـؤثرتر اسـت     اختالف نشان مي  
هـاي مـشترك،      توانـد بـه انديـشه        درك اهداف وابسته بـه هـم مـي         ٢٣.منافع تمركز كنيم  

چهـار نـوع    ) 2001(ويلمـوت و هـاكر      . هاي روشن فكرانه و خالقيت منتهي شـود         مالحظه

                                           
i. Interests – goals Relationship. 
ii. Ury. 
iii. Brett. 
iv. Goldberg. 



 
 
 
  
 

  
  
  

  اي تاريخي در زمينه حل اختالفنامه مدينه، نمونهپيمان
 

 
 
 
 

68 

نامـه    پيمـان iv.و تعـاملي   iiiاي   رابطـه  ii، محتـوايي  iفراينـدي، : اند  هدف پايه را توصيف كرده    
 و  vهـايي را كـه ويلمـوت         متفاوتي دارد اما بسياري از ويژگـي       مدينه، زبان و بافت فرهنگي    

كننـد كـه بـا وجـود          هـا بيـان مـي       ايـن شـباهت   . انـد در آن وجـود دارد         بيان كرده  viهاكر
هـاي مـشتركي      گري در طول چندين قرن، فرضـيه        هاي فرهنگي خاص از ميانجي      برداشت

صلح و حل اختالف را بـه       سازد تا     وجود دارد كه محرك حل اختالف است و ما را قادر مي           
رويكردهاي مـشابه و نيـز متفـاوت، منـابع          . صورت مفاهيمي جهاني و ويژه شناسايي كنيم      

  ٢٤.كنند گذاري مي بندي و ارزش فرهنگي مردم را صورت
ريزي پيمان نامه مدينـه، امـري مـشابه نـوع نخـست اهـداف ويلمـوت و هـاكر             در پي 

اين سـند بالفاصـله پـس از آن كـه           . نيمك  را مشاهده مي  » هدف فرايندي «؛ يعني   )2001(

 ٢٥حميـداهللا . هاي مدينه مشورت كرد، بـه وجـود آمـد            با رهبران گروه   6حضرت محمد 
اي را بپذيرنـد، ايـن دو     هاگر مسلمانان با گروهي توافق كنند و شـرايط ويـژ          «نويسد كه     مي

بنا بـر سـنت     . »شود تا زماني كه توافق مذكور منقضي شود         افق در كل جامعه گسترده مي     
اسالمي، رهبران قبايل يثرب به اتفاق آرا، بندهاي ايـن سـند را پذيرفتنـد و بنـابراين كـل                    

  .جامعه را مقيد به شرايط مذكور كردند
بـه موضـوع و محتـواي       »  محتـوايي  هـدف «يعنـي   نوع دوم اهداف ويلموت و هـاكر؛        

هاي متضاد آنهـا     كنند كه موقعيت    طرفين درگير تصور مي   . اختالف و عدم توافق اشاره دارد     
هنگـامي كـه ايـشان، اهـداف محتـوايي          . تر شـود    باعث خواهد شد كه اختالف آنها عميق      

بـه  پندارند كـه بـا ادامـه دادن بـه برخـي كارهـا                 كنند، مي   متضادي را درك و دريافت مي     

 به اهداف محتوايي قبايـل      6 حضرت محمد  ٢٦.موقعيت بسيار ناسازگاري خواهند رسيد    
                                           

i. process. 
ii. content. 
iii. Relationship. 
iv. Interactive. 
v. wilmut. 
vi. Hocker. 
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اين اهداف محتوايي، مستلزم    . كند  يثرب در بندهاي چهار تا يازده به طور مستقيم توجه مي          
به موضوع خون بها هم در بندهاي سه تـا          . آزادي و رهايي همه اسراي جنگي قبايل است       

بند نوزده پيمان نامه تأكيد دارد كـه        .  يك پرداخته شده است    هشت، دوازده الف و بيست و     
بايـد توجـه    . »شـوند، بگيرنـد     مؤمنان بايد انتقام خون افرادي را كه در راه خدا كشته مـي            «

بنـا بـر گفتـه      . داشت كه اين تأكيد، مسلمانان را به صورت يك قدرت مركزي متحد كـرد             
در پيمـان  » همكـار حمـايتي  «كه در پـي   اين اتحاد مجدد، يهوديان را واداشت      ٢٧حميداهللا

  .نامه باشند كه اين امر، روابط جديدي را پيش روي قبايل گشود
اهـداف  «. اسـت » اي هدف رابطه «سومين هدف وابسته به هم از نظر ويلموت و هاكر،           

خواهد گروه ديگر با آنها چگونـه رفتـار كنـد و              كنند كه هر گروهي مي      اي تعريف مي    رابطه
آنها چگونه خود را بـه صـورت يـك    . (»ابستگي آنها به هم چه اندازه است     ميزان مطلوب و  
به عالوه ميزان تأثير و نفوذ هر طرف بر ديگـري، از طريـق تعامـل         ). دنكن  واحد تعريف مي  

مؤمنان متقي بايد در مقابـل افـراد        « بند سيزده با بيان اين كه        ٢٨.آيد  اي به دست مي     رابطه
حتـي  (به عبارت ديگر، هـر فـردي        . اي را بيان كرده است      هدف رابطه  ،»گر بايستند   طغيان

هاي اين توافق نامه باشد بايـد         كه در پي گسترش خصومت در ميان گروه       ) اعضاي خانواده 
در بندهاي بيست و سه تا سي و پنج بـه موضـوع يهوديـان پرداختـه                 . از جامعه اخراج شود   

فين توافـق بايـد بـا حـسن         ود در صورت بروز اختالف مذهبي، طر      ش شده است و تأكيد مي    
  .ديگر رفتار كنند نيت با يك

. بايد به منظور حمايت از هويت هر فرد تأسيس شود         » اهداف تعاملي «سرانجام اين كه    
بـه  . هاي خود را بپردازد     دارد كه هر فردي بايد هزينه       بند سي و هفت پيمان نامه اعالم مي       

اين بند، هنگـام بيـان   .  كمك نمايندديگر عالوه، در صورت حمله خارجي، افراد بايد به يك    
هـاي مختلـف قـومي و         روابط در حال ايجاد مسلمانان و يهوديان به استقالل فردي گـروه           

كننـد كـه روش تعيـين         ادعا مي ) ii) 1988 و ديويس  i پوتنام i،ناپ. گذارد  مذهبي احترام مي  

                                           
i. Knap. 
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به ايـن وسـيله بـه       دهد و     ها به روابط تغيير مي      ها را از گروه     روابط، كانون اوصاف و ويژگي    
  .كند اصالح موارد اختالف كمك مي

در . اي بلنـد مـدت را رد كـرده اسـت     هاي نظامي ـ قبيلـه    ائتالف6حضرت محمد
نامـه    پيمـان . گرفتند  عوض، طرفين توافق بايد روابط خود را در چهارچوب ديني در نظر مي            

جـو بـه     قبايلي جنـگ مدينه به ساكنان يثرب اتحادي دوباره بخشيد به طوري كه آنها را از          
اتحـاد  . اي را فرو نـشاند      هاي قبيله   پيروان ديني متحد تبديل كرد و به اين وسيله خصومت         

 هويـت افـراد در يثـرب    ،در اصل. هاي جديدي در امور مذهبي ايجاد نكرد     مجدد، خصومت 
اي را دسـت   هـاي قبيلـه    نامه مدينـه آرايـش      پيمان. شد  اي معين مي     قبيله  به واسطه ائتالف  

خورده باقي گذاشت، ضمن اين كه منبع هويت افـراد را متوجـه ديـن سـاخت و بـه ايـن                      ن
هـاي    وسيله به افراد امكان داد تا هويت خود را حفـظ كننـد و در عـين حـال از خـصومت                     

  .اي دست بردارند قبيله
  

  iiiقدرت
نظريه غربي حل اختالف در يكي از اصول اوليه خود در پـي تئـوري حـل اخـتالف از                    

هاي عيني درباره قدرت نظير منابع مـالي،          با وجود نشانه  «: مفهوم قدرت است  رك  دطريق  
سـه  ) 2001( ويلموت و هـاكر  ٢٩.»درك از قدرت خود و ديگري اغلب با هم مطابقت ندارد 

 و  v الحـاقي  iv،توزيعي: تواند جايگزين داشته باشد     كنند كه مي    مفهوم از قدرت را تعريف مي     
  . شدهviطراحي

 است كه طرفين درگير، قـدرت را بـه صـورت يـك منبـع بـده                   هنگامي قدرت توزيعي 

                                                                                                   
i. Putnam. 
ii. Davis. 
iii. Authoerity - power. 
iv. Distributive. 
v. Appendant. 
vi. Sesign. 
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سازد تا از مزايـاي اعمـال          يك گروه را قادر مي     كسب قدرت توزيعي،  . كنندبستان تلقي مي  
بنابراين، قدرت توزيعي جلوي خالقيت در حل اختالف را         . قدرت بر ديگري برخوردار باشند    

  .گيرد مي
تر از مسئله قدرت    اي طرفين درگير، مهم   قدرت الحاقي هنگامي است كه حقوق و نيازه       

شوند كه قدرت     در قدرت طراحي شده، طرفين درگير تسليم اقتداري برتر مي         . شود  تلقي مي 
هاي الحاقي و طراحي شـده بـر قـدرت تـوزيعي              در حل اختالف، قدرت   . گيري دارد   تصميم

تيجه روشن، مؤثر   ، قدرت الحاقي ن   )1988(بنا بر گفته يوري، برت و گلدبرگ        . اولويت دارند 
  .و مناسب تأكيد در جريان حل اختالف است

در سنت اسالمي حل اختالف، هدف اين نيست كـه روابـط نامتقـارن قـدرت را تغييـر                   
 در رويكـرد غربـي حـل اخـتالف، قـدرت      ٣٠.دهيم، بلكه هدف فرونشاندن اخـتالف اسـت    

نيـست كـه    شود و قدرت طراحـي شـده مـستلزم ايـن              توزيعي به قدرت الحاقي تبديل مي     
نامه مدينه را با توجـه        بنابراين پيمان . هاي موجود در قدرت را مورد توجه قرار دهد          نابرابري

ايـن  . توان به عنوان فرونشاننده مسائل مربوط به قدرت تلقي كرد           به اصطالحات غربي مي   
 هاي درگير، متوجه قدرت و اقتـدار        هاي قدرت ميان گروه     پيمان نامه تأكيد خود را از تفاوت      

  .مركزي كرد

بنـد  .  قدرت توزيعي را به قدرت الحاقي تغييـر داد         6، حضرت محمد  )امت(با نظريه   
كنـد   سي و هفت پيمان نامه به طور خاص به تأثير دو جانبه مسلمانان و يهوديان اشاره مي           

هـاي دو جانبـه       دارد كه مسلمانان و يهوديان بايد در پي رهنمودهـا و مـشورت              و اعالم مي  
بنـد چهـل و     . اري نقطه مقابل خيانت است و مورد حمايـت جامعـه قـرار دارد             باشند و وفاد  
ديگـر كمـك     سازد تا در صورت هرگونه حمله به يثـرب بـه يـك              ها را مقيد مي     چهار، گروه 

ه را مـشخص    بـ بند چهل و پنج، رفتار معـين در يـك نمونـه خـاص از تـأثير دو جان                  . كنند
وديان به صلح فرا خوانده شوند و اين صلح را          در اين بند بيان شده است كه اگر يه        . كند  مي

حفظ كنند، بايد اين كار را بپذيرند و اگر يهوديـان تقاضـاي مـشابهي از مـسلمانان داشـته                    
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  .باشند، بايد اين تقاضا برآورده شود
پيمان نامه مدينه نيز قدرت توزيعي را به اقتدار برتر تفويض كرده بود، بنـابراين جهـت                 

اشاره به مقام برتر در بندهاي بيست و سه و چهـل و دو هـم تكـرار        . ددا  قدرت را تغيير مي   
بايـد بـه    «هاي آينده     در اين بندها به طور دقيق اعالم شده است كه در منازعه           . شده است 

در حالي كه ايـن كـار، شـيوه مـؤثري در حـل             . » رجوع كرد  6خداوند و حضرت محمد   
ـ   اختالف است اما قدرت توزيعي هم چنان باقي مي         بـراي كاسـتن از ايـن پيچيـدگي         . دمان

بنـدهاي پـانزده و     . ديگر كـرد    بالقوه، پيمان نامه مدينه افراد را متوجه وابستگي آنها به يك          
هاي مستقل باز داشتند و تأكيد كردنـد كـه حمايـت خـدا                هفده ساكنان مدينه را از منازعه     

 هم شـامل ايـن      بند شانزده، يهوديان را   . طور كه صلح مؤمنان يكي است       يكي است، همان  
  .حمايت كرده است

ساختاربندي مجدد قدرت به وسيله پيمان نامه مدينه، براي حصول صلحي مانـدگار در              
كند كه چه اهدافي بـراي        كند كه ساختار قدرت تعيين مي        ادعا مي  ٣١مامبي. يثرب الزم بود  

ـ                  ن منـافع   ايجاد ساختار جامعه با هم تركيب خواهند شد و بر اين باور است كه زماني كه اي
گـاه ايـن سـاختار بـه طـور هـم زمـان         به بخـشي از سـاختار سـازماني تبـديل شـدند، آن         

 بـر ايـن اسـاس بـا تثبيـت           .نمايـد   كند و دوباره منافع مذكور را توليد مـي          گري مي   ميانجي
هاي الحاقي و تقويت وابستگي متقابل از طريق تخـصيص قـدرت،              هاي قدرت   گيري  جهت

  ٣٢.هداف خود را در يثرب تكميل نمايدتوانست ا نامه مي اين پيمان
  

   نتيجه
اي از روش حل اخـتالف در آغـاز تـاريخ اسـالم اسـت كـه بـا                     نامه مدينه نمونه    پيمان

گري در غـرب نبايـد        هاي غربي حل اختالف و ميانجي       روش. فرهنگ اسالمي تناسب دارد   
كـن اسـت كـه      اين سنت اسالمي را تهديد و يا آن را تعريف كنند؛ زيرا اين دو فرهنگ مم               

دهـد كـه      گري را به صورت متفاوتي تعريف كنند، اما مقايـسه ايـن دو نـشان مـي                  ميانجي
هاي   مكتب«طبيعي است كه    . هماهنگي عميقي ميان هر دو روش حل اختالف وجود دارد         
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ها   ها و انديشه    نگرند و به برخي ارزش      ديني متفاوت، حل اختالف را از زاويه خاص خود مي         
  ٣٣.»بخشند رد ديگر اولويت ميدر مقايسه با موا

هاي ميان رويكردهاي تجزيه كردن، تنظـيم هـدف، تـوازن             با تجزيه و تحليل شباهت    
هاي اساسـي مـشترك ايـن دو رويكـرد            نامه مدينه، فرضيه    قدرت و رويكرد اسالمي پيمان    

هـاي    هاي حـل اخـتالف سـنت اسـالمي در مقايـسه بـا روش                درك روش . شود  آشكار مي 
  .گري مستمر دنياي فرهنگي جهاني باشد تواند الهام بخش ميانجي  ميگري غربي ميانجي

  )ه1/  م 622(نامه مدينه  پيمان
  اهللا الرحمن الرحيم بسم

 است كه بر روابط ميان مؤمنان، مسلمانان قريش و          6اين سندي از حضرت محمد    
نـد، حـاكم    ا  يثرب، افرادي كه از آنها پيروي كرده، به آنها ملحق شده و با آنهـا كـار كـرده                  

  .هستند جدا از ساير مردم) امت(آنها يك جامعه . است
مهاجران قريش بر طبق سنت كنوني خود بر اسـاس تعدادشـان خـون بهـاي خـود را                   

) كه ويژگي مـشترك مؤمنـان اسـت     (خواهند پرداخت و اسراي خود را با عطوفت و عدالت           
  .آزاد خواهند كرد

 بهـايي را كـه در زمـان جاهليـت     بني عوف بر طبق سنت كنـوني خـود، خـون   . 8 ـ  4
  كـه ويژگـي   (هر بخشي اسراي خود را با عطوفت و عـدالت           . پرداختند، خواهند پرداخت    مي

بني سعيد، بني حارث، بني جوشم و بني نجار هـم           . آزاد خواهد كرد  ) مشترك مؤمنان است  
  .شوند شامل موارد باال مي

  .شوند امل موارد باال ميبني عمر، بني عوف، بني نبيت و بني اوس هم ش .11 ـ 9
مؤمنان هيچ فردي را در ميان خود با نپرداختن بهاي آزادي يا خـون بهـاي   .  ـ الف 12

  .او، تهي دست نخواهند كرد
مؤمن به بهاي اتحاد و حمايت، آزادي مسلمان ديگري را از او سـلب نخواهـد                . ـ ب 12

  .كرد
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عـدالتي، گنـاه،      رش بـي  مؤمنان متقي در مقابل ناآرامي يا كسي كـه در پـي گـست             . 13
هر فردي بايد عليه اين افراد بايـستد،        . خصومت يا فساد ميان مؤمنان است، خواهند ايستاد       

  .حتي اگر چنين فردي پسر خودش باشد
كشد و به فرد غير مـؤمن         مؤمن، فرد مؤمن ديگري را به خاطر فرد غير مؤمن نمي          . 14

  .كند كه در مقابل فرد مؤمن است، كمك نمي
. ترين آنها ممكن اسـت حمايـت از يـك بيگانـه باشـد               يت خدا يكي است، كم    حما. 15

  .مؤمنان دوستان يك ديگرند و جدا از افراد ديگرند
آنـان بـه    . وندشـ  دار مي ركنند از كمك و برابري برخو       يهودياني كه از ما پيروي مي     . 16

  .كسي ظلم نخواهند كرد وكسي هم نبايد به دشمنان آنان كمك كند
جنگنـد    هنگامي كه مؤمنان در راه خدا مـي       . ان مؤمنان جدايي ناپذير است    لح مي ص. 17

  .شرايط بايد براي همه منصفانه و برابر باشد. هيچ صلح منفردي منعقد نخواهد شد
  .ديگر را حمايت كنند اي سواركاران بايد يك در هر حمله. 18
  . بگيرندشود، مؤمنان بايد انتقام خون فردي را كه در راه خدا كشته مي. 19
  .شوند مند مي ترين رهنمودها بهره مؤمنان متقي از بهترين و درست. الف. 20
هيچ مشركي دارايي يا افـراد قـريش را تحـت حمايـت و حفاظـت خـود قـرار                    . ب. 20

  .نخواهد داد، به عالوه هيچ مشركي نبايد در امور مؤمنان مداخله نمايد
بـا  (مگـر ايـن كـه     . ص خواهد شـد   هر فردي كه مؤمني را بدون دليل بكشد، قصا        . 21

مؤمنان عليه چنين فردي خواهند بود و       . رضايت بازماندگان را جلب كند    ) پرداخت خون بها  
  .دانند خود را مقيد به انجام اعمالي بر ضد او مي

مؤمني كه به مفاد اين سند اعتقاد دارد و معتقد به خدا و روز جزا است نبايد به فرد                   . 22
اگر مؤمني چنين كاري را انجام دهد، نفرين و خـشم     .  او اسكان دهد   بدكار كمك كند يا به    

اي از او پذيرفتـه       خدا در روز رستاخيز نصيب او خواهـد شـد و هـيچ توبـه و عـذر و بهانـه                    
  .شود نمي

اي اختالف پيدا كرديـد، بايـد بـه خداونـد و حـضرت                هر زماني كه در مورد مسئله     . 23
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  . رجوع كنيد6محمد
هـاي جنـگ    جنگنـد بـه پرداخـت هزينـه        اني كه در كنار مؤمنان مي     يهوديان تا زم  . 24

  .كمك خواهند كرد
هـر يـك از يهوديـان       . (اي واحـد هـستند      يهوديان بني عـوف بـا مؤمنـان جامعـه         . 25

بردگان آزاد شده و افراد آنها جامعه واحـدي را بـا مـسلمانان              ) ومسلمانان دين خود را دارند    
اين افراد بـه خـود و       . كنند  ير منصفانه رفتار و گناه مي     دهند، به جز آنهايي كه غ       تشكيل مي 

  .هايشان صدمه خواهند زد خانواده
مطالب باال يهوديان بني نجار، بني حارث، بني سعيد، بني جوشم، بني اوس، . 35 ـ  26

ت نوفاداري و اما  . شود  و بني شطيبه را نيز شامل مي      ) اي از ثعلبه    عشيره(بني ثعلبه، و جفنه     
سـاير  (بردگان آزاد شده ثعلبه، مثل خودشـان        .  از فرد در مقابل خيانت است      موجب حفاظت 

  .دوستان نزديك يهوديان، مثل خودشان هستند. هستند) افراد ثعلبه

 به جنگ نخواهد رفت، اما اگر فـردي         6هيچ فردي جز با اجازه حضرت محمد      . 36
كـسي كـه   . شـود   نمـي  هاي خود را بگيرد، جلوي او گرفتـه         ها و جراحت    بخواهد انتقام زخم  

كشد، خود و خانواده خود را به كشتن داده اسـت، مگـر               بدون جنگ، شخص ديگري را مي     
  .پذيرد در اين صورت خداوند عمل او را مي. اين كه فرد مقتول به او ستم كرده باشد

هاي خـود را      هاي خود را تقبل كنند و مسلمانان هم بايد هزينه           يهوديان بايد هزينه  . 37
ز آنها بايد در مقابل فردي كه به اشـخاص مـذكور در ايـن سـند حملـه                   اهر يك   . بپردازند

هاي دو جانبه باشـند و        آنها بايد در پي رهنمودها و مشورت      . كند به ديگري كمك نمايد      مي
فرد در مقابل خطا و اعمال بـد        . شود  وفاداري آنها باعث حمايت از آنها در مقابل خيانت مي         

بايد به فرد منحرف شده كمك كرد تا بـه راه راسـت هـدايت              . متحدان خود مسئول نيست   
  .شود

هـاي جنـگ را     همراه با مؤمنان هزينـه    ،يهوديان بايد تا زماني كه جنگ ادامه دارد       . 38
  .بپردازند
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  .يثرب براي افراد اين سند جايگاه مقدسي خواهد بود. 39
د، ميزبـان خانـه     شو  زند و هيچ جرمي مرتكب نمي       اي نمي   اي كه هيچ صدمه     بيگانه. 40

  .خود و تحت حمايت اين پيمان نامه خواهد بود
هاي خود تحت حمايت و حفاظت قرار خواهند          زنان فقط با رضايت و اجازه خانواده      . 41
  .گرفت
اگر احتمال دارد كه بحث يا اختالفي موجب دردسر شود بايد با مراجعه به خداونـد                . 42

تـر و     ر اين سند آن چـه را كـه خـوب          خداوند د .  حل شود  6و حضرت محمد رسول اهللا    
  .پذيرد  مي،تر است زاهدانه
  .قريش و حاميان آنها از حمايت مذكور برخوردار نخواهند شد. 43
ديگر كمك    طرفين قرارداد مقيد هستند تا در صورت هرگونه حمله به يثرب به يك            . 44
  .كنند

ح را حفظ كنند بايد بـه       به صلح فرا خوانده شوند و اين صل       ) يهوديان(اگر آنها    . الف .45
همين روش عمل كرد و اگر آنها تقاضاي مشابهي از مسلمانان داشته باشند بايد اين تقاضا                

  .انجام شود، مگر در مواردي كه جهاد مطرح باشد
  .هر كسي بايد سهم خود را از متعلقات خود دريافت كند.  ب.45
بر با افراد اين سند دارند و بـه         يهوديان العوس و بردگان آزاد شده آنها جايگاهي برا        . 46

وفاداري موجـب حمايـت و حفاظـت در برابـر           . افراد اين سند وفاداري كامل خواهند داشت      
خداوند ايـن   . آورد، متعلق به خودش است      هر كسي كه چيزي را به دست مي       . خيانت است 

  .كند سند را تأييد مي
رود و  دي كـه بـه جنـگ مـي      فر. كند  اين سند از افراد ظالم و گناهكار حمايت نمي        . 47

برند، مگر اين كه ستم كنند يـا          ماند در امنيت به سر مي       فردي كه در شهر در خانه خود مي       

  . است6خداوند حامي افراد نيك و متقي است و حضرت محمد، رسول خدا. گناه كنند
نامـه مدينـه نوشـته شـده اسـت كـه              ها و مقاالت ديگري دربـاره پيمـان         تاكنون كتاب 
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  : ازاند عبارت

:  قـم  ،)6زندگينامه حضرت محمد  (فروغ ابديت   آيت اهللا جعفر سبحاني تبريزي،      . 1

  .1351انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه ، 
انتـشارات مركـز    :  چـاپ سـي و پـنج، تهـران         تـاريخ اسـالم،   سيد جعفـر شـهيدي،      . 2

  .1383دانشگاهي، 
 مجـالت قـرآن و حـديث،        نامـه مدينـه،     وثاقـت پيمـان   علي بيات، قدريه تاجبخش،     .3

  .15، شماره 1386پژوهش ديني، 
 ترجمه شهال بختياري، مجـالت فقـه، كـالم و عرفـان،         قانون نامه مدينه،  آكيراگوتو،  . 4

  .75، شماره 1376كيهان انديشه، آذر و دي 
 مجـالت فقـه و اصـول حكومـت          مندي در حكومـت نبـوي،       قانونمهدي پور حسين،    . 5

  .42، شماره 1385اسالمي، 
انـد و تـاكنون       ر كدام از آثار ذكر شده از ابعاد ديگري به پيمان نامـه مدينـه پرداختـه                ه

 نوشـته  ،اي تاريخي در زمينـه حـل اخـتالف    تأليفي كه مانند مقاله پيمان نامه مدينه، نمونه  
  .اي بررسي كرده باشد، نوشته نشده است  اين موضوع را به صورت مقايسه،يتكين ييلديريم
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