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هـاي دینـی کـه عـالوه بـر جنبـۀ        هاي مرتبط با عرصـه  ویژه در زمینهبه  پژوهش در اسناد تاریخی
علمی جنبه هاي ایمانی و باور و عمل را در پی دارد، کاري در خور و شایسته اسـت. اسـتمرار و   

زندگی دینی وابسته به میزان انتقال فرهنگ و مبانی دینـی در بعـد فـردي و     رپیوستگی میان ادوا
دورانی به دوران دیگر اسـت. در عرصـۀ فرهنـگ اسـالمی مفهـوم جامعـۀ اسـالمی         ازاجتماعی 

هـاي وحیـانی بـوده و     بـر مبنـاي آمـوزه    (ص) گذاري نوآورانۀ پیامبر گرامی اسالمی حاصل پایه
هـاي تعریـف شـده در     جامعۀ مسلمانان بـر اسـاس همـان شـاخص    سپس به الگویی براي ساختن 

سـازي اسـالمی کـه     جامعۀ مدنی تبدیل شده است. بر اساس باور به دو عنصر بنیـادین در جامعـه  
محـور نبـوي و دیگـر     اند از طرح الهی این جامعه بر اساس رسالت و مأموریـت عصـمت   عبارت

انـد کـه بـا وجـود شـرایط       مسلمانان پذیرفتهاي متعالی،  موفقیت این طرح در پدید آوردن جامعه
سـازي جامعـۀ دینـی خـود از      هاي متفاوت هر دوران و هـر اقلـیم و منطقـه امـا در مشـابه      ویژگی
نبوي بهره گیرند. این امر هر چند در مقام عمل بـه سـبب   هاي کلی الگوي جامعۀ مدنی  شاخص

سـازي و   نـاتوانی در پیـاده   هـا و یـا   جانبۀ آن شاخص عدم دریافت درست و شناخت کافی و همه
توان گفت پـس از دوران نبـوي    اي که نمی هایی شده به گونه اجراي آن دستخوش فراز و نشیب

  جامعۀ اسالمی به شکل کالن و یا در شکل خرد به جامعـۀ اسـالمی مشـابه جامعـۀ مـدنی دسـت      
ا وجـود  آن هـم بـ   (ع) یافته باشد، مگر در مـوارد انـدك همچـون دوران زمامـداري امـام علـی      

سـازي جامعـۀ دینـی و     تواند دسـتمایۀ معتبـري بـراي الگـو     اجتماعی، اما می هاي درون کشمکش
 اسالمی به شمار آید.

توانـد عـالوه    در همین راستا کتاب حاضر گامی است در بررسی سندي تاریخی که مـی 
حوریـت  گیري جامعۀ مدنی با م بر نمایاندن نحوة قانونگذاري در دوران آغازین اسالمی و شکل

و وظـایف و تکـالیف   منبع مناسبی براي بازتعریف حقوق مـدنی و اجتمـاعی    (ص) پیامبر اسالم
هــاي علمــی چنــین اســنادي و  هــاي حــاکمیتی باشــد. پــرداختن بــه بررســی شــهروندي و بایســته

مندي آحاد جامعۀ مسـلمانان و نیـز زمامـداران از     بهره ۀهاي محتوایی و مضمون آن زمین پژوهش
 کند. می آن را فراهم

ن نگاشـته و  آ این اثر را که مرکز مطالعـات دانشـگاه کوفـه و اسـتادان گرانقـدر همکـار      
سپس مرکز الحضاره در لبنان منتشر کرده است، در دیداري که به همـراه رئـیس فقیـد سـازمان     



 

 هن

السالم و المسلمین آقـاي دکتـر احمـد احمـدي کـه رضـوان و رحمـت         تحج ، مرحوم»سمت«
 از این دانشگاه داشتیم از طرف سرپرست گروه مؤلفان آقاي دکتـر عبـداالمیر  خداوند بر او باد، 

زاهد به ایشان اهدا شد و ایشان نیز به سبب ارزش و اهمیت موضوع، کار ترجمۀ آن را بـه   کاظم
این کمترین که همواره مورد عنایت استادي ایشان بودم، پیشنهاد و بلکه تکلیف کردنـد. اینـک   

گذرد کار ترجمه به پایان رسـیده و در   اندیشمند فرزانه میدرگذشت آن  از بیش از دو سالکه 
کنـد. در   آستانۀ آراستگی به زیور نشر است و همچنان اندوه فقدان آن فرزانه بر ما سـنگینی مـی  

سادات میرفخرایی که از جوانـان شایسـته و     این کار آقاي محمدحسین میرفخرایی و خانم طاهره
دانـم   که الزم مـی  اند را یاري کرده نبآشنا با زبان عربی هستند، اینجا آموختگان فرهیختۀ دانش

ت و جدیت ایشان در بازنویسی و ویرایش کار قدردانی کـنم و بـراي همکـاران گرانقـدر     قاز د
 اند آرزوي موفقیت نمایم. که به نشر این اثر همت گماشته» سمت«سازمان 
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 سخن مرکز
 

میـان   ۀمیان حاکم و مردم و پیوند میان افراد یک امـت و مـواردي ماننـد آن کـه بـه رابطـ       ۀرابط
در تاریخ طوالنی پردازد، از اموري است که  حاکمیت و جامعه و توجیه چگونگی این رابطه می

 بشري اندیشمندان را به خود وا داشته و تا امروز نیز پیوسته ادامه دارد.
 تاریخ دولت و حاکمیت در اسالم نیز از این اهتمام و توجه به دور نمانده است.

آیـد،   زمین نقطۀ آغاز تمدن غربی معاصر به شـمار مـی   از سوي دیگر اگر آتن در مغرب
آغـاز تجربـۀ اسـالمی پیشـگام در عرصـۀ سـاخت جامعـۀ اسـالمی         پس چرا تجربـۀ نبـوي نقطـۀ    

 امروزین به شمار نیاید؟
اي نباشـد کـه معیـار و     همـان تجربـه   هشهر بوده است چرا دولـت مدینـ   و اگر آتن دولت

 گیرد؟ اسالمی قرار می ۀمبناي ساخت جامع
هـاي مـرتبط بـا تأسـیس      تـرین مـتن   از قـدیمی  سند مدینـه  توان گفت که بدون گزافه می

و دربـارة عرصـۀ اسـالمی سـخن      کنیماما اگر دایره را تنگ  ؛جامعۀ سیاسی در تمام جهان است
ترین متن سیاسی اسالمی است که رابطـۀ میـان    بگوییم این سند یا مکتوب یا قانون مدینه قدیمی

 ست.گذاري شده ا شهروندان در دولت نبوي در یثرب بر آن پایه
شاید سخن دربارة مفاهیمی که این سند در بردارندة آن است بازگشت به مقاالت منتشر 

 د:کرشده در همین مجموعه باشد اما ناگزیر باید به دو موضوع اشاره 
بر اساس این سند ساخت جامعه بر اساس قرارداد دو جانبه میان شهروندان   نخست آنکه:

مفتخـر   (ص) است شخصی معصوم همچون رسول خـدا است حتی اگر در دولتی باشد که به ری
 باشد.

 (ص) اما رسول خـدا  ،گوید اگر ژان ژاك روسو از قرارداد اجتماعی فرضی با ما سخن می
 این با آن نیستیم. ۀدر صدد مقایس کند هر چند قرارداد اجتماعی واقعی بنا می دولت خود را بر

ینی تشکیل شود که با یکـدیگر  هاي گوناگون د دیگر آنکه: دولت ممکن است از گروه
 گونه که در این سند آمده است. مردم همان دهند و نه صرفاً امت را تشکیل می
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خرسند اسـت کـه ایـن مجموعـه مقـاالت را بـا همکـاري         ةهر صورت مرکز الحضار در
د. امید آنکه مـورد رضـایت   کنمرکز مطالعات دانشگاه کوفه به خوانندگان ارجمند خود تقدیم 

شایسـتگی  داراي کـه   گشوده شـود  و راه بحث و گفتگو در این میراث گرانقدر دریقرار گآنان 
 .است هاي خود بازنگري براي نمایان ساختن گنجینه

 
 با امید به یاري خداوند           

 الفکر االسالمی لتنمیۀ ةمرکز الحضار
 م2014بیروت          



 

 

 مقدمه
 

 
چه بسا پیگیران موضوعات سیاسی در این امر با یکدیگر اختالفی نداشته باشند که مشکل دنیـاي اسـالمی معاصـر مشـکل     

 هاي خود باشد. آن با مردم در جغرافیاي خود و نیز برخورداري مردم از حقوق و آزادي ۀچگونگی دولت و رابط
و آن دو هـر چنـد نمونـۀ کامـل را      انـد  کنیم که اروپا و امریکا این مشکل تمـدنی را پشـت سـر گذاشـته     میگمان 

گمان این مشکل را تـا مـرز اندیشـیدن بـه دوران پـس از       اما آن دو بی اند،  فوکویاما بر این باور است، پیاده نکرده که چنان
 اند. ۀ دموکراسی پشت سر نهادهبدولت قانون و تجر

هاي استبداد سیاسی در هم تنیده بـا ظـاهري مقـدس از دولـت دینـی در طـول حـدود         ان اسالم از همۀ گونهاما جه
 سال رنج برده و آسیب دیده است. 1400

اي جهـانی تبـدیل    شود و جهـان بـه دهکـده    در روزگار کنونی که جهان ارتباطات تمدنی و ارتباطات محسوب می
بخـش و   اي ارزش بخشی به آدمی به گونـه  هاي انسان را در حیات تند که آرمانگشته است مسلمانان در اندیشۀ الگویی هس

 با کرامت در پرتو دولتی دادگر که حقوق دولت و هر فرد در آن آشکار باشد، تحقق بخشد.
سـازي و   و بـر همـین اسـاس چگـونگی تصـمیم      باشـد هاي هر یـک در آن روشـن    اي که وظایف و شایستگی به گونه

اي  . این اندیشۀ اسالمی نـاگزیر بایـد مبتنـی بـر نمونـه     شودهاي داراي گوناگونی، روشن و مشخص  مدیریت تنوع نژادي ملت
بریم که تجربۀ نخست نبوي در  می و بر همین اساس پی ،اندیشد فراهم آورد اي می باشد که مشروعیت آنکه دربارة چنین ایده

هـا و بخـش زیـادي از حقـوق و      مـدار و توزیـع مسـئولیت    منوره بر اسـاس نگـرش قـانون    ۀگذاري دولت اسالمی در مدین یهپا
 هاي مدنی بوده است که نام سند مدینه براي آن به کار رفته است. آزادي

 .گردد شناس و برخی پژوهشگران مسلمان باز می یاز کشف آن به برخی پژوهشگران شرقتهمان سندي که ام
سازد آن است که این پژوهشگران مضامین این سند را  شناسی را از اندیشۀ اسالمی متمایز می اما آنچه اندیشۀ شرق

آنچـه گفتـه شـد اینکـه نظـر       ۀاند. نتیج هکردبر اساس معیارهاي امروزي برگرفته از ماهیت فرهنگ غربی تحلیل و بررسی 
نی را براي غنابخشی به این کشف مهم فرا خواند تا بر بررسـی سـند   مرکز مطالعات کوفه بر این قرار گرفت که پژوهشگرا

 متمرکز شوند. و تحلیل آن و نمایان ساختن اعتبار صدور آن
شـهر کـه داراي مرجعیـت     تا بر این اساس بتوان آن را مبنایی دینی براي تجربۀ تمـدنی امـروزي در سـاختن دولـت    

 قرار داد.  اسالمی براي جهان امروز است،
هـاي عـراق و دیگــر    برخـی دانشـگاهیان در دانشــگاه   ةشــور و انگیـز عـالوه بــر اقبـال پژوهشـگران،    اخـوان  ایـن فر 

ها و مطالعات عمیق دربـارة ایـن موضـوع بـه سـمت       فراوانی از پژوهش  کشورهاي عربی را برانگیخت. از این رو مجموعۀ
 مرکز مطالعات کوفه سرازیر شد.

هاي گوناگونی همچـون   اسی متن آن و درستی و اعتبار صدور آن به روششن بر سند مبتنیها  برخی از این پژوهش
و نیـز روش علـم الحـدیث    اسـت  که ساز و کار ویژة خود در یقین به پدید آمدن آن رخداد را داشته است روش تاریخی 

 است.سند هاي حدیثی متن این  که ساز و کار آن در صدد پرداختن به شرایط سندي همچون جرح و تعدیل و نیز ویژگی
کــه بخـش عمــدة آن بــه تأییــد ســند و اعتبــار صــدور آن   هــا دو رویکــرد داشــت ورد آن پــژوهشادر نتیجـه دســت 

 پرداخت. می
 د: محتـواي فقهـی،  شـ  مـی محتواي فکري سند بود که بر سـه محـور تقسـیم     دربارةاما برخی دیگر از این مطالعات 

 سیاسی و حقوقی.
امـا پژوهشـگران    ؛گیـري از مـتن سـند پرداختـه بودنـد      فقه نبوي بـا بهـره   پژوهشگران در محتواي فقهی به تأمل در



 

 

هـاي عمـومی و حقـوق شـهروندي و مـدیریت       شـهر و مسـائل قـانون و آزادي    بر محتواي سیاسی به مفهوم دولـت  متمرکز
ل بـا دیگـران،   هاي حل اختالفات و نیز فلسفۀ سیاسی براي تعامـ  ساز و کار عدالت به عنوان یکی از شیوه هاي دینی و تنوع

 پرداخته بودند. 
الملـل   هاي مرتبط با محور حقوقی بر قواعد جنایی و مـدنی و قـانون اساسـی و حقـوق مـدیریت و بـین       اما پژوهش

 متمرکز بود.
گانۀ همایش در پایان دو روز برگزاري پیوسته به پایان رسید و به نتایج مهمی که ذیالً بـه آن اشـاره    جلسات هشت

 :کنیم دست یافت می
گذاري دولت در اسالم بر اسـاس توافـق اجتمـاعی پایـۀ سـاخت جامعـۀ مـدنی اسـت و ایـن قـرارداد            تجربۀ پایه. 1

 کند. شود که حقوق و وظایف افراد و حاکمیت را مشخص می اجتماعی در قانون اساسی مجسم می
پوشـی از دیـن    ی با چشمسیاس ۀحراست از آن میان همۀ افراد جامع و هاي ساخت جامعه الزم است که مسئولیت. 2

 و باورهایشان توزیع شود.
هـا را در رویکـرد    هـا و آداب و رسـوم و امـور عرفـی را بـه رسـمیت شـناخته و آن        سند مدینه باورها و فرهنگ. 3

بخش آن را در پروژة تشـکیل دولـت مـورد توجـه قـرار داده       ساخت دولت گردآورده است .به این معنا که عناصر حیات
 است.

و د به تشکیل دستگاه مرکزي مستقل قضایی بـراي حـل و فصـل اختالفـات بـه عنـوان عـاملی بازدارنـده         این سن. 4
هـاي اجتمـاعی، توجـه کـافی نمـوده       ساختاري براي حمایت از حقوق عمومی و فردي و بر طرف کردن مشـکالت جـرم  

 است.
گونـه   همان شده استگذاري  پایه این سند مرزهاي جغرافیایی دولت به عنوان دامنۀ قانونی حاکمیت ملی آندر . 5

دولـت و شـیوة    ۀکه براي مشروعیت قدرت و پذیرش اختیاري این مشروعیت از طرف جامعه و نیز مشخص کـردن وظیفـ  
 ه است.شدجایی قدرت حدود و مرزها تعیین  هجاب

 حقوق و وظایف در این سند از ویژگی عدالت و برابري و رفع تبعیض برخودار است.  . 6
 جمع کرده است.را این سند میان نیازهاي زندگی شهري و آمادگی الزم براي دفاع از شهر (دولت) . 7
بعـد   سـبب دار آن بـوده اسـت و ایـن بـه      به عنوان یک مورد خاص برخـوردار از سـه قـوه و عهـده     (ص) پیامبر.  8

 پیامبري و عصمت ایشان بوده است.
 ردند:کنندگان در همایش چند موضوع را توصیه ک شرکت

هاي مطرح در آن براي بازتولید نمونۀ تمدنی  اي تخصصی و تعمق در دیدگاه ضرورت بررسی این سند به گونه. 1
 شهري داراي مرجعیت اسالمی. ساختن دولتبراي علمی و عقالنی 

همزیستی مشترك و گسترش فرهنگ آن از طریق مـتن سـند و دیگـر متـون مشـابه آن در سـنت        ۀتعمیق اندیش. 2
 .نبوي

مقایسۀ آنچه در سند آمده است با آنچه در واقعیت زندگی آن روز رواج داشـته و نیـز مقایسـۀ آن بـا تحـوالت      . 3
 قانونی امروزي.

 گیري از سند در ساختن روابط درونی میان اجزاء دولت. بهره. 4
 همکاري انسانی. هاي جهان بر اساس صلح و گیري از سند در ساختن روابط خارجی میان مسلمانان و ملت بهره. 5
 گذاري. گیري از آن در پذیرش مبناي واحد براي قانون بهره. 6
 گیري از آن در توجه به عنصر زمان و مکان و فضاي تمدنی براي ترسیم راهبردهاي اصلی . بهره. 7

 ةهـاي علمـی دربـار    کنندگان در همـایش ضـرورت برگـزاري نشسـت     از شرکتبسیاري پس از پایان این همایش 



 

 

 را پیشنهاد کردند. (ع) العابدین به مالک اشتر و نیز رسالۀ حقوق امام زین (ع) امام علی عهدنامۀ 
هـاي آن را منتشـر    همایش و مقـاالت و سـخنرانی   محتواي هاي همایش، مرکز مطالعات کوفه یافتن فعالیت با پایان

آقـاي   المسـلمین  و االسـالم  حجـۀ دیر آن جنـاب  ماز این برنامه در خالل دیداري که  ةکرد و پس از اطالع مرکز الحضار
هاي این مقـاالت بـه عنـوان مصـداقی از یادداشـت تفـاهم        بخشاز د که برخی شمقرر  محمدتقی سبحانی از آنجا داشتند، 

 د.میان این دو مرکز منتشر شو مشترك
شـناخت مشـکالت جهـان    ها در  افزایی مراکز پژوهشی با یکدیگر و همکاري آن هر دو مرکز بر این باورند که هم

کوششی در پی بازگشت امت ما به نقـش تمـدنی    ها، هاي جایگزین و راهبردها و دیدگاه راه حل ۀاسالم و تالش براي ارائ
و این امر ضرورت مأموریت چنین مؤسسـات پژوهشـی را در عرصـۀ معرفتـی     است جهانی است که از آن برخوردار بوده 

 د.کن کنونی دوچندان می
هـا را بـه سـمت و سـوي مشـخص نمـودن        دهند که اندیشه می ر دو مرکز به خوانندگان گرامی وعدهاز همین رو ه

تمدنی امت اسـالمی   ةد تا در تولید پروژهنسمت و سو د ها هاي آن مشکالت تمدنی و جداسازي و تحلیل و یافتن راه حل
 و در فرایندي زایا و طبیعی سهیم گردند.

 
 استاد دکتر عبداالمیر کاظم زاهد
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