


 

  كتاب قيموهشي ژپ فصلنامة علمي
   1390(لسال او(ل، شمارة او  

  

  ی در حکومت نبویي؛ مناد قانون گرا)ص(صحيفة النبی

  

1دكاظم شاكرمحم  

2دحسين لطفيمحم  

 چكيده

مطابق قرآن كريم، . هاي جامعه مدني است رعايت حقوق اساسي افراد و گروهها از شاخصه
رسالت پيامبران اين بوده است كه افراد و گروههاي انساني، حقوق همديگر را  يكي از اهداف مهم

به رسميت بشناسند و در موارد اختالفي به نزاع و ستيزه روي نياورند، بلكه در عوض به داوري 
ترين  قرآن مجيد، به عنوان آخرين كتاب آسماني، تأكيد كرده است كه مهم. قانون عدل تن در دهند

نام بردار است تا در بين مردم » قانون اساسي«، همان شأني است كه در عرف امروز به »كتاب«شأن 
  پيامبر اسالم، وقتي به مدينه آمدند . به حق داوري كند و پاسدار حقوق اساسي آنها باشد

مدينه را تشكيل دادند و سنگ بناي حقوق اساسي اين جامعه مدني را در پيمان » شهر ـدولت «
اين مقاله، نخست موضوع قانون عدل و . شهرت يافته است» النبي صحيفة«نهادند كه به  اي بنيان نامه

هاي انبياء را به اختصار و به مثابه مقدمه اين نوشته، بررسي كرده و  جايگاه آن در قرآن و آموزه
النّبي پرداخته است و به اين نتيجه  صحيفةسپس به تفصيل به تحليل ابعاد صدوري و محتوايي 

ده است كه حاكميتي را كه پيامبر به دنبال آن بود، صدها سال از زمان خود پيش بوده و رسي
را نيز دارا  ـكه امروزه از مطالبات جامعه بشري است  ـهاي يك دولت مدرن  بسياري از ويژگي

  . بوده است
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  mk_shaker@yahoo.com/دانشيار دانشگاه قم. 1
  mh.lotfipnu@gmail.com /دانشجوي دكتري دانشگاه قم. 2



       

  

 

    1390، بهار لل، شماره اوقيم، سال او كتاب نامهفصل  122

  طرح مسأله
به  اي هر جامعه يِنظام سياسي، چارچوب و اساس حقوق ةقانون اساسي شالود 

ت و قواي ناشي از آن، روابط حاكمي اصول و قواعد اساسي، مانند حقّ. آيد شمار مي
ت، خط تكاليف آحاد ملّ ها و قوا، حدود و اختيارات و وظايف آنها، حقوق و آزادي

 سياسي در داخل و خارج كشور، در اقتصادي و فرهنگي، ذاريگ ي سياستكلّمشي 
ة در دنياي امروز، ادار) 95-96، صص1، ج1382قاضي، (. شود قانون اساسي تبيين مي

نمايد  ي تنظيم شده باشد غير ممكن مينظام سياسي، بدون قانون كه بر اساس قواعد كلّ
اس ضرورت رسد از روزي كه اجتماع بشري سامان يافت و انسان بر اس و به نظر مي

كه قانون بين حاكمان و  پذيرفته شداصل زندگي به نظم اجتماعي تن داد، اين 
نظمي  مساوي با بي، زيرا نبود قانون. شهروندان فرمان راند اگرچه آن قانون نانوشته باشد

هاي اصلي اجتماعات  مؤلفه يعني انهدام يكي از، نظمي مرج است و وجود بي هرج و و
در اسالم و حكومت نبوي  گرايي قانونطرح است اين كه قانون و سؤالي كه م. انساني

چه جايگاهي دارد؟ اين مقاله ابتدا نگاهي اجمالي به نگرش قرآن به قانون دارد و آنگاه 
را  ـ) ص(النّبي صحيفةيعني  ـدر حكومت نبوي  گرايي روشن قانونيكي از نمادهاي 

  . به تفصيل مورد بررسي قرار خواهد داد
  گرايي قانون يم و انديشهقرآن كر

اي به نام  از نظر قرآن كريم، از همان اوان كه يكپارچگيِ جامعه انساني با پديده
داوري به ) شريعت و قانون(اختالف دچار تزلزل شد، خداوند سبحان با انزال كتاب 

، 2، ج1366عالمه طباطبائي، (. حق را بر اساس قانون عدل فراروي بشر قرار داد
و   كتابو پيوند   مورد بر همراهي  در ده،  كريم  قرآن) سوره بقره213آيه ، ذيل 187ص

، 148و  81عمران، ، آل129و  151، بقره، 113از جمله نساء، (است  فشرده  پاي  حكمت
در   رسد كه نظر مي  ، به برانگيز است  تأمل  اي خود نكته  اين  كه  )154، نساء، 110مائده، 

  در اين»  كتاب«مراد از رسد كه  به نظر مي.  مراد است  از كتاب  اصيخ  ، معناي آيات  اين
  عفبر سر منا  اختالف  در هنگام  بشري  ي جامعه  كه  است  آور شريعت الزام  ، قوانينموارد
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  همراه  به  كه  است  عدل  و قانون  ، آيين مراد از كتاببه بيان ديگر، .  نيازمند است  بدان
  . دهد مي  را تشكيل  جامعه  و بهروزي  سعادت  يها ، پايه حكمت

 خداوندمطابق قرآن كريم، .  نيست  اختالف و ستيزه ازمبرّاي ،  ربش اجتماعي  زندگي
و  24، اعراف، 36بقره، ( .  است  كرده  آنها را مطرح  نسل  و حوا، نزاع  آدم  هبوط  با فرمان

.  است  آدم نزاع پسرانبشر، افراد   در بين  تالفاخ  اولين  ، تجسم از نظر تاريخي) 123طه، 
هر يك از اجتماعات بشري، پس از   شود كه مي  استفاده  قرآن  از آيات) 30-27مائده، (

و ما كانَ الناس إِالَّ أُمةً واحدةً «: وحدت و گردهمايي اوليه، دچار اختالف شده است

و   بوده  حاكم  ابتدا وحدت  كه  بوده  چنين  نظر تاريخي تنها از  نه. )19،  يونس( »فَاختلَفُوا
، مانند  اجتماعي  نهادهاي  به  كه  زماني  در هر مقطع  ، بلكه است  پديد آمده  اختالف  سپس

چند نفر معموالً چنين است كه در آغاز   كه  بينيم ، مي كنيم  نگاهخانواده، حزب و شركت، 
  گذرد كه نمي  نهند، اما ديري مي  را بنيان  جتماعينهاد ا  ، يك و همدلي  با وحدت

بنابراين، اختالف امري طبيعي است و بشر و . شود در آنها پديدار مي  اختالف  هاي نشانه
سؤال آن است كه راه حل كدام . توان خالي از آن تصور كرد زندگي اجتماعي او را نمي

شدن به يكي از اين سه مرحله  رسد كه اختالفات، راهي جز منتهي است؟ به نظر مي
،  اول  حلّ  اما راه. لقانونِ عداجراي ) 3؛  و جدايي  افتراق )2 ؛برخورد و ستيز) 1: ندارد
نخواهد   دنبال  به  بشري  ي بشر و جامعه  جز نابودي  اي برخورد و ستيز، نتيجه  يعني
،  است  اجتماعي  موجودي  رورهيا بالضّ  بعبالطّ  انسان  شود كه مي  اگر گفته.  داشت
  افراد بشر به  كه  است  اين  داشت  توان مي  موضوع  از اين  كه  برداشتي  ترين ساده

  اما راه. نياز دارند  زندگي  مشكالت  حلّ  يكديگر براي  استعدادها و تواناييها و خدمات
  بدون  انسان.  است  ريبش  ي جامعه  اصلِ بناي  ، مخالف و جدايي  افتراق  ، يعني دوم ّ حل

  اي نتيجه  و جدايي  افتراق  بنابراين. برساند  سامان  را به  اش يتواند امر زندگ نمي  اجتماع
  ترين  هاولي در صورت پذيرش اين راه حل، حتّي. ندارد  بشري  اجتماع  جز اضمحالل
  دو راه  دانستنا مردود ب.  نخواهد يافت  دوام  گاه ، هيچ است  خانواده  كه  نهاد اجتماعي

توان بهترين راه براي حل اختالف بين افراد و جوامع  راه سوم را مي،  گفته  حلِ پيش
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  پاي  بر آن  و همگي  انسانهاست  ي همه  طبع  مقبول  كه  است  امري  عدل. انساني دانست
  قانون  اد بشر براساسافر  كه  است  آن  اختالف  رفع  براي،  معقول  حلّ  راه  پس. فشارند مي
  ، حكم عدل  كردند، قانون  اختالف  با هم  كنند و هرگاه  مشاركت  با هم  و عدل  حق
  . آنها باشد  بين  ي كننده

  بين  اختالف  انبياء، رفع» كتابِ«  شأن  ترين مهم  شود كه مي  استفاده  كريم  قرآن  از آيات
  . ه بر اين گزاره باشدتواند بهترين گوا آيات زير مي.  بشر است

 )64،  نحل(» و ما أَنزلْنا علَيك الْكتاب إِالَّ لتبين لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه« ـ 

 قكانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيني مبشرين و منذرين و أَنزلَ معهم الْكتاب بِالْح« ـ 

لَفُوا فيهتا اخاسِ فيمالن نيب كُمحي213،  بقره(» ل( 

 )105نساء، (»  إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه« ـ 

ر حلّ د  تنها حاكم  عنوان  را به)  قانون(=   خداوند هر جا كتاب  كه شود مي  يادآوري
تنها ، بنابراين.  است  تأكيد نموده، نيز  آن  برحقّ بودنبه ،  است  كرده  معرفي  اختالفات

  . كند  را تضمين  بشري  ي جامعه  با سعادت  همراه  تواند وحدت مي  كه  است  حق  قانون
  شهر مدينه  –جايگاه قانون در دولت 

قانون نيز از ، شد تشكيلپس از ميالد در مدينه  622حكومت نبوي كه در سال 
از آغاز ورود به مدينه به فكر بود كه قوانين آسماني را ) ص(اسالم پيامبر . نياز نبود بي

 ستتوان گيري امت واحد، مهمترين چيزي كه مي زيرا پس از شكل كند؛بر مدينه حاكم 
يجي قوانين ه به ابالغ تدراما با توج. بود تشكّل آن را قوام، دوام و سامان دهد، قانون

اتي به اسالم، الزم بود در يك حركت فوري، قوانيني كه تاكنون ابالغ شده صورت عملي
تا اتّحاد و  شودنوپاي اسالمي تزريق ة خود گيرد و به صورت مدون به روح جامع

انسجام مورد نظر از يك سو ميان قبايل مختلف مسلمان و از سوي ديگر ميان مسلمانان 
آمدند،  بي به شمار ميالنّ ةمدينآن روز  ةت ديني در جامعترين اقليو يهوديان كه بزرگ

، صادر گرديد و بر اساس آن) ص(اكرم منشور حكومتي پيامبر ، بنابراين. تعريف شود
تركيبي ، )ص( هجرت پيامبر ةزيرا يثرب در آستان، ت يافترسمي حكومت بر پايه قانون
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از  داد و امي آنان را به هم پيوند نميهاي مختلف بود كه هيچ نظ از عناصر و قبيله
منطقي است كه گفته شود از اين رو، بسيار بجا و . وحدت و وفاق بي بهره بودند

تنظيم روابط اجتماعي مدينه در پرتو دين الهي و در ، )ص( مهمترين تالش پيامبر
  . چارچوب يك دولت واحد بود

نون اساسي مدينه از اقدامات النّبي يا قا ةفيصحتدوين توان گفت كه  در واقع مي 
هاي مدرن قابل مقايسه است است كه با اقدامات دولت) ص(ه دولت پيامبرجالب توج .

تدوين اين قانون، كليد فهم داليل گسترش حيرت انگيز دولت نبوي در طول ده سال 
 . هجرت است

  شهر مدينه  ـتأسيس دولت 
تركيبي از عناصر و ، )ص(بريثرب در آستانه هجرت پيامهمان طور كه اشاره شد، 

رسول رين تالش تمهم. داد هاي مختلف بود كه هيچ نظامي آنان را پيوند نمي قبيله
دين جديد و در چارچوب يك دولت  ةتنظيم روابط اجتماعي مدينه در ساي) ص(اكرم

هاي مقدماتي، از قبيل  در راستاي اين مهم، عالوه بر اقدام) ص(پيامبر اسالم. واحد بود
شهر  –عقبه، وجوب هجرت، نظام برادري و سرانجام تأسيس نهاد مسجد، دولت  پيمان
ت ، يعني جمعي)ص( شهر پيامبر –دولت  ةاركان چهارگان. را بنيان نهاد) ص(يبالن ةمدين

 ت و حكومت؛ و نيز ساخت دروني دولت پيامبر، حاكمي)شهر يثرب(، سرزمين )امت(
  . آمده است» قانون اساسي مدينه«يا  »لنيبا ةصحيف«اي معروف به  ، در نوشته)ص(

جوامع و بسياري از ) ق. 218يا 213متوفّاي (» سيره ابن هشام«متن اين سند در 
كتاب «اگرچه در  )143، ص2م، ج2002ابن هشام، (. وايي اهل سنّت نقل شده استر

ت و كه اكنون نيز در دست اس) ق. 151متوفّاي (تأليف ابن اسحاق » السير و المغازي
رسد ابن هشام از ايشان  باشد، نيامده، ولي با اين حال به نظر مي م بر ابن هشام ميمقد

دهد كه ابن اسحاق از طرق ديگري اين پيمان را نقل كرده  كند و اين نشان مي نقل مي
، در به صورت يكجا اين سند ة، مجموعبا اين حال. كه ابن هشام از آن آگاه شده است

اقبال ، ر شيعه كه به اين سندوايي شيعه نيامده و سيره نويسان متأخّهيچ يك از جوامع ر
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هايي از آن كه  با اين حال، بخش. اند اند، آن را از طريق اهل سنّت نقل كرده نشان داده
توان به  كه مي كتب شيعه چون كافي و تهذيب آمده است جنبه فقهي دارد در برخي از

  :موارد زير اشاره كرد
عيسي از محمد بن بن د بن يحيي از احمد بن محمد محم: »ارحق الجو«وايت ر

نقل ) ع( و آن حضرت از پدرش امام باقر) ع( يحيي از طلحه بن زيد و او از امام صادق
كَتب بين الْمهاجِرِين  )ص(أَنَّ رسولَ اللَّه  )ع(قَالَ قَرأْت في كتابِ علي «: دكند كه فرمو مي

الْأَن ارِوةُ الْجمرح مٍ ولَا آث و ارضم رفْسِ غَيكَالن ارأَنَّ الْج ثْرِبلِ يأَه نم بِهِم قلَح نم ارِ وص 

، 12ق، ج1403حرعاملي،  /31-32، ص5، ج1375كليني، (». الْجارِ كَحرمة أُمه يعلَ
اي ميان  معاهده) ص( سول اهللابود خواندم، ر) ع( كتابي كه از آنِ علي در )126ص

مهاجران و انصار و وابستگان به آنها از اهل يثرب نوشتند كه همسايه مانند خود انسان 
، مانند بر همسايه نكند و حرمت همسايه خالفصورتي كه ضرر نرساند و  است، در

  . »ستاو حرمت مادر
از محمد بن  عيسيبن محمد بن يحيي از احمد بن محمد : »اعطاء االمان«روايت 

كند كه  و آن حضرت از پدرش نقل مي) ع( و او از امام صادقيد بن ز ةيحيي از طلح
كَتب كتاباً بين الْمهاجِرِين و الْأَنصارِ  )ص(أَنَّ رسولَ اللَّه  )ع(قَرأْت في كتابٍ لعلي  «: گفت

ثْرِبلِ يأَه نم بِهِم قلَح نم اأَ -وهضعب قِّبعا يبِم تغَز ةضاً نَّ كُلَّ غَازِيعب  و وفرعبِالْم

 نيملسالْم نيب طسالْقأ و ا وهلأَه ةٌ إِلَّا بِإِذْنمرح ازجلَا ت هلَا أن و ارضم رفْسِ غَيكَالن ارنَّ الْج

جارِ كَحرمة أُمه و أَبِيه لَا يسالم مؤمن دونَ مؤمنٍ في قتالٍ في سبِيلِ الْ يآثمٍ و حرمةَ الْجارِ علَ

، 19ق، ج1403مجلسي، / 156، ص6، ج1365طوسي، (» . عدلٍ و سواء ياللَّه إِلَّا علَ
بود خواندم، ) ع( در كتابي كه از آن علي )68، ص15ق، ج1403حرعاملي، / 167ص

هاي وابسته به آنها از اهل  اي ميان مهاجران و انصار و گروه معاهده) ص( اهللارسول 
كنند بايد به نوبت به پيكار بپردازند و بر  پيكارگراني كه همراه ما نبرد مي: يثرب نوشتند

به هيچ يك از افراد خانواده كه داراي . روش مؤمنان با نيكي و دادگري عمل نمايند ةپاي
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مانند خود انسان ) پناهنده( هو همساي 1كسان او نبايد پناه داد ةزسرپرست است بي اجا
حرمت همسايه، مانند حرمت پدر و  ند وكن خالفدرصورتي كه ضرر نرساند و . است

و به هنگام پيكار در ) درپيمان با هم متحدند(مؤمنان يكي است  ةآشتي هم. مادر است
برابري و عدالت در ميان ة بر پايراه خدا هيچ مؤمني نبايد جدا از مؤمن ديگر و جز 

  . »مؤمنان، با دشمن از در آشتي درآيد
روايت نخست، درست بخشي از روايت دوم است كه به مناسبت، در بابي ديگر 

بنابراين، آنچه از طريق شيعه در ارتباط با اين پيمان نقل شده، تنها يك . نقل شده است
  . آمده است باشد كه در كافي و تهذيب روايت با يك سند مي

  :اين روايت از دو جهت قابل تأمل است
كَتب كتاباً بين الْمهاجِرِين و الْأَنصارِ  )ص(أَنَّ رسولَ اللَّه «بخش آغازين اين روايت؛ . 1

ثْرِبلِ يأَه نم بِهِم قلَح نم اول آن پيمان و سندي است كه از طريق اهل  ةدقيقاً فقر »و
 اي در آورد كه چنين معاهده بنابراين، اين اعتماد را به وجود مي. ل شده استسنّت نق

  . بي به امضاء رسيده استالنّ ةنيمد
از جهت محتوا، اگرچه مضمون اين روايت و الفاظ آن در پيمان نامه وجود دارد . 2

ةبدين صورت كه جمل. خورد ا در مقايسه با هم، اضطراب به چشم ميام ل روايت او
فقره دوم . استالنّبي صحيفة در  18اصل  »عقب بعضها بعضاًيغزت معنا  ةين کل غازإ«

جمله . باشد مياز آن  11 -3اصول بخشي از  »بالمعروف و القسط بين المسلمين«روايت 
جمله چهارم . آمده است 41در اصل  »إلّا بإذن أهلها ةار حرمجيفانه ال«سوم روايت 

جمله پنجم روايت . استآمده  40بند در  »وال آثم مضار رفس غيالجار كالنّ فانّ«روايت 
                                                           

» ةحرم«به » أهلها«اين معنا بر پايه نقل شيخ طوسي در تهذيب است و با اين فرض است كه ضمير  .1
سپاه به  ةمصلحت و اجاز، برگردد معنايش آن است كه بدون رضايت» يةغاز«برگردد و اگر ضمير به 

اينگونه معنا كرده » األخيار مالذ«و » العقول ةمرأ«سي پناه داده نمي شود؛ چنان كه مرحوم مجلسي در ك
آمده؛ يعني جنگ كردن » ال يجوز حرب إلّا بإذن أهلها«چنان كه بر اساس نقل كليني در كافي . است

 . بدون اجازه اهل آن، مجاز نيست
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آخر  ةجمل. النبي نيامده است صحيفةاصالً در  »هيه و ابام ةعلی اجلار کحرم اجلار ةحرم«
 17بند نيز  »اليسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اهللا إال علي عدل سواء«روايت 

  . دهد را تشكيل مياين صحيفه 
ا در ام، رچه هر دو نقل در صدور و از لحاظ معنوي با هم مشتركندبنابراين، اگ 
در ، ، اين احتمال كه از سوي ناقلينبنابراين. هستندت و چگونگي نقل متفاوت كيفي

، )صحيفة النبی( سنداين جابجايي صورت گرفته باشد يا اين كه النّبي  صحيفةبندهاي 
بندهاي مختلف آن به تناسب  معنا كهبه اين ( اي نباشد واحد به هم پيوسته ةمجموع

  . شود تقويت مي، )هاي مختلف و در شرايط متفاوت منعقد شده باشد زمانها و مكان
ابن «نقل خود تنها به اين نكته بسنده كرده است كه اين مجموعه را از  ابن هشام در

بيان دي را ديگر، طرق متعد ا ابن كثير، سيره نويس شهيرام. كند روايت مي» اسحاق
ها به اين سند دست يافته و آن  كند كه امام احمد، بخاري، مسلم و ابوداود از آن راه مي

  )320، ص2ق، ج1395ابن كثير، (. اند را نقل كرده
جابر؛ سه تن  نقل آنان، به انس بن مالك، ابن عباس و نهايت منشأ اين روايت در در

اساس موازين رجالي اهل سنّت  اين روايت، بر. رسد اسالم ميپيامبر نامي صحابه از 
، اند؛ نه تنها آنان خان آنان نيز بر آن اعتماد كردهو مورروايتي صحيح تلقي شده است 

حرعاملي، / 666، ص2، ج1375كليني(شيعه  رخان متأخّبلكه سيره نويسان و مور
» قانون اساسي صدر اسالم«نيز اين پيمان نامه را با عنوان  )126، ص12ق، ج1403
  . اند و بر آن اعتماد كردهفته پذير

  قانون اساسي مدينهمحتوايي تحليل 
همان سال نخست هجرت ميان عموم  در) ص( اين پيمان عمومي كه رسول خدا

لين گام ساختاري براي طرح كرد، او -اعم از مسلمانان، يهود و مشركان -ساكنان يثرب
هايي از اين پيمان  شبخ. شود اساس وحي اسالمي شمرده مي تأسيس نظام سياسي بر

 ةسياست خارجي و اشاراتي نيز دربارآن دربارة مربوط به مسائل داخلي، قسمتي از 
اين قانون با توجه به  به طور مسلّم. ها و افراد هم پيمان آنان است حقوق مدني قبيله
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خورد فرصت مناسبي  داد بخوبي به چشم ميرالي قرا قدرت اسالم و پيامبر كه در البه
ل، رهبر مسلمانان، آسوده خاطر از جانب دشمن يكي دو سال او ورد تا درپديد آ

جمع آوري نيرو، آماده ساختن مسلمانان از جهت فكري و اموري همچون داخلي، به 
 . ن بپردازنداناايجاد انتظام و انضباط بين مسلم و عقيدتي

كردند و  ي مياين قرارداد خطر بسيار بزرگ يهودياني را كه در ميان مسلمانان زندگ
حاد و ائتالف آنان با امكان ايجاد تفرقه از سوي آنها بين مسلمانان، حمله نظامي آنها، اتّ

فرصتي  ؛دشمنان خارجي وجود داشت را از بين برد و اين يعني تبديل تهديد به فرصت
 . براي ايجاد و تقويت وحدت و يكپارچگي در جامعه نوپاي اسالمي

) ص( يك حركت بسيار منطقي و بهنگام از سوي پيامبربستن قراردادي اين چنين، 
ت داخلي اطمينان كشوري كه از نظر وضعي ؛م بودحد و منظّبراي تشكيل كشوري متّ

بخش بوده و نيروهاي خود را در برابر حمالت آينده مشركان به آنها و دفاع از 
 . آماده گرداند) ص( هاي حكومت اسالمي پيامبر بنيان

اي طبيعي و  انساني پديده ةتأسيس و استمرار حكومت در جامع از آنجا كه لزوم
در آغاز ورود به مدينه با تدوين اين پيمان، ) ص( پيامبر اكرم، شود عقلي شمرده مي

مدينه ة ت جامعبر اساس شرايط و وضعي هاي تشكيل يك حكومت را درنگ مؤلفه بي
 : خورد م ميهاي مهم زير در اين پيمان نامه به چش مؤلفه. پديد آورد

  يقانون گذار) الف
لزوم وضع قوانين و مقرّرات در جامعة انساني و الزام همگان به اجراي آنها از 

در اين پيمان نامه كه خود نمود عيني اين . شرايط اجتناب ناپذير جامعه مدني است
اصل مهم است، بر همين نكته نيز تأكيد شده است؛ چرا كه در اولين اصل آن آمده 

خدا تا در ميان مؤمنان  ةاي است از محمد پيامبر و فرستاد اين نوشته و پيمان نامه«: است
به اجرا . . . قريش و مردم يثرب و كساني كه پيرو مسلمانان شوند ةو مسلمانان قبيل

قانون گذاري نمود  كه دراست اسالم بهترين منبع هدايت عالوه بر اين، . »درآيد
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از بهترين و  مؤمنان، بي شك« :م آن تصريح شده است كه، چرا كه در اصل بيستيابد مي
  . »برخوردارند) اسالم(استوارترين هدايت 

  تعيين رهبري حكومت) ب
در هر نظام حكومتي بايد مشخّص شود كه چه شخص حقيقي يا حقوقي تصميم 
گيرنده نهايي در امور است، در غير اين صورت، نظام اجتماعي جاي خود را به هرج و 

در همان اصل نخست پيمان نامه مدينه اين امر مهم . آنارشيسم خواهد دادمرج و 
بخوبي رعايت شده است و پيامبر اكرم به عنوان رهبر و فصل الخطاب حاكميت معرفي 

اي است از محمد پيامبر و فرستاده  پيمان نامه«: در اين پيمان نامه آمده است. شده است
 ةهيچ كس حق ندارد بدون اجاز«: ن آمده استهمچنين در اصل سي و ششم آ »... خدا

  . »حاديه خارج شوداز اين اتّ) ص( محمد
  قضائيهة قو) ج

بر . در پيمان نامه مدينه تكليف داوري در مورد اختالفات نيز مشخص شده است 
اساس اصول بيست و دوداوري نهائي در اختالفات نيز به رهبر جامعه م، م و چهل و دو

ا بر اساس قوانين الهي، منازعات را فيصله دهدشود ت ول ميمح .م در اصل بيست و دو
هرگاه شما مسلمانان در كاري گرفتار اختالف شديد، داوري پيرامون آن را «: آمده است

هرگاه ميان «: م آمده استو در اصل چهل و دو. »بازگردانيد) ص( به خدا و محمد
دي ناگوار و يا ناسازگار كه خطر تباهي همراه متعهدان به اين پيمان نامه قتل و يا رويدا

) ص( گمان براي رهائي از آن بايد به خدا و پيامبر وي محمد داشته باشد، روي دهد، بي
36بند . »ت خداوند بر نگهداري و پذيرفتن اين نوشته جاري استروي آورند، مشي 

هيچ «: گويد ا كه ميآنج. نيز به صراحت به مجازات فردي اشاره دارد) ص( النّبي ةصحيف
  . »باشد كس از كيفر زخمي كه بر كسي وارد آورده است، بر كنار نمي

  مركز حكومت) د
همچنين، اين . است شده تعيينمركز حكومت در اين پيمان نامه، يثرب به عنوان  

در اصل سي و نهم . شده استعاري از منازعات اعالم امن و اي  منطقهشهر به عنوان 
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. »شود عالم ميحرم ا ةل يثرب براي امضا كنندگان اين پيمان، منطقداخ«: آمده است
نيز روشن است كه هر كس از مدينه بيرون « :خوانيم همچنين، در اصل چهل و هفتم مي

رود و هر كه در مدينه بماند در امان خواهد بود، مگر كسي كه ستم كند و پيمان 
  . »شكند
  امور اقتصادي) ه

ر جامعه و كنترل و اعمال حاكميت نيازمند در اختيار هر حكومتي براي چرخش امو
. ها مشخص شده است در اين پيمان نامه منابع اين هزينه. داشتن منابع مالي الزم است

 ةحكومت خود را بپردازند و هم ةمردم بايد هزين«: در اصل بيست و چهارم آمده است
من در پيكارند، يهود نيز بايد در كه مؤمنان با دش آنگاه ها در آن مشاركت نمايند تا گروه

: در اصل سي و هفتم نوشته شده است و» . جنگ، با مؤمنان همراه باشند ةپرداخت هزين
خود  ةمسلمانان بر عهد ةخود آنان و هزين ةيهود بر عهد ةدر پيكار با دشمنان، هزين«

  . »ايشان خواهد بود
  ت داخليامني) و

ترين اموري است كه هر حاكميتي  از مهم انبزهكار امنيت اجتماعي و جلوگيري از
اي كه  در جامعه. بايد راهكارهايي را براي آن انديشه كند و به اجراي قاطع آن بپردازد

دهند به صورت گروهي به مقابله با افراد يكديگر برخيزند و  ها به خود حق مي قبيله
باطل و اصل مهم  اي بدون توجه به حق و شود هر قبيله اي باعث مي تعصبات قبيله

عدالت به طرفداري از هر يك از اعضاي خود اقدام كنند، امنيت به شدت در خطر قرار 
پيامبر اكرم در پيمان نامه مدينه بخوبي اين ناهنجاري اجتماعي را تشخيص . گيرد مي

اند كه درست در مقابل انديشه و عمل غالب كه بر اساس  داده و اصلي را طراحي كرده
اي كه هستند،  اي بوده است، همه مردم از هر گروه و قبيله منافع قبيله تعصبات و

در اصل سيزدهم . هنگامي كه ستمي را مشاهده كردند بر ضد ستمگر هم داستان شوند
ة هم«: اين پيمان نامه، اين راهكار مهم به صورت يك اصل قانوني تثبيت شده است كه

ي كه ستم كند يا از راه ستمگري چيزي از بايد در برابر هر مسلمان، اركمؤمنان پرهيز
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ايشان بخواهد و يا آهنگ دشمني و تباهي ميان مؤمنان را در سر بپروراند، هم داستان به 
  ». ستيز برخيزند، هر چند وي فرزند يكي از ايشان باشد

  جلوگيري از تجاوز خارجي) ز
ي خود كه عالوه بر موارد مهم پيش گفته، يك حكومت بايد مراقب دشمنان خارج

اي كه دشمن  كنند نيز باشد و براي هنگامه در بيرون مرزهاي آن حكومت زندگي مي
. اي داشته باشد قصد تجاوز و حمله به مرزهاي آن حكومت را كرده است برنامه
شده است و از  حكومت پيامبر اكرم بي شك از سوي مشركان مكّه به شدت تهديد مي

النّبي آمده  صحيفةدر اصل چهل و چهارم . شد ديده مياين رو، اين امر مهم بايد در آن 
همين طور، » . امضاء كنندگان اين پيمان، دفاع مشترك از يثرب را به عهده دارند«: است

در اصل هجدهم بر عدالت و همگاني بودن دفاع از مدينه تأكيد شده و در آن گفته شده 
  ». نوبت به پيكار بپردازند كنند، بايد به پيكارگراني كه همراه ما نبرد مي«: است

  ) ص( شهر پيامبر اكرم ـدولت  هاي يك دولت مدرن در پارادايم
گذشته از آنچه گفته شد كه همگي از اركان مهم حكومت و حاكميت است، پيمـان  

شـود، درخشـش    نامه مدينه حتّي با توجه به آنچه كه در عصر ما دولت مدرن ناميده مي
اول كنوانسـيون   ةبر مبناي مـاد    -Stateـ   دولت مدرن. دده خود را به همگان نشان مي

: داراي چهار ركن باشـد  بايدم . 1933سال  بهي در مونيوويد يهاي آمريكا حقوقي دولت
ترابي، بي ( حاكميت . 4 )حكومت(قدرت سياسي . 3سرزمين . 2 )گروه انساني(ت ملّ. 1

 )21تا، ص

گـروه   مجموعـه اي از  كـه از  دولت در حقوق اساسي جديد عبارت از نهادي است
ـ   ةمحـدود  ت تركيب يافته است كه درانساني موسوم به ملّ ي سـكونت  جغرافيـايي معينّ

ت دارد، فرمـان  كنند و از قدرت سياسي كه بر اين سرزمين و گروه انساني آن حاكمي مي
در اين فرصت به تطبيق مواد پيمان نامـة مدينـه بـر     )35م، ص1977سمير، (. پذيرند مي

  . پردازيم ه يك اركان يك دولت مدرن مييك ب
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   »تام«ظهور يك ) الف
د   : آمده است) ص( پيامبر ةدر آغاز صحيف  اسـت در ميـان   ) ص( ايـن نوشـته محمـ

مؤمنان از قريش و مردم يثرب و هر كسي كه از آنان پيروي كرده و به آنان ملحق شد و 
از ابتدا بر يك مفهوم اساسـي  ، بنابراين. هستند "امت واحده"آنها . همراهشان جهاد كرد

در قـانون  ، مفهـوم امـت  . دهد، تأكيد شـده اسـت   ي دولت اسالمي را تشكيل مي كه پايه
قـات اعتقـادي   زيـرا فراتـر از اشـتراكات و تعلّ   . اسـت  »سياسي«اساسي مدينه، مفهومي 

هـم  و  »هـاي يهـودي   قبيله«از آنجا كه بر بنياد قرارداد اجتماعي استوار است، ، مسلمانان
 25در بند . گيرد در بر ميرا نيز ) ص(پيامبر ةمشمول صحيف »مشركان«پيمانان آنها و نيز 

آنهـا بـا مـؤمنين    ) موالي(يهود بني عوف، خود و هم پيمانان «: صحيفه تأكيد شده است
بـا  [هستند؛ يهود به دين خود و مسلمانان به دين خودشان؛ مگر كسـي كـه    "امت" يك

گناه نمايـد، و چنـين كسـي جـز خـود و خانـدانش را دچـار         ستم كند و] پيمان شكني
  ». زحمت نخواهد كرد

) هم پيمانـان (هاي يهود و موالي  ها و تيره بندهاي بعدي صحيفه، حقوق ديگر قبيله 
، بدين گونـه . شناسد به رسميت مي عوف آنها را همانند حقوق سياسي و مدني يهود بني

ت «داخـل در مفهـوم   ، يـن صـحيفه لحـاظ شـده    آنها نيز به اعتبار قراردادي كه در ا امـ« 
بيانگر اين است كه مشركان مشمول ايـن   »پيمان مدينه«هاي ديگر  بخشحتّي . باشند مي

ت«اعتقادي با مسلمانان، جزئي از  صحيفه نيز، به رغم تضادقسـمت  . انـد  تلقي شـده  »ام
نبايد مال و جان كسي  هيچ مشركي«: اي بسيار مهم اشاره دارد پيمان به نكته 20دوم بند 

ايـن اشـاره   » . از قريش را حمايت كند و پناه دهد و از دستيابي مؤمني بر او حايل شود
  :دهد كه نشان مي
و ) ص( پيامبر ةبرخي مشركان به رغم عدم ايمان اسالمي، داخل در معاهد: اوالً

اقدام سياسي،  اند و اين در اين مقطع از تاريخ سياسي اسالم بوده »امت«بنابراين مفهوم 
كنند و اين ائتالف سياسي  ياد مي »ائتالف«همان عملي است كه امروزه از آن به عنوان 
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ت ت تشكّبا هدف تقويل اجتماع نوخاسته مدني صورت گرفته و در اينجا منظور از ام
  . يعني يك جمع متّحد

لي و جاني توانند به ديگر مشركان غير قريش، امان ما آنها به جز قريش، مي: ثانياً
اي كه در اينجا قابل بيان است آن كه، تأكيد بر روي مفهوم امت و نيز  نكته. دهند

، هرگز نبايد به معني ناديده )ص( پيامبر ةها در پيمان نام تضمين رسمي روابط قبيله
زيرا آزادي و برابري حقوقي افراد امت و ، تلقي شود »فرد«گرفتن شخصيت و هويت 

  . است) ص( النّبي ةصحيف ةهاي برجست از نكتههاي فردي  مسئوليت
پيمان و پناه خداوند براي همگـان  « :چنين آمده است) ص(پيامبر ةصحيف 15در بند 

ـ   تواند از جانب ساير ترين مسلمان مي يكسان است، و فرودست د كنـد و  مسـلمانان تعه
زمـاني  ، ت ايـن بنـد  اهمي. »برابر ديگران ياور يكديگرند مؤمنان در .)كافران را پناه دهد(

ها از حق جوار و  هاي جاهلي فقط اشراف قبيله تشود كه بدانيم بر اساس سنّ آشكار مي
، تصريح بر اين بنـد از منشـور مدينـه و تعهـد بـه آن     . نه ديگران، امان برخوردار بودند

ـ  اي و افزون بر اين كه گامي اساسي و مهم در راستاي گسسـتن روابـط قبيلـه    ت حاكمي
ـ      ه آموزهبخشيدن ب ت دادن بـه نقـش فـرد در    هاي اسالمي اسـت، گـواهي هـم بـر اهمي

  . اجتماعات انساني است

   مرزهاي جغرافيايي) ب
نقش و . دولت است ةپيشتر اشاره شد كه سرزمين يكي از اركان تشكيل دهند

ت سرزمين بر هيچ كس پوشيده نيست و اگر گفته شود مهمترين ركن دولت، اهمي
به سرزمين بسته ، زيرا وجود سه ركن ديگر ؛زافي نخواهد بودسرزمين است سخن گ

ت وجود داشته باشد و دولت هم قصد داشته باشد كه اگر فرض كنيم جمعي. است
ات خود را حاكميا سرزميني نباشد تا جمعيت مورد نظر در آن سكني عمال كند، ام
و يا اگر فرض كنيم ت خود ناتوان خواهد بود عمالً دولت از إعمال حاكمي، گزينند

باز هم إعمال ، ت او را پذيرفته باشندت هم حاكميي دولتي در تبعيد به سر برد و ملّحتّ
هرچند هاي ديگري كه  تزيرا هيچ دولتي اجازه نخواهد داد ملّ، ت ناممكن استحاكمي
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ت دولت اند، حاكمي به اقامت اجباري در آن سرزمين شده داليل بشردوستانه ناچاربه 
  . ت دولت در تبعيد را بر خود بپذيرندزبان را نقض كرده و حاكميمي

سرزمين حكومت نبوي، مدينه است و مدينه خاستگاه نخستين حكومت اسالمي  
طبيعي است كه رئيس اين حكومت حدود سرزمين را ترسيم كرده و ، بنابراين. است
وده را حرم امن اعالم آن قرار دهد و از اين باالتر، آن محد ةهايي براي محدود نشانه
حرم من كذا إلي كذا ال يقطع شجرها و ال يحدث فيها  ةينالمد« :همچنان كه فرمودند. نمايد
كساني كه از اين شهر  ةاً به همحبراي اين بود كه تلوي، اين تعيين حدود ».حدث
آمدند، اعالم گردد كه موجوديت سياسي نوين در اين سرزمين  رفتند يا به آن مي مي

جريان جنگ بدر، وقتي  در، همچنين )110، ص1374حميداهللا، (. گرفته استشكل 
با مسلمانان نماز  آيد در بيوت السقيا از مدينه با سپاه خود بيرون مي )ص( پيامبر
خدايا بنده و دوستدار و پيامبرت ابراهيم : كند ارد و در حق مردم مدينه دعا ميزگ مي

اينك بنده و پيامبرت محمد به درگاه تو براي مردم . براي مردم مكّه به درگاه تو دعا كرد
خدايا عشق مدينه را در دل . آنان بركت دهية كند كه به شير و غلّه و ميو مدينه دعا مي

خدايا همان گونه كه . ما بپروران و بيماري مسري آن را دور گردان و به خُم ببر
. گردانم دينه را حرَم ميم ةدوستدار تو ابراهيم، مكّه را حرمت بخشيد، من محدود

  )21، ص1ق، ج1405واقدي، (
داخل شهر يثرب براي اهل اين صحيفه «: قانون اساسي مدينه آمده است 39در بند  

 ةاند كه پناهند در ادامه صحيفه افزوده) ص( پيامبر اكرم. »باشد منطقه امن و حرم مي
 النبی ةفيصحآنچه در  اام. نبايد به او برسدضرري هركس مانند خود اوست؛ زيان و 

ت بسزايي برخوردار است، تأكيد بر اين نكته است كه هيچ كس جز به از اهمي) ص(
  . حرم شود ةتواند پناهند نمي) مدينه(اهل حرم  ةاجاز
هاي  مرا فرستاد تا بر بلندي) ص( پيامبر خدا: كند كه روايت مي، مالكبن كعب  

سمهودي، (. گذاري كنم اند، نشانه هاي مدينه تيم كه كوه شيره وعالحيفاء، ذوالمخيض، 
حدود مدينه ميان دو بازوي آن از خاور و باختر و ميان كوه ثور  )92، ص1م، ج1955
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. در شمال و كوه عير در جنوب قرار داشته و وادي العتيق درون حرم مدينه بوده است
   )659همان، ص(

ها و احكام  تمحدوديبندي جغرافيايي شده است، رزم، »حل«حرم كه در مقابل  
، )ت دفاعيبه غير از وضعي(ت جنگ و خونريزي ممنوعي: اي داشته است از قبيل ويژه

ي نكردن به پناهندگان حرم، حرمت مسافران، منع قصاص منع قطع درختان حرم، تعد
ها زمينه تغير قاتل و منع ضارب كه اين محدودي ت درون حرم را فراهم آورده هاي امني

  . است
دولت نبوي ) سرزمين( توان براي اثبات مرزهاي فيزيكي از شواهد تاريخي كه مي 

. است) ص( پيامبرة به آن استدالل كرد، انجام عمليات پاكسازي در مدينه به وسيل
به ) ص( توضيح آن كه يهود بني نضير، بني قينقاع و بني قريظه پيمان صلحي با پيامبر

د گرديدند كه با دشمنان اسالم همكاري ننمايند تعهامضا رساندند كه بر اساس مفاد آن م
مجاز خواهد بود تا مردان ) ص( و در صورتي كه خالف پيمان رفتار كنند، پيامبر اكرم

 پيامبر. يهود را كشته، زنان و اطفال را به اسارت گرفته و اموالشان را مصادره نمايد
اين پيمان از سوي يهوديان پس از مدتي . نهاد) ع( اين پيمان نامه را نزد علي) ص(

آن قبايل يهودي را از قلمرو دولت اسالمي اخراج ) ص( نقض گرديد و پيامبر خدا
و مجلسي،  324م، ص2002و الطاي نجاح، 157، ص1ق، ج1417طبرسي، (. نمود

فرصت مناسبي بود تا ) ص( اخراج يهوديان براي پيامبر اكرم )110، ص19، ج1403
   )378، ص1ق، ج1410موسوي، (. وي را محكم كندهاي دولت نوبنياد نب پايه

اخراج ، يهوديان پيمان شكن را از قلمرو دولت خود، )ص( اين كه پيامبر اكرم 
) قلمرو سرزمين معيني(بر بخش مشخصي ) ص(كند كه پيامبر  كند بخوبي روشن مي مي

إعمال ت خود را بر آن محدوده، از شبه جزيره عربستان، سلطه سياسي داشته و حاكمي
 –سرزمين  -توان براي اثبات تعيين مرز فيزيكي  از ديگر شواهد كه مي. كرده است مي

به سران ممالك و طوايف است كه ) ص( هاي پيامبر براي دولت نبوي ارايه نمود، نامه
ت ارضي قلمرو حكومت آنها به ها، به صراحت مرزهاي فيزيكي و تمامي در آن نامه
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آنان را به اسالم ) ص( فظ مرزهاي فيزيكي، پيامبر اكرمت شناخته شده و با حرسمي
آن حضرت به سفرا و كارگزاران دولت نبوي وقتي كه براي انجام . دعوت كرده است

 مهأرضَ إذا جئت« :كند دارد، سفارش مي مي مأموريت، آنها را در دربار پادشاهان گسيل
وقتي ) 167م، ص1989شيث خطاب، (؛كورهطَ نْسحأفَ رْهطَتَ مثُ حبِصتّي تُح نَّلَخُدال تَفَ

به سرزمين پادشاهان رسيديد شب هنگام داخل سرزمينشان نشويد تا صبح شود و 
ت شناسي به روشن است كه چنين سفارشي نوعي رسمي. »سپس خود را پاكيزه كنيد

  . آيد شمار مي

  تحاكمي) ج
 گاه انديشمندان علوم سياسي ت از ديگر اركان چهارگانه هر دولت از ديدحاكمي
ت، انحصار مشروع قدرت است كه قوانين يك جامعه را وضع، منظور از حاكمي. است

حداقل در پنج مورد به ، در صحيفه مدينه. دهد كند يا آنها را تغيير مي تفسير و اجرا مي
خدا و ة ي را به عهديت خداوند اشاره شده و در دو مورد، داوري نهامسئله حاكمي

وإنّكم مهما أختلفتم «. خطاب به مؤمنان آمده است 23در بند . نهاده است) ص( ولرس
ه إلي اهللا و إلي محمفأنّ مرد ،هر گاه شما مسلمانان در كاري دچار  د؛فيه من شيء

اين مطلب به . »بازگردانيد) ص(آن را به خدا و محمد] ةداوري دربار[اختالف شديد 
صحيفه كه در 42يان مسلمانان اشاره دارد، ولي بند در م) ص( ت خدا و رسولحاكمي 

ةدات متقابل يهود و مسلمانان آمده است، دامنذيل مواد مربوط به تعه ت خدا و حاكمي
رسول او را به تمام اهل صحيفه سرايت داده و بدين ترتيب، يهود و مشركان نيز 

امه قتلي يا رويدادي متعهدان به اين پيمان ن هرگاه ميان«: شوند مشمول عهدنامه مي
گمان بايد براي  ناگوار و يا ناسازگار كه خطر تباهي همراه داشته باشد، روي دهد، بي

فأنّ مرده إلي اهللا و إلي (. روي آورند) ص( ي از آن به خدا و پيامبر وي محمديرها
  . »خداوند بر نگه داشت و پذيرفتن اين نوشته جاري است] مشيت[ ؛)محمد رسول اهللا

تنها به مسلمانان محدود ) ص( ت و قدرت قضايي پيامبرحاكمي، ه اين ترتيبب 
يهود و ، ». . . ةالصحيفأنّه ما كان بين أهل هذه «بلكه با استناد به عبارت  ؛شود نمي
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بر  نيز درمشركان از اهل يثرب و هر آن كسي كه به آنان و همراه آنان پيكار كرده را 
، »من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم«از عبارت  ممكن است مقصود. است گرفته مي

هايي از اهل مدينه باشند كه به دين اسالم  كند، قبيله مي همان گونه كه احمد العلي اشاره
، بدون آن كه اجباري در پذيرش اسالم داشته باشند) ص( نگرويده بودند و رسول خدا

پيامبر . استدرآورده مار امت آنان را وارد پيمان صحيفه نموده و در نتيجه آنان را در ش
ي بود كه ممكن بود موجب يها ها در اختالف اين گروه ةمرجع و داور هم، )ص( اسالم

93ش، صص1381العلي، (. شهر مدينه شود ـ  ت و نظم عمومي دولتاخالل در امني-
با درايت و دورانديشي ضمن إعمال حاكميت خود ) ص( پيامبر اكرم، بدين ترتيب )92

را نيز ) يهود(دفاعي مدينه را افزايش داده و خطر دشمن  ةشهر مدينه، جنب ـ بر دولت
يعني تهديد يهود را به فرصتي . اسالمي، از بين برد ةبه عنوان عامل اصلي تهديد جامع

  . هاي خود در سراسر شبه جزيره و خارج از آن تبديل نمودند براي گسترش هدف
  ها استقالل داخلي قبيله) د

) ص( شـود كـه پيـامبر اكـرم     بخـوبي روشـن مـي    )ص( النّبي ةصحيفمتن  ةبا مطالع
هـا و رسـوم    تت شناخته و استقالل در سـنّ واحدهاي قبيلگي آن روز مدينه را به رسمي

، بـدين ترتيـب  . مشترك اين واحدها را تضمين كرده است ةداخلي، حق پناهندگي و دي
اند كه در عين انسـجام   ي فرمودهنوعي نظام سياسي را طراح، با درايت ويژه) ص( پيامبر

  . امت نيز تأكيد شده است ةي بر استقالل داخلي واحدهاي تشكيل دهندكلّ
ـ «عبارت . دي حقوقي و سياسي داريمفهوم ربعه يا رباعه در اين پيمان معنا  هم امةأن 

بـا  . »خواهـد بـود  يك گروه مسـتقل   هر قبيله بر رباع خود« يعني، »علي رباعتهم ةواحد
توج  ت پيشـين از حيـث رسـوم و    ه به معناي ربعه كه عبارت است از حالـت و وضـعي
 )47ش، ص1373و جعفريـان،   110، ص1م، ج1955سـمهودي،  (اي،  هـاي قبيلـه   تسنّ

  . هاي پيشين تمفهوم عبارت گفته شده عبارت است از محترم بودن ترتيبات و سنّ
هـا اعـم از مهـاجران     قبيلهتك  بندهاي سوم تا يازدهم صحيفه، با تصريح به نام تك 

د كـرده اسـت و   تعه قريش و انصار مدينه، حفظ استقالل دروني و منزلت پيشين آنها را
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منهم تفدي عاينها باملعروف و القسط  ةكلّ طائف«: دات، تأكيد شده است كـه بعد از اين تعه

ي هر طائفه اي بر اساس معروف و رعايـت قسـط بـين مؤمنـان بـراي آزاد      ؛بني املؤمنني
ـ  . »اسيران خود فديه خواهند پرداخت هـاي   دات متقابـل قبيلـه  اين تعابير كه بيـانگر تعه

شود و اين تكرار به معنـي مشـاركت    ها تكرار مي مدينه است، همراه با ذكر يكايك قبيله
عهدنامه ضمن تصـريح بـه    35تا  24بندهاي . رسمي و هم سنگ آنان در عهدنامه است

تك آنها را همانند يهود بني عوف تضمين كـرده   ل داخلي تكهاي يهود، استقال نام قبيله
   1. است
ت دادن بـه خـود مختـاري    با رسـمي ) ص( آيد كه پيامبر اكرم به نظر مي، بدين سان 

ـ  زمينه، داخلي قبايل از حيث ربعه ق نـوعي فدراليسـم را در   هاي حقوقي الزم براي تحقّ
 -تا آخر عمر به اين سـاختار سياسـي   )ص( پيامبر. اند شهر مدينه فراهم نموده -دولت 

حقوقي و تعهالتي در آن رخ داده، نـه از سـوي   دات ناشي از آن پايبند بودند و اگر تحو
ي همچـون يهـود   يهـا  بلكه به دليل نقض آشكار مفاد عهدنامه از سوي قبيله، )ص(پيامبر

 دولت نبوي در ه كساني كه معتقدندرسد نظري بنابر آنچه گفته شد، به نظر مي. بوده است
و عصر پيش از فتوحات بسيط و متمركز بوده، اما در عصر بعد ) ص(زمان حيات پيامبر 

به دليل بسيار گسترده شدن قلمرو حكومـت  ) مت خليفه دودر زمان حاكمي(از فتوحات 
منـاطق فـتح شـده     ةت سياسي دولت اسالمي را با چالش چگـونگي ادار اسالمي، مديري

ي رفع اين مشكل، سيسـتم حكـومتي از بسـيط و متمركـز بـه غيـر       مواجه ساخته و برا
، بـا مسـتندات تـاريخي همـراه     )150، ص1384مهاجرنيـا،  (متمركز و فدرال تغيير يافته

                                                           
نضير كه در اين پيمان نامه به نام  قينقاع و بني نيقريظه، ب شود يهودياني همچون بني گفته مي .1

ها به يهود مشمول پيمان مدينه وصل  هايشان تصريح نشده درعين حال كه از طريق شبكه پيمان قبيله
اي برابر، ميان  اي به امضا كنندگان پيمان فوق پيوستند و به اين ترتيب، رابطه بودند، در پيمان جداگانه

قريظه،  هاي فوق، به ترتيب كعب بن اسد از بني هر يك از رئيسان قبيله. برقرار شدهاي مدينه  قبيلهة هم
سميح عاطف الذين، محمد (. قينقاع توافقنامه را امضا كردند ير و مخيريق از بنيضن حي بن اخطب از بني

 )535در مدينه، ص
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) ص( اكـرم  پيـامبر ، زيرا همان گونه كه يادآور شديم بر اساس متن پيمان مدينه نيست؛
  . ندا ربعه مهر تأييد زده ةخود، به استقالل قبايل در محدود

  
  گيري نتيجه

  : آيد از آنچه گفته شد نتايج زير به دست مي
به عنوان » كتاب و حكمت«مطابق قرآن مجيد، تمام شرايع و اديان الهي بر دو عنصر . 1

 . اند چارچوب حاكميت قانون همراه با رعايت مصالح، تأكيد كرده

است كه اين امر » متكتاب و حك«يكي از رسالتهاي مهم پيامبر گرامي اسالم، تعليم . 2
بر لزوم نهادينه كردن حاكميت قانون عدل و رعايت مصلحت در اجراي آن تأكيد 

 . كند مي

النّبي شهرت يافته است، نمادي عيني از  صحيفةآنچه در منابع اسالمي به عنوان . 3
حاكميت قانون و به رسميت شناختن حقوق اساسي افراد و گروههاي مختلف اجتماعي 

 . است

مفاد پيمان نامه رسول گرامي اسالم، نه تنها براي عصر خود پيام آور تشكيل جامعه . 4
 . مدني است، بلكه بسياري از ملزومات يك دولت مدرن را نيز داراست

تمامي اركان دولت، يعني ملّت، سرزمين، قدرت سياسي و حاكميت در پيمان نامة . 5
 . ط به هر يك مشخص شده استهاي مربو نبوي معين شده و حدود و محدوديت

 صحيفةاي كه به منافع امت آسيبي نرساند در  هاي فردي و گروهي در محدوده آزادي. 6
  .النّبي تضمين شده است
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