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دوستی و احترام به حقوق بشر و حقوق گرایی، انسانحس اخالق 2گونه که در یادداشتی دیگر به تفصیل بیشتر آوردمهمان

دکتر ناصر قربان نیا بسیار عمیق بود. او به لحاظ نظری در این باره از آن دست فقید شهروندی در پندار و کردار استاد 

آن نشان دهد که اسالم در گوهر ذات از درک درست و انسانی همزمان کوشید با پاسداشت سنت و اندیشمندان بود که می

برخوردار های ژرف و استواری مایهاز بنانسان و حرمت احترام به کرامت و در زمینۀ ای انسانی و اخالقی است و خود پدیده

ا و هرحمتبرترین مهربان کنم و برایش از خداوند به او تقدیم می -همسو استکه با همین دیدگاه -است. این نوشتار را 

 طلبم. ها را میپاداش

 

های ورود پیامبر)ص( به مدینه میان مسلمانان و قبایل این مقاله با مروری بر میثاق مدینه که در آغازین سالچکیده: 

های بنیادین حقوق شهروندی به معنای مایهشماری از دستدهد که شد نشان می گوناگون عرب و یهودیان یثرب منعقد

امروزی آن در این پیمان موجود است. مقاله با اشاره به مواردی مانند تأکید میثاق بر مشارکت همۀ ساکنان مدینه در ادارۀ 

 جغرافیایی موقعیت یهودیان که به دلیل مدینه و نواحی اطراف، احترام به پیروان ادیان و عقاید موجود در مدینه بویژه

رای ترین سطح مانند همیاری باعتماد متقابل به پیروان ادیان در عالیزیستگاهشان با مسلمانان تعامل بیشتری داشتند، 

ند. زهای دینی نه تنها شهروندستیز نیست که به اندیشۀ شهروندی دامن میکند که آموزهدفاع از کیان مدینه استدالل می

 کند که دیدگاه اسالمی اغلب از حمایت می مقاله از این اندیشه
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وان در تمیالبته را  یحمایترویکرد کند. این مندانه و مسئوالنۀ آن حمایت میمفاهیم شهروندی به معنای عمیق، فضیلت

 سایۀ تحوالت زمان و مکان توسعه داد. 

 شهروندی، اسالم، پیامبر)ص(، میثاق مدینه، حقوق بشر. های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

حقوق بشر و حقوق هایی مانند پدیدهدر مشرق زمین عموماً و کشور ما هم به سهم خود شماری از اندیشمندان برآنند که 

های پیشین ندارد؛ به نظر اینان حقوق بشر و حقوق شهروندی یکسره محصول و تمدن پایی در سنت و رد   ریشه ،شهروندی

-بیشتر اندیشمندان این دیدگاه را برنمیزمین البته در مغربجدید است. زمانۀ گرایی عقالنیت و انسان ۀعصر مدرن و دور

و تکامل و بلوغ آن را در دوران  های حقوق بشر و شهروندی را در آتن و رم جستجو کنندریشهکوشند تا میبسیاری تابند. 

 کمتر تالش شده است.شرقی های ها و تمدنفرهنگبرای ردیابی این مفاهیم در در مشرق زمین اما  3مدرن تبیین کنند.

ساالری در سنت حکومت قانون و مردم ،های مفاهیمی مانند حقوق بشر، حقوق شهروندیمایهبنیابی به بویژه برای دست

های نواندیشان مسلمان را که گاه نتایج آن فرخنده و اثرگذار های کمی صورت گرفته است؛ هرچند کوششاسالمی تالش

 قدر ننهاد.توان نمی بوده است

ت اسمیثاق مدینه های ژرفی در زمینۀ حقوق شهروندی برخوردار است مایهرسد از بناد اسالمی که به نظر میناز جمله اس

بنا بر رأیی این پیمان پنج ماه پس از حضور پیامبر)ص(  .های موجود در مدینه منعقد شدل و گروهیکه میان پیامبر)ص( و قبا

ا رتاریخی نویسان مسلمان این سند نویسان و تاریخبسیاری از سیره 4های آن امضا شد.آن حضرت و طرف در مدینه میان

از متونی که برای استنباط احکام دیگر از بسیاری میثاق مدینه به لحاظ سندی ارزش و اعتبار  ،در مجموع 5.اندنقل کرده

گونه که بیشتر محققان معتقدند این پیمان کند که آندر این باره تفاوتی نمی 6شد کمتر نیست.ها استناد میشریعت بدان

 رفته با الحاق اقوام و قبایل گوناگون به پیمان توسطرفتههایی از مفاد آن پارچه باشد یا سندی باشد که بخشیک سند یک

  7های پیمان تکمیل شده باشد.پیامبر)ص( و طرف

تواند برای درک بهتر محتوا و مضمون آن سودمند باشد. می ین منشور در آن تدوین شده استای که اتوجه به فضا و زمینه

مسلمانان هنوز در موضع قدرت نبودند مورد توافق  ۀاین منشور در ابتدای ورود پیامبر)ص( به مدینه که آن حضرت و جامع

ا و گونه تفسیر و تعبیر شود که علت مداراینبدبینانه با رویکردی تواند های مربوط قرار گرفت؛ گرچه این وضعیت میطرف

  ننرمش با قبایل و پیروان دیگر ادیان قرارداشت

                                                           
3. See Faulks, Keith, Citizenship, Routledge, USA & Canada, 2000, pp. 14-28.    

 م.1998، دار الحدیث، قم، چاپ اول، 11، ص3. نک: احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول)ص(، ج4 

السیاسیة،  الوثائق هاند نک: حمیدهللا، محمد، مجموع. برای آشنایی با بخشی از منابعی که این پیمان نامه را ذکر کرده5 

 .6، ص3، جپیشینم؛ همچنین: احمدی میانجی، علی، 1405/1985، دارالنفائس، بیروت، چاپ پنجم، 57-59صص

میثاق مدینه نک: المطیری، حاکم عبیسان، "صحیفه المدینه بین االتصال ه در بارۀ شناسانبحثی سند. برای مالحظۀ 6 

 .7، ص3، جپیشیندی میانجی، علی، . همچنین: احم2012، مارس88، شماره 27واالرسال"، جلد
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ای که در این پیمان به محمد)ص( داده شده و از جمله آن کنندهمسلمانان در موضع ضعف بوده است، اما اختیارات تعیین

کند؛ واگذاری این اختیار زنی را رد میاین گمانهتعیین شده  چون و چرای حل اختالفات احتمالیحضرت به عنوان داور بی

 به ههای معاهدنشان از آن دارد که طرفاند با توجه به این واقعیت که پیامبر)ص( و مسلمانان در موضع اقتدار هم نبوده

امضاکنندگان پیمان را جلب های شخصیتی پیامبر)ص( بود که اعتماد ویژگی این واقع،در  .اندپیامبر)ص( اعتماد داشته

 کرد و نه اقتدار سیاسی آن حضرت.

مان گذشت ز توجه است. با بسیار درخور -که کم نیست–آن این سند و موارد مشابه  ۀشناسی نیز مطالعانداز روشاز چشم

به  حدود زیادیهای تاریخی تا های مربوط به سنت پیامبر)ص( به روایات فقهی و تاریخی، گزارشمتون و گزارشقسیم و ت

 هایدرست است که شمار گزارششود. چندان که باید به آنها بها داده نمیهای فقهی در استنباطاند و حاشیه رانده شده

هم  های تاریخیپیامبر)ص( کم نیست؛ اما بسیاری از گزارشابعاد گوناگون سیرۀ تاریخی مجهول و غیرقابل اعتماد دربارۀ 

 کمک کنند.هی درک درست سنت پیامبر)ص( و تفسیر و تبیین روایات فقبه توانند معتبرند و به سهم خود می

 و اهآموزهشماری از و سپس به  کندمیبه هر رو این مقاله نخست مفاهیم بنیادین اندیشۀ شهروندی را به طور گذرا مرور  

  .داردرسد در میثاق مدینه وجود که به نظر میپردازد می های حقوق شهروندیمایهدست

 . مروری بر مفاهیم بنیادین شهروندی1

 کنند نیز نظرکند ولی همزمان به بستر و بافتی که افراد در آن زندگی میها تکیه میاصوال بر کرامت انسانایدۀ شهروندی 

فهومی محتی گفته می شود شهروندی  بدین سان مفهوم شهروندی به نوعی به فرد و جامعه توجه همزمان دارد. 8داد.

بر مشارکت افراد در بهبود وضعیت شهروندی  9خواهانه است.مفهوم شهروندی ذاتا برابری بیشتر اجتماعی است تا فردی.

کند و به نوعی یادآور مسئولیت انسان در برابر جامعه است. شهروندی کنند تاکید میای که در آن زیست میدر جامعه

سط عواملی مانند نژاد، مذهب، طبقه، و جنسیت تعیین نشده است؛ نشان از آن دارد که سبک و شیوۀ زندگی پیشتر تو

موقعیت شهروندی مبتنی است بر احساس  10بلکه افراد خود قادرند در بارۀ انتخاب شیوۀ زندگی خویش تصمیم بگیرند.

ومی مفه که تابعیتآید؛ حال آنعضویت در یک جامعه. شهروندی با تابعیت متفاوت است؛ شهروندی فعاالنه به دست می

شود. در واقع چون شهروندی شوند قهرا حاصل میای متولد میغیرفعال است که برای بسیاری که به طور طبیعی در جامعه

که تابعیت این هاست؛ حال آنمتضمن حس تعهد در میان اعضای یک جامعه است مبنایی عالی برای ادارۀ امور انسان

هگل گفته است در انسان یک انگیزۀ سیاسی قوی به نام شناخته شدن  بخش است؛شهروندی، هویت 11ویژگی را ندارد.

 12بخشد.وجود دارد و شهروندی این هویت را به انسان می

تابد. شهروندی اصالتا به فرد مربوط ساالرانه هم هست؛ زیرا شهروندی هیچ قدرت مطلقی را برنمیمفهوم شهروندی مردم

 ها نیرو و هویت ببخشد.دارد که به اقلیتشود، نه گروه. ولی این توان را هم می

                                                           
8. Faulks, Keith, p. 5.  
9. Ibid, p.3.  
10. Ibid, p. 4. 

 .14، ص1381. فالکس، کیث، شهروندی، ترجمۀ: محمدتقی دلفروز، کویر، تهران، چاپ اول، 11 
12. Faulks, Keith, supra, p. 4.  
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ویژه میان دو مفهوم سطحی و ابتدایی از شهروندی ههای گوناگون یکسان نیست؛ بها از مفهوم شهروندی در اندیشهقرائت

 کند؛تاکید میشهروندان مداری با مفهوم عمیق و پرمایۀ آن تفاوت وجود دارد. شهروندی در مفهوم سطحی آن بر حق و حق

حتی گاه ادعا شود. های متقابل شهروند تاکید میال آن که در شهروندی در معنای عمیق آن بر حقوق و مسئولیتح

شهروندیِ منفعالنه مفهومی است  13اندازه بر آزادی، ایدۀ شهروندی را تضعیف کرده است.لیبرال با تأکید بی ۀشود اندیشمی

نمونۀ  ها و اعتراضاتبرای آرام کردن شورشبه افراد که در گوهر آن از شهروندی استقبال نشده است؛ اعطای شهروندی 

شناسی دخالت در امور شهر و کشور مفهوم فعال آن به لحاظ انسانبه شهروندی در ؛ حال آن که شهروندی غیرفعال است

امور جامعه خود دخالت ندارد یا خداست  ۀ: کسی که در اداراستسان است. ارسطو سال ها پیش گفته جزء وظایف ذاتی ان

شهروندی در مفهوم سطحی خود بیشتر موقعیتی ناظر به قلمرو عمومی است؛ اما شهروندی در معنای عمیق  14.حیوانیا 

دارد باید هم در قلمرو عمومی و هم در  گیرد. اگر ارزش و فصیلتی مدنی وجودآن قلمروهای خصوصی را هم در بر می

ما ساالری سخن گفت؛ اتوان در فضای عمومی از مردمساالری فضیلت است نمیقلمرو خصوصی به آن پایبند بود. اگر مردم

شود؛ اما آزادی از طریق انتخاب تأکید می برن تنها آدر فضاهای خصوصی دیکتاتور بود. در شهروندی به معنای ابتدایی 

کند. شهروندی در معنای سطحی های مدنی تاکید میفضیلت ۀندی در مفهوم عمیق آن بر آزادی از طریق توسعشهرو

بیشتر وجه حقوقی دارد؛ اما شهروندی در معنای عمیق، وجه اخالقی هم دارد. حتی مفهوم برابری حقوقی بیشتر به برابری 

فهوم کند مبر مفهوم مهندسی اجتماعی توسط دولت تاکید میتی سرد. هر قدر ایدۀ سوسیالیبَها ریشه میاخالقی انسان

 ورزد.اصرار میملت -شهروندی بر مشارکت مردم و تعامل دولت

 

 گذاری. میثاق مدینه و مشارکت مردم در قانون2

کند. پیدا میباشد از توافق اعضای جامعه بر مفاد آن اعتبار و ارزش اجرایی شته شهروندی قانون هر منبعی که دا در اندیشۀ

ای همیثاق مدینه به روشنی نشانگر این است که پیامبر)ص( نه تنها با قبایل گوناگون مسلمان مدینه که با اقوام و ملت

ه ک بنیادین وجود دارد که مردم حق دارند در قانونی نمود. در اندیشۀ شهروندی این ایدۀمل پیمان و تعهد تعا دیگر بر پایۀ

و شهروند  حقوق بشر اعالمیۀ 6 مادۀبه این مطلب در کند، نقش داشته باشند. آنان را مشخص می زندگی بنا به فرض شیوۀ

 فرانسه تصریح شده است. 

های مهم موجود در مدینه را با نامه نیست؛ اما ابعادی از زندگی اجتماعی و نوع تعامل قبایل و گروهمیثاق مدینه قانون

کند، این واقعیت است که مفاد میثاق، پیمان ضمنی یا نانوشته بیشتر تقویت می کند. آنچه این وجه رایکدیگر مشخص می

. پیمان با این جمله نمودندو آن را امضا رسیدند های درگیر در مسأله در مورد آن به توافق نیست؛ تعهدی است که طرف

کسی از آنان پیروی کند  و یثرب و هرای است میان محمد نبی و مؤمنان و مسلمانان از قریش این نوشته :هکشود آغاز می

 15.و به آنان ملحق شود و در کنار آنان جهاد کند

                                                           
13. Ibid, p. 56. 
14. Ibid. p. 17.  

فلحق بهم و جاهد معهم.)حمیدهللا،  تبعهمو من  [اهل یثرب]. هذا کتاب من محمد النبی بین المؤمنین و المسلمین من قریش و 15 

 (.59ص محمد، پیشین،
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شهروندی وابستگی به  قرو که انسان است مورد توجه است، در حقوبرخالف حقوق بشر که در آن انسان از آندانیم که می

 16.یردگقرار میشدن البته مسئول قلمدادری از حقوق و مبنای برخوردااست که دولت یک جغرافیای سیاسی و دولت یا شبه

تا از موجودیت مدینه که  ندمدآها و قبایل گوناگون با رویکردها و حتی ادیان مختلف گرد هم ر میثاق مدینه هم گروهد

های اصلی زیست مسلمانان و غیرمسلمانان است محافظت کنند. کسانی که این پیمان را امضا کنند اکنون یکی از پایگاه

 17.شوندواحد در برابر کسانی که خارج از پیمان هستند قلمداد میامتی 

 ت و امت اسالمیممفهوم ابرانگیز است. شوربختانه دهد بسیار تأملاین پیمان به لحاظ مفهومی که از امت به دست می 

برای ستیز ابزاری بسیاری مفهوم امت را به ای برای جدایی مسلمانان از غیرمسلمانان بوده و هست. مایهها دستسال

( به بر)صاین در حالی است که در میثاق مدینه که در آغازین روزهای ورود پیاماند. مسلمانان با غیرمسلمانان تبدیل کرده

کنند و در چارچوبی به تعامل و همکاری با یکدیگر کسانی که در یک سرزمین زیست می مدینه نوشته شده است همۀ

ملت -به این که نهاد تابعیت تا اندازۀ زیادی از لوازم دولت سان با اذعان اند. بدینقلمداد شدهمانند یک امت پایبند می

  شناسایی کرد.هم های مفهومی آن را در میثاق مدینه مایهتوان بنمدرن است می

ه است گویی کنند و خداوند آنان را در آن سرزمین حیات بخشیدمردمانی که در یک قلمرو جغرافیایی زیست میباری 

آنان حتی اگر مالک مشاع آن سرزمین نباشند نوعی حق کنند. حقوقی با آن سرزمین پیدا می نوعی حق و ارتباط ویژۀ

د آثاری هرچه باشپیوند نام این ارتباط و تقدم بر دیگران دارند و شایسته و محقند که آن سرزمین را آباد کنند و بسازند. 

د. محروم نموو مدیریت آن  کنیاز حق س   یااند بیرون راند از سرزمینی که در آن به دنیا آمدهتوان مردم را دارد. نمیحقوقی 

منظر  بویژه این پیمان از این بخش و آموزنده باشد.تواند بسیار الهاماز نظرگاه اسالمی می ،تحلیل چیستی این حق و اولویت

یگانه مبنای زیست جمعی مسلمانان با غیر مسلمانان عقیده و کسانی که همچنان اصرار دارند که  نقد اندیشۀتواند در می

ت دفاع از موجودیمشارکت در آید بویژه همچنان که از بندهای متعدد پیمان آشکارا برمیایمان است بسیار سودمند باشد. 

کید شده در جای جای میثاق تأ .کننده استکنند بسیار تعیینزیست میمحیط مدینه  سرزمین و حیات کسانی که در

 .کنند دفاع کنندشوند تا از موجودیت شهری که در آن زیست میهای گوناگون پیمان متعهد میکه طرف است

 

 مذهبی در میثاق مدینه-مدارا و تنوع دینی اندیشۀ. 3

داند، بودن میمسلمان مداری و آن هالم و همزیستی را دینسگونه ت شود که اسالم مبنای هربه وارونۀ آنچه گاه پنداشته می

-المتو مسبخش برای یک زیست انسانی یگانه عنصر وحدت ،دهد که وحدت دینی و مذهبیمیثاق مدینه آشکارا گواهی می

ن آر محو توانند برمصالح و منافع دیگری هم وجود دارد که پیروان ادیان و عقاید گوناگون می ،نیست؛ مشترکاتویانه ج

 های پیمان هستند و یکی از طرفیهود ل گوناگون گرد هم آیند. در این میثاق قبای

                                                           
16. Faulks, Keith, Supra, p. 107.  

رسد مقصود از ناس در این پیمان همان به نظر می.(61محمد، پیشین، ص )حمیدهللا،الناس نهم امة واحدة من دون. ا17 

 اند.هایی هستند که در عمل با مسلمانان مدینه در حال جنگ و ستیز بودهمشرکان قریش یا گروه
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وف عبنی یهود . به تصریح این پیمانو مسلمانان دین خود را ن دین خود را خواهند داشتاهمزمان برابر این پیمان یهودی

خواهند بود.  اند و هم در کنار مؤمنانهای این پیمان هستند هم یک امتهمچون بسیاری دیگر از قبایل یهود که از طرف

 18.خود را خواهند داشت و مسلمانان هم دین خود رایهودیان دین 

اند کیست؛ چندان اهمیتی ندارد؛ خواه مقصود آن گونه که مشهور که مقصود از یهودیانی که در این پیمان ذکر شدهاین 

تند و به کیش یهودیت در آمده است، طوایف معروف یهودیان مدینه باشد یا گروهی از انصار که با یهودیان پیوند داش

 کند.در هر حال متن پیمان آشکارا بر مدارای دینی با پیروان دیگر ادیان داللت می 19،بودند

حیان سیم است که آنان طرف این پیمان نبودند.واقعیت نامه نامی از مسیحیان برده نشده این که در این پیمانعلت این

های قرارداد نبودند تا الزم یا کردند؛ آنان در پیمان مدینه از طرفعربستان زندگی می ۀجزیر هعمدتًا در نواحی جنوبی شب

د مسیحیان نجران منعقو پیامبر)ص( میان هایی که نامهتصریح شود. بعدها در پیمانهم مناسب باشد به آزادی دینی آنان 

خدا نسبت به مال، جان، است و محمد پیامبر رسولکه: سرزمین نجران و نواحی پیرامون آن در پناه خداوند کید شد تأشد 

های آنان و تمام آنچه در اختیار آنان از کم و زیاد هست متعهد و دین و غایب و حاضر و خویشاوندان آنها و پرستشگاه

  20شود.مسئول خواهد بود و هیچ اسقف یا راهب یا کاهنی از موقعیت و مقام خود عزل نمی

ند اهای متعهد به این پیمان بودهید که دست کم برخی مشرکان هم به نوعی از طرفآن بر میحتی از برخی بندهای پیما

این البته از آن روی بود که قریش همان  21و متعهد بوده اند که جان و مال مشرکانان قریش را در امان خویش قرار ندهند.

 پیامبر)ص( و مسلمان در حال جنگ بودند.نشان دادند با در عمل گونه که بعدها در جریان بدر و احد 

متنوع باید به احوال شخصی و مذهبی  در یک جامعۀرفتار پیامبر)ص( در زمینۀ احترام به ادیان دیگر نشانگر آن است که 

 اقوام و ملل گوناگون احترام نهاد. بویژه آنگاه که این امر در قالب پیمان پذیرفته شده باشد. همچنان که در زمان ما هم

وانین در ق مبنای زیست جمعی پیروان ادیان و مذاهب گوناگون با یکدیگر رعایت احترام متقابل است. بر این اصل معموالً

 شود. تأکید میهاست نامه و میثاق ملتکه پیماناساسی کشورها 

 

 

 جایگاه اصل صحت و اعتماد شهروندی در میثاق مدینه. 4

یت کند حق دارد که مورد اعتماد کند حماای که در آن زندگی میکیان جامعه زاگونه که مسئولیت دارد شهروند همان

 زندگی عمومی کند امین و معتمد قلمداد شود. بگیرد و در چارچوبی که ایفای نقش میقرار 

                                                           

  پیمان(. 25 ، بند61. و أن یهود بنی عوف أمه مع المؤمنین. للیهود دینهم و للمسلمین دینهم.)حمیدهللا، محمد، پیشین، ص18 

 .14و9، ص3، جپیشین. برای مالحظۀ شواهد دو دیدگاه در این باره نک: احمدی میانجی، علی، 19 

شاهدهم و عشیرتهم غائبهم و و ملتهم و أنفسهم النبی رسول هللا علی أموالهم و  . و لنجران و حاشیتها جوار هللا و ذمة محمد20 

، ه و ال راهب من رهبانیتة و الکاهن من کهانته)حمیدهللاتیر. ال یغیر اسقف من أسقفیو کل ما تحت ایدیهم من قلیل او کثعهم بی  و 
 (.178-179؛ همچنین نک: ص174محمد، پیشین، ص 

 (.60. و أنه ال یجیر مشرک ماال لقریش و ال نفسا.)حمیدهللا، محمد، پیشین، ص21 
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ه کسازی برای امکان زیست جمعی بسیار با اهمیت است. احترام به این عرصۀ عمومی و زمینه های او درانسان و فعالیت

ها در عرصۀ های انسانتر از آن، احترام به فعالیتهایی داشته باشند مهم است؛ اما مهمآدمیان در عرصۀ خصوصی آزادی

 عمومی است.

یهودیان متعهد بودند که در کنار مسلمانان و پیامبر)ص( از موجودیت مدینه در  ،متعددی از میثاق مدینهبندهای برابر  

وقتی از کسی یا گروهی تا این اندازه  22.های دفاعی بپردازنداز هزینههم را ند و سهم خود برابر تهاجم دشمن دفاع کن

ای با عنوان اصل صحت و اعتماد رفتار کرد. در فقه اسالمی از قاعده و بر پایۀابا  رود بایدانتظار مساعدت و همیاری می

تفسیر  ،باید بر وجه صحیح آن برابر این قاعده، سخن و عمل مسلمان متعارف را 23شود.قاعده یا اصل صحت سخن گفته می

به مسلمانان اختصاص  تاصل صحگسترۀ اجرای بارۀ مفاد این قاعده این است که آیا  ها در. یکی از پرسشکرد و تعبیر

دیدگاهی که صحیح به نظر  .دانستتوان مفاد آن را در مورد هر فرد متعارفی از هر کیش و آیینی جاری دارد یا آن که می

گاهی که رفتار غیرمتعارف  عقالی جهان در تعامل با یکدیگر تا ؛ای عقالیی استرسد این است که این قاعده خود قاعدهمی

استوارترین دلیل بر اعتبار این قاعده همین  اتفاقاً  24گذارند.از کسی سرنزده است بنا را بر درستی رفتارها و سخنان او می

 خصوص رفتار و گفتار بنا و روش عقال و خردمندان است. بنابراین درست نیست که این اصل جهانی و عقالیی را تنها در

شاهدی  هنقلی استناد کنیم میثاق مدین لۀدمسلمان به کار ببریم. با این حال اگر بنا باشد برای اثبات این مطلب به متون و ا

که موضوعی که در میثاق مدینه پیامبر)ص( بویژه این .توان اعتماد کردپیروان ادیان دیگر هم میبه که روشن است بر این

امر اجتماعی یعنی پیمان و  ترینحساسترین و مهماند لمانان)یهودیان( اعتماد کردهو مسلمانان در مورد آن با غیرمس

 ه است.بودهمکاری مشترک در امور دفاعی 

اعتماد به شهروندان اقلیت و نگاه تردیدآمیز به آنان با روح و گوهر شهروندی ناسازگار است. این نگرش افزون بر اری عدمب 

نامطلوبی داشته باشد. در  تتواند پیامدهای اجتماعی سخبا کرامت انسانی است، می ردی، موهن و ناسازگاراآن که در مو

و همدلی میان افراد جامعه رخ ی آید و همگنمیان پیروان ادیان و مذاهب پدید نمیصورت وحدت اجتماعی الزم  این

نخواهد داد. هیچ دلیل و شاهدی در اختیار نیست که چنین مضامین و رویکردهایی در پیمان مدینه را بر وجه اضطرار و 

 روح مین ضرورت حمل کنیم. اتفاقًا آرمان نهایی پیامبر)ص( ایجاد و توسعه ه

 

 

 

                                                           

 . (69، بند 62محمد، پیشین، ص. و أن علی الیهود نفقتهم و علی المسلمین نفقتهم)حمیدهللا، 22 

ق. برای 1413ش/1371، اسماعیلیان، قم، چاپ اول،239، ص1. نک: بجنوردی، میرزاحسن، القواعد الفقهیه، ج23 

مالحظۀ دیدگاهی که کلیت و عمومیت این قاعده را جز در موارد خاص نفی می کند نک: نراقی، احمد، عوائد االیام، 
 ق.1417چاپ اول، ، دفتر تبلیغات اسالمی، قم، 221ص

این اصل هم در سطح امور تجاری و مالی و  .شودشناخته می The Principle of Trust. این اصل معموال با عنوان 24 

 نک: به ترتیب هم در سطح امر اجتماعی مطرح است. برای آشنایی با این مفهوم در هر یک از این دو زمینه 

Virgo, Graham, The Principles of Equity & Trusts, Oxford University Press, 2012, p.40, Newton, 
Kenneth, Trust, “Social Capitan, Civil Society, and Democracy, International Political Science 
Review”,  Volume 22, Issue 2, April 2001, pp. 201-214. 
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ونه گ سفانه یهودیان بعدها اینهرچند متأ بستگی و پیوستگی و تعاون و در واقع، شهروندی به معنای عمیق آن بود.هم

امری که گاه نتایجی به بار آورد که پیامبر)ص( تنها از  و به راهی دیگر رفتند؛ کردند ضنوشته و نانوشته را نق یهاپیمان

ثر آن در استنباط احکام شرعی همین واقعیت ؤاهمیت میثاق مدینه و نقش م اتفاقاً  ها تن داد.به آنضرورت و اضطرار  سرِ

هایی که در فضای جنگ و درگیری تدوین اند و بهتر از متنها در شرایط و فضای تسالم و غیرجنگی تدوین شدهاست که آن

 د.ندهجویانۀ پیامبر)ص( را نشان میهای صلحاند اهداف نهایی و آرمانشده

 

 منشور مدینه و مدارای دینی و فرهنگی . 5

 ۀهای خاص دو یا چندجانبقفوجه دیگری از احترام به اندیشه شهروندی و تنوع اجتماعی در پیمان مدینه احترام به توا

اه د داشت. پیامبر)ص( هیچگوم و ورود پیامبر)ص( به مدینه وجگون پیش از اسالهای گونابود که میان قبایل و گروهحقوقی 

 ۀها مداخله کند. نظام پرداخت دیه در جامعنامهسازی جامعه بر آن نبود که در این پیمانرویکرد اقتدارگرایی و یکسانبا 

ت که نظام کید شده اسهمیت بود. در متن پیمان پیوسته تأها و قتل و کشتار فراوان بود بسیار بااقبایلی آن روز که درگیری

د خواهای باقی به همان گونههای گوناگون میان قبایل و گروههای ناشی از قتل یا جرح پرداخت دیه و نحوۀ جبران خسارت

پیامبر)ص( در مورد نظام پرداخت فدیه و آزادسازی اسیران نیز همین  که افراد خود پیشتر بر آن توافق کرده بودند.ماند 

بر مبنای قسط و عرف فدیۀ اسیران خود  سیاست را پیشه کرد. در جای جای پیمان تصریح شده است که قبایل گوناگون

 25را خواهند پرداخت.

ند به اهای پیشین را که با گذر زمان شکل گرفتهاین امر از نظرگاهی دیگر بیانگر این اصل خردمندانه است که نباید سنت

ها و ؛ به سنتداد مدارا نشانهای گوناگون در جامعه ها و سنتخرده فرهنگدر برابر باید  طور ناگهانی دگرگون ساخت.

 و همه چیز پرهیز کرد. گانهم یسازاز روحیۀ همسان و های گوناگون احترام نهادهای فرهنگی اقوام و دستهرویه

 

 اصل خیرخواهی و نیکوکاری. 6

بر های مذهبی فراتر از عقاید و اندیشهو گاه که همچون اصلی عام گمان اصل نصیحت و خیرخواهی و نیکوکاری آنبی

زند. این کمترین چیزی است که از دامن می زآمیبه روح برابری و همزیستی مسالمت اکم باشدافراد جامعه حروابط میان 

ه شهروندی در معنای عمیق آن به سطح روابط حقوقی و قانونی محدود دانیم کمیرود. هر شهروند مسئولی انتظار می

گاه استوار و ارجمندتر خواهد بود که به سطح برابری برابری قانونی آن گیرد.شود بلکه قلمرو اخالق را هم در بر مینمی

 دوستی و خیرخواهی هم سرایت پیدا کند.هایی مانند نوعمندانه و توسعۀ ارزشاخالقی و فضیلت

 ط یهودیان و بکید شده است که اصل حاکم بر رواأدر متن میثاق مدینه افزون بر عنصر همیاری ت 

                                                           

د بسیاری از قبایل طرف پیمان تکرار شده . عبارت: و کل طائفه تفدی عانیها بالمعروف والقسط بین المؤمنین در مور25 

 (.60و 59است.)نک: حمیدهللا، محمد، پیشین، ص
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گمان خیرخواهی و نیکوکاری در حق همنوعان و بی 26.تعدینه گناه و  ،ل خیرخواهی و نیکوکاری استمسلمانان اص

است. زیست برادارنه و خیرخواهانه با یکدیگر انبوهی از مفاهیم شهروندی شهروندی به معنای عمیق آن مایۀ هموطنان درون

 گرایانه را با خود به همراه خواهد داشت.فضیلت

 

 های صلح و همزیستی شهروندی در میثاق مدینهمایه بن. 7

شهروندی آنگاه که به روابط  طلبانه هم هست.صلحاما همزمان  27؛ستیز استخواهانه و ظلممفهوم شهروندی مفهومی عدالت

ک یگاه که به روابط درون اجتماع نظر دارد بیشتر به مفهوم همبستگی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل نظر دارد؛ اما آن

کرامت انسان که بنیاد شهروندی است به طور ضمنی این مفهوم را طلبانه است. دیگر نظر دارد اغلب صلح ۀجامعه با جامع

اشد، گرا بشمول و انسانشهروندی بر آن مبتنی است جهان ۀبویژه اگر فرهنگی که ایدکند. به ایدۀ شهروندی تزریق می

 طلبی را با خود به همراه خواهد داشت. های صلحمایهشهروندی دست

 از مردم و مدینه در برابر، حمایت میثاقهدف اصلی نخست،  طلبانه است؛میثاق مدینه از این منظر از جهات گوناگون صلح

عمل مدینه از سوی  سفانه صورت عملی به خود گرفت و در؛ تعرضاتی که البته بعدها متأاست تعرضات احتمالی دشمن

ا جکس و هیچپیامبر)ص( و مسلمانان مورد تعرض قرار گرفت. این پیمان، پیمان مشترک تهاجم و حمله به هیچدشمنان 

 یاننامه آمده است که: یهوداین پیمان 37در بند  دهد.بودن پیمان مدینه شواهد زیادی از متن آن گواهی میبر دفاعی نبود.

و همیاری علیه کسی  عهد میان آنان کمک .خود را [جنگی]د و مسلمانان هم مخارج نپردازخود را می [جنگی]مخارج 

اند هایی که این مکتوب را امضا کردهمیان طرفتعهد  :کههم آمده است  44در بند  "28است که با اهل این پیمان بجنگد.

بینیم که لحن و آهنگ پیمان کاماًل می "29این است که یکدیگر را علیه کسانی که به مدینه هجوم ببرند، یاری دهند.

 جویانه است.صلح

این  45این پیمان است. برابر بند  ۀطلبانهای درخشان صلحیرش دعوت به صلح و مصالحه یکی دیگر از اندیشهذپ دوم؛

را به  مقابلمصالحه باشند؛ نیز آنان این حق را دارند که طرف  ۀگاه یهودیان به صلحی فراخوانده شوند باید آماد هر :پیمان

 30منان است مگر در مواردی که کسی با دین جنگیده باشد.این حقی برای آنان علیه مؤ ؛صلح و مصالحه فرا بخوانند

  سن همجواری بر این پیمان چیره است.طلبی و ح  سان گزاف نیست اگر گفته شود روح صلحبدین

 
                                                           

. و ان علی الیهود نفقتهم و علی المسلمین نفقتهم و أن بینهم النصر علی من حارب اهل هذه الصفیحه و أن بینهم النصح و 26 

 (.62، صپیشینمحمد،  النصیحة و البر دون اإلثم.)حمیدهللا،

(: هدف هر اجتماع سیاسی صیانت از حقوق طبیعی 1789اعالمیۀ فرانسوی حقوق بشر و شهروند) 2 ۀموجب مادبه . 27 

و غیرقابل اسقاط بشری است. این حقوق عبارتند از: آزادی، مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ستم.]اعالمیۀ حقوق بشر 
رف دموکراسی، زیر نظر: سیمور مارتین لیپست، ترجمه به (، ترجمه فریدون مجلسی، در : دایره المعا1789و شهروندی)

فارسی به سرپرستی: کامران فانی و نورهللا مرادی، وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، چاپ اول، بهار 
 [.1290-1289، صص1383

حمد، مالصحیفه.)حمیدهللا، . و ان علی الیهود نفقتهم و علی المسلمین نفقتهم و أن بینهم النصر علی من حارب اهل هذه 28 

 (62ص پیشین،

 (62)همان، صیثرتدهم . و ان بینهم النصر علی من 29 

 .62. حمیدهللا، محمد، پیشین، ص30 
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 جویانه در میثاق مدینههای برابریآموزه. 8

 گرایی از ذاتیات ایدۀشود مساواتمفهومی بنیادین است. گفته میبویژه به معنای مدرن آن شهروندی  برابری در ایدۀ

 کند.شهروندی ایفا می محوری در ایدۀ هم برابری قانونی و هم برابری در پیشگاه قانون نقش 31شهروندی است.

های موجود در این پیمان برخوردارند. با حمایت الیان یهود همچون خود یهود از همۀبرابر برخی از مواد میثاق مدینه مو 

های ضروری شدند تالش شده است تا بر حمایتدوم تلقی می ای شهروند درجۀکه در آن جامعه اصواًل موالیان به گونهآن

مذکور در این ها از تمام امتیازات میثاق مدینه هم خود یهودیان اوس و هم موالیان آن 46کید شود. برابر بند از آنان تأ

  32.نیکوکاری صرف رفتار خواهد شد ها بر پایۀار خواهند بود و با آننامه برخوردپیمان

های پیمان پناه داده شوند تا گاهی که مرتکب اضرار  تأکید شده است که: کسانی که توسط طرف به همین ترتیب در پیمان

این امر از یک سو نشانگر اوج اعتماد به  33ن برخورداند.های مذکور در پیماو تعرض به دیگران نشده باشند از حمایت

 مند سازند. های پیمان بهرهشهروندان است؛ زیرا آنها می توانستند به کسانی پناه دهند و آنان را از حمایت

 

 هابه دعاوی و اختالفمیثاق مدینه و نظام رسیدگی . 9

تی حگمان حق بر دسترسی به دادگاه و برخورداری از قضاوت منصفانه در شمار مفاهیم اساسی در ایدۀ شهروندی است. بی

مندی از چیزی بود که شود در امپراطوری ر م شهروندی قبل از هر چیز و تقریباً به طور انحصاری به معنای بهرهگفته می

تنزل یافته  34اکثریت عظیم شهروندان رم شهروندی به یک محافظت قضاییتوان آن را حق دادرسی قضایی نامید. برای می

 35بود.

های پیمان تاکید شده در دو فراز از میثاق مدینه بر مرجعیت محمد)ص( برای رسیدگی به اختالفات احتمالی میان طرف

رسیدگی به اختالفات خداوند های مسلمانان است آمده است که: مرجع مسئولیتو که ناظر به بیان حقوق  23در فراز  است.

 .36و محمد است

ای که میان گونه حادثه یا مشاجره بیان نوع تعامل متقابل یهودیان و مسلمانان است آمده است که: هر که ادامۀ 42در بند 

 و اهل این پیمان رخ دهد و بیم فساد و تباهی نسبت به آن برود، بازگشت آن به خداوند و محمد فرستاده خداوند است

 37.استین روش و آیینی است که در این پیمان ذکر شده ترترین و نیکالبته خداوند بر درست

 

 

                                                           
31. Faulks, Keith, supra, p. 3.  

. و أن یهود االوس موالیهم و انفسهم علی مثل ما الهل هذه الصحیفه من البر المحض من اهل هذه الصفیحه)حمیدهللا، 32 

 .(46، بند 62ص پیشین،محمد، 

 (.62وال آثم)حمیدهللا، محمد، پیشین، ص یرمضارغ. و أن الجار کالنفس 33 
34. Judicial safeguard  
35. Faulks, Keith, Supra, p. 19.  

 (61ص پیشین، محمد، . و انکم مهما اختلفتم قیه من شی فان مرده الی هللا و الی محمد.)حمیدهللا،36 

هللا و أن هللا ه الی هللا و الی محمد رسول. و انه ما کان بین اهل هذه الصفیحه من حدث أو اشتجار یخاف فساده فان مرد  37 

 (62علی أتقی ما فی هذه الصفیحة و أبره.)همان ص 
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های این واقعیت مهم را باید در نظر داشت که طرف رعایت حق شهروندی دسترسی به محکمه در میثاق مدینه دربارۀ

احتمالی قرار دادند. این پیمان در آغازین سال های ل اختالفصف را داور حل و )ص(محمد ،پیمان با انتخاب و اختیار خود

آن  پیامبر)ص( و مسلمانان درکه گذشت چنان ورود پیامبر)ص( به مدینه میان قبایل گوناگون مسلمانان و یهود بسته شد.

 هایاه و یا ترس به داوری محمد)ص( تن دهند. طرفرپیمان از سر اکزمان اقتداری نداشتند که یهودیان و دیگر قبایل هم

این پیمان خود به اختیار و انتخاب خود نظام رسیدگی به اختالفات موجود در میان خود را سامان دادند. این به معنای آن 

ها دهی چارچوب نظام رسیدگی به حل و فصل اختالفهای این قرارداد خود فعاالنه و کنشگرانه در ساماناست که طرف

 مشارکت داشتند.

قضایی را برای  دهد که پیامبر)ص( هرگز بر آن نبود که نظام واحدی از دادگستری و رسیدگییشواهد فراوانی گواهی م

های شنه تنها گزارهای گوناگونی داشند، تحمیل نماید. ها و تمدنزیستند و فرهنگجزیره عربستان می مردمانی که در شبۀ

مجید یهودیان را به مراجعه به کتاب خود برای حل نماید. حتی قرآن قرآن مجید هم به این مطلب تصریح می که ،تاریخی

تنوع و تکثر در نظام رسیدگی و  بار دیگر این به معنای پذیرشیک 38نماید.و فصل منازعاتشان به نوعی ترغیب می

  بود.و قوانین حاکم دادگستری 

در جای  داشت؛ها را بر عهده رسیدگی به اختالف یتپیامبر)ص( برابر مفاد پیمان شخصًا مسئولرد که هرچند نباید از یاد ب 

بر پایۀ اصولی مانند قسط، ها فختالابارۀ ای از جمله داوری در جای منشور تأکید شده است که بنیاد تعامل در هر زمینه

اختالفات برای رسیدگی به ها و قضاوت هاداوریمحور که سان با آنبدین ، صلح و سلم و صدق خواهد بود.تقوی، بر 

ط و به تعبیری این قس شده صورت گیرد.مند و برابر معیارهای شناختهضابطه بایست کامالًپیامبر)ص( بود اما این امر می

گویی حکومت قانون و ضابطه به نوعی بر حکومت های پیمان بود. عدالت بود که معیار حل و فصل اختالفات میان طرف

بدیل بود اما آن حضرت هم باید در چارچوب عدالت و انصاف ( به ظاهر داور بیصشخص، ترجیح داده شده است. پیامبر)

 فرمود.ها را حل و فصل میاختالف

 نتیجه

ین بیهوده نیست. ا یدینی و سنت اسالمی تالش ۀهای حقوق بشر و حقوق شهروندی در اندیشمایهتالش برای یافتن بن

های همایهای پیشینی منابع اسالمی را مطالعه کند به دستکوشش هم ضروری و هم پرثمر است. کسی که فارغ از ذهنیت

اسی نخستین قانون اس ۀپیمان مدینه که گاه به مثاب کند.ارزشمندی در زمینۀ حقوق بشر و حقوق شهروندی دست پیدا می

مطالعۀ پیمان مدینه به روش تحلیلی  .های انسانی و شهروندی مناسبی برخوردار استمایهبندر اسالم قلمداد شده است از 

انند مدهد که در این پیمان بر برخی مفاهیم بنیادین شهروندی و تطبیق مضامین آن با مفاهیم امروزی شهروندی نشان می

گیری مضامین پیمان همسو مواردی نیز جهت. در تاکید شده است پذیری و حمایت قضایی برابری، مشارکت و مسئولیت

-طبیعی است که نباید انتظار داشت اسناد تاریخی از این دست همچون اعالمیهبا مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندی است. 

 سیاهۀ حقوق یا حقوقاند که در دوران مدرن تدیون شدههای حقوق بشر و شهروندی 

                                                           

 .43و 42(: 5مائده) .38 
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ند. اگونه اسناد در فضای تسلط گفتمان حقوق بشر و حقوق شهروندی تدوین نیافتهاینزیرا تکالیف را به روشنی بیان کنند؛ 

 بخش ما برای ارتقای حقوقهمین اندازه که آنان به مفاهیم بنیادین حقوق شهروندی توجه کرده باشند کافی است تا الهام

 در سایۀ توجه به مقتضیاتو باید ان توگمان مضامین و مفاهیم انسانی یادشده در این پیمان را میشهروندی باشند. بی

 ارتقا داد. ، اندرد نکردهرا  هاهای دینی صریحاً یا ضمناً آنکه آموزه عقالیی و خردمندانه یبناهاپذیرش و زمان و مکان 
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