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 چکیده

در دوران معاصر در کانون توجهات اندیشمندان و حقوق دانان و حتی یکی از مسائلی که 

 دید با اگر مردان قرار گرفته است مساله حقوق شهروندی است.مداران و دولتسیاست

 یاصل یهاامیپ و ماتیتعل و شهروندی حقوق به مربوط یهاتیفعال و هاهدف به یکل

 جیترو در یمؤثر اریبس نقش خود یاله انیاد ماتیتعل دید میخواه م،یکن نگاه یاله انیاد

 نیبزرگتر دیبا شهروندی حقوق مباحث یخیتار ریس در لذا. است داشته شهروندی حقوق

 قدرتمندان و ستمکاران برابر در همواره یاله انیاد اصوالً رایز. داد یاله انیاد به را سهم

 و عدالت یبرا زین یعاجتما ماتیتعل بعد در اند،کرده ظهور انسان حقوق ناقض و غاصب

 نیبنابرا. اندنموده مبارزه یطبقات ازاتیامت و ینژاد ضاتیتبع رفع و انسانها حقوق یتساو

 مساوات ،یآزاد انسان، تیشخص کرامت، لیقب از یانسان یعال میمفاه که ستین یدیترد

 حقوق شرفتیپ به یبزرگ کمک یآسمان انیاد و دارد، یاله یایانب میتعال در شهیر ره،یغ و

بررسی دیدگاه اسالم و مسیحیت به عنوان دو دین . بر این اساس اندکردهشهروندی 

بزرگ و جهانی و دارای پیروان فراوان از اهمیت بسزایی برخوردار است چه اینکه  

اداره امور جامعه قرار گیرد. از  گذاری وتواند مبنای قانونهای این دو دین بزرگ میآموزه

 پردازد. به بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه اسالم و مسیحیت می این رو پژوهش حاضر

  حقوق شهروندی، اسالم، مسیحیت. واژگان کلیدی:

                                                           
 15/11/1397تاریخ پذیرش:    52/70/1397تاریخ دریافت:  - 1

 ه طباطبایی)ره(دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه عالم - 2
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 .مقدمه1

 حقوق، یها عرصه فعاالن یبرا دار تیاولو و تیپراهم مباحث از یکی یشهروند حقوق

 محسوب شهروندان مهم یها دغدغه از یکی یعموم سطح در و استمدارانیس نیهمچن

 .شودیم

 نیتقن و میتنظ با را یبشر جامعه خواهندیم قانونگذار و حقوقداناز سوی دیگر 

 و افراد فیوظا نییتع پرتو در و ند،ینما یرهبر کمال یسو به یاجتماع و یفرد یهابرنامه

 هدف، نیا به لین یبرا. سازد فراهم را آنها یروان و یجسم سعادت آنان حقوق نیتأم

 نوع هر ازو  باشد یکامل شناس انسان باشد؛ داشته یاساس شرط دو دیبا قانونگذار

 مورد را افراد همه دید وسعت با و باشد نگرژرف دیبا گرید یسو از. دور به یخودخواه

 و باشد فرانگر قدر هر بشر چه،. دیآیم بر میکر خداوند از تنها مهم نیا. دهد قرار توجه

 که جا آن از یاله انیاد دستورات .است یبشر محدود دید یدارا هم باز ش،یانددور

بنابراین بررسی آموزه های ادیان الهی  برخوردارند صهیخص دو هر از دارند، یربوب خاستگاه

در خصوص حقوق شهروندی از اهمیت بسزایی برخوردار است و در این میان و به طور 

یت بیشتری خاص بررسی آموزه های دو دین بزرگ و جهانی اسالم و مسیحیت از اولو

دانند و برخوردار است. چه اینکه اکثر قریب به اتفاق جوامع خود را پیرو آیین مسیحیت می

در رتبه بعدی آیین اسالم دارای بیشترین پیرو می باشد لذا بررسی و تبیین آموزه های این 

دو دین بزرگ و جهانی در خصوص حقوق شهروندی می تواند مبنای قانونگذاری و اداره 

 مردم در بسیاری از کشورها قرار گیرد. امور 

این پژوهش به بررسی تطبیقی آموزه های اسالم و مسیحیت در خصوص حقوق 

پردازد و سعی بر آن دارد نمایی روشن از جایگاه حقوق شهروندی در این دو شهروندی می

 دین بزرگ و جهانی ارائه نماید.
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 .مفهوم شناسی2

 شهروندی و شهروند.1-2

 سابقه ما حقوقی درادبیات کلمه این. است( زنسیتی) citizen فارسی مهترج شهروند

 رعایا و رعیت کلمه از واژه این جای به مشروطیت از قبل تا ایران در و ندارد زیادی

 به شهروند کلمه پورآریان و حییم فرهنگ مثل دوزبانه هایفرهنگ در. شدمی استفاده

 شهربانی و لشکری خدمت از که شهرنشینی یت،رع تابع، شهر، اهل شهری، بومی، معنای

 این   را شهروند کلمه فارسی به فارسی فرهنگ اولین ظاهراً. است شده تعریف باشد آزاد

 آن به متعلق حقوق از و باشد کشور یا شهر یک اهل که کسی است کرده تعریف چنین

 کشور یک تبعه لغت، در شهروندی اما( شهروند واژه لی،ذ1363د،یعم. )باشد برخوردار

 وظایف، و حقوق با تبعه یک حالت ، دارد برعهده که وظایفی و حقوق احتساب با بودن

 با رابطه در است فردی شهروند سیاسی ینامهدانش در. گویند را شهرگری و شهرنشینی

 برابر در دیگر سوی از و است مدنی و سیاسی حقوق از برخوردار سوی از که دولت یک

 . گویند شهروندی را رابطه این دارد، را هایتکلیف دولت

 رو این از. است آمده پدید اروپا در فرد حقوق و فردیت مفهوم با همراه شهروندی مفهوم

 مفهومی گربیان تبعه و شهروند واژه اگرچه کرد ترجمه تبعه به را شهروند کلمه توانمی

 و خارجی جنبه تابعیت واژه معموالً ولی هستند بودن کشور یک عضو یعنی واحد

 . دارد درنظر را تیعضو آن ملّی و داخلی جنبه شهروند و المللیبین

 از است عبارت تابعیت( 26 ص ،1382ار،یکام.)است شده قرین تابعیت با شهروندی امروزه

 آذر.)سازدمی مرتبط معین دولتی به را فردی که معنوی و حقوقیسیاسی، رابطه یک

 تحمیل به مربوط مقررات 991 تا 976 مواد طی یرانا مدنی قانون( 12 ص ،1389داد،

 کنندمی کسب ایرانی تابعیت که اشخاصی و است کرده انیب را آن تحصیل و تابعیت

 و کندمی معین قانون را بودن شهروند موقعیت بنابراین.شوندمی محسوب ایرانی شهروند
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 کشور یک عضویت به شهروندی قانون اعطای یا تولید واسطه به که است کسی شهروند

 مستحق و باشدمی سیاسی جامعه آن به وفاداری علقه دارای و است سیاسی جامعه و

 . باشدمی قانونی هایحمایت و مدنی حقوق تمام از برخورداری

 شهروندی حقوق.2-2

 چندان اشتاریخی گذشته و است شهروندی و حقوق کلمه دو از ترکیبی شهروندی حقوق

 با رابطه در کشور اتباع برای است حقوقی شهروندی وقحق.نیست شفاف و روشن

 و کردن انتخاب حق عمومی، استخدام حق سیاسی، حقوق همانند عمومی موسسات

 یجعفر.)شدن واقع مصداق و داور حق رسمی، مراجع در دادن گواهی حق شدن، انتخاب

 کندمی تعریف چنین این را شهروندان حقوق دیگر درجای( 1370 ،ص1381،یلنگرود

 کار به کشور مردم حقوق برابر در) شود داده کشوری از شهر یک سکنه به فقط که حقوقی

 کشور اهالی سایر و بود رم شهر مخصوص انتخابات  رم حقوق تاریخ در: مثال( است رفته

 هرچند شد داده ایایتال بالد سایر به رم مردم شهروندی حق این بعداً  و بودند محروم آن از

 (.1729ص همان،.)کنند شرکت عمومی انتخابات در توانستندنمی عمالً  که

 سرنوشت تعیین حق در شهروندان نمودن فعال نیز و شهروندی حقوق تحقق بنیادی ایده

 در حقوقی بالمال و اخالقی هایحق ترینبنیادی از یکی عنوان به که است افراد سوی از

 بارز مصادیق از شدن انتخاب و کردن انتخاب حق و باشدمی سیاسی مدنی، حقوق حوزه

 انسان بودن غایت اخالقی اصل در ریشه حق این.  گرددمی محسوب سرنوشت تعیین حق

 اخالقاً  برابرند باهم بودن انسان در هاانسان که آنجا از. دارد انسان از ابزاری استفاده منع و

 دیگران انتخاب و رضایت بدون دهند اجازه خود به هاییانسان که بود نخواهد قبول قابل

 یک از تواننمی اساساً دیگر عبارت به. کنند محدود را هاآن آزادی و برانند حکم هاآن بر

 حال عین در و گفت سخن عادالنه یاجتماع نظام چنینهم و اخالقی مسئول انسان از سو

 . کرد انکار را افراد انتخاب آزادی
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 اجرای دولت که شودمی گفته هاییآزادی و حقوق مجموع به شهروندی حقوق بنابراین

 ممکن آن محتوای و است کرده تضمین و تامین خود اتباع برای داخلی قوانین طبق را آن

 حقوق یا( 9 ص ،1388،یموتمن ییطباطبا.)باشد متفاوت دیگر کشور به کشور یک از است

 و مقررات و قوانین براساس شهروند یک که شودمی گفته حقوقی کلیه به شهروندی

 دولت ارتباط در ویژه به حقوق این است برخوردار آن از کشور یک در مشترك هایارزش

 قرار احترام و رعایت مورد نخست گروه طرف از باید که است مدنظر جامعه آحاد با مردان

 اصل تا نوزدهم اصل از دوم فصل در  ملت حقوق عنوان زیر ما اساسی قانون در که گیرد

 که دارد یمقرر اساسی قانون بیستم اصل. است شده مقرر و معین اساسی قانون دومچهل

 حقوق همه از و دارند قرار قانون حمایت در یکسان مرد و زن اعم ملت افراد همه»

: ك.ر)«برخوردارند اسالم موازین رعایت با فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، انسانی،

 قانون چهاردهم و سیزدهم و مدوازده اصول در و( 20 اصل ،1385منصور، ر،یجهانگ

 و تبیین را مسلمان غیر و دینی، هایاقلیت وحقوق ایران رسمی مذهب و دین اساسی،

 اسالمی جمهوری طرف از را انسانی حقوق و اسالمی عدل و قسط و حسنه اخالق رعایت

 و قوانین جمع از. است داده قرار تاکید مورد غیرمسلمانان به نسبت مسلمانان و ایران

 به غیرمسلمانان و مسلمانان از اعم ایرانی اتباع که رسیممی نتیجه این به شده یاد قرراتم

 حال عین در. برخوردارند شهروندی حقوق از قوانین در مقرر حدود در یکسان و برابر طور

 نیز تکالیفی مقابل در است مندبهره حقوقی از حکومت و اجتماع برابر در فرد که طورهمان

 از فرد چون و نیست طرفه یک عمل یک عمل این دهد انجام باید نیز که رددا برعهده

 و نماید ادا جامعه برای را خود دین مقابل، در است الزم شودمی مندبهره اجتماع مزایای

 ارتباطی ترتیب بدین. بداند سهیم را خود خوشبخت و مرفّه و سالم جامعه یک ایجاد در

 ایجاد تکلیفی و حق طرف دو هر برای نتیجه در که آیدمی وجود به دولت و شهروند بین

 و شودمی برخوردار...  و اجتماعی سیاسی، امتیازات از شهروند مثال عنوان به و شودمی

 رعایت و مالیات پرداخت به شهروند مقابل در و بشمارد محترم را آن است مکلف دولت

 .شودمی مکلف... غیر و عمومی وظیفه  انجام و دولتی، انتظامات
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 اسالم در یشهروند حقوق.3

 الف(حقوق شهروندی از دیدگاه قرآن کریم

 است «یش کلّ انیتب» که است میکر قرآن یاسالم شهیاند در یحقوق خاستگاه نیترمهم

 ازمندین بدان یالمللنیب ،یاسیس ،یاجتماع ،یفرد ارتباطات عرصه در تیبشر که را تجدد و

 گرید و( ص)ینبو رهیس که آورده ارمغان به یبشر معجوا یبرا صورت نیبهتر به است،

 .است میعظ کتاب آن میمفاه درست درك با مطابق زین ،(ع)معصومان

 به یزمان اندك از پس و فرمود، یزیریپ را الگو و وسط امت هیاول هسته( ص)اکرم امبریپ

 بر انسان تیمحاک آن در که یانهیمد کرد، لیتبد «یالنب نهیمد» به را ثربی و رفت، ثربی

 اهداف به توجه با. گرفت شکل حق یگذارقانون و خدا یبندگ براساس شیخو سرنوشت

 .بردیپ حکومت آن دگاهید از مردم حقوق به توانیم ،یحکومت هر

 رایز است، مردم یدئولوژیا و فرهنگ نهیزم در یاسالم حکومت در هدف نینخست

 نیترمهم از ت،یبشر بساچه و زمان آن مردم یاعتقاد و یفکر یازهاین به ییپاسخگو

 .است بوده( ص)اکرم امبریپ رسالت اهداف

 یالَّت األغاللَ  وَ إِصرَه م عَنه م ضَع  یَ وَ»: دیفرمایم اعراف مبارکه سوره 157 هیآ در خداوند

 از را رهایزنج و بندها و داردیم بر مردم دوش از را نیسنگ بار که یامبریپ هم؛یعَلَ کانَت

 و غل زین و یجاهل رسوم و آداب ن،یسنگ یبارها از منظور است یهیبد ،«کندیم ازب آنان

 .افکنده هیسا بشر یمعنو یاستعدادها و روهاین بر که است، یروح و یفکر یرهایزنج

 یانسان احترام و کرامت حق.1

 طیمح دیبا آن از پس. اوست رشد یهانهیزم جادیا یانسان هر و شهروند هر حق نینخست

 قسط اقامه و عدالت یبرقرار نیبنابرا. بدهد افراد به را کمال و توسعه رشد، فرصت ماعاجت
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 انسان هر مطلوب عدل و قسط چراکه است، شهروند هر حق و حاکم هر فهیوظ جامعه در

 .باشد یشخص ضرر به اگر یحت است، شده امر آن به یاسالم میتعال یجا یجا در و است،

 ،یکار ،یجان ،یمال مختلف یهانهیزم در شانیا تیامن نیتأم شهروندان حقوق گرید از

 که یصورت هر به یتعد و ظلم از میکر قرآن متعدد اتیآ در است، یتیشخص و یحقوق

 یبرا بلکه یاسالم حکومت شهروندان یبرا تنهانه را حق نیا اسالم. است شده ینه باشد

 یآرام و امن طیمح نیچن در. است شمرده محترم زین گرید یهاانسان و موجودات همه

 .شدیندیب خود کمال و رشد به تواندیم انسان که است

 همانگونه است، ینید میتعال نیمهمتر از گرید یکی هاانسان همه کرامت و منزلت به توجه

 بر یکس یبرتر موجب آنچه دارد، اشاره حجرات مبارکه سوره 13 هیآ در خداوند که

 کسب موجب که است رفتار و عمل یچگونگ یعنی است، تقوا تنها گردد،یم یگرید

 ت،یجنس پوست، رنگ لیقب از نشیآفر گرید مظاهر نه شود،یم یگرید بر افزون یلتیفض

 .هستند برخوردار یمساو حقوق از هاانسان همه نیبنابرا... و نژاد

 .حق برخورداری از صلح و آرامش2

 و صلح از سرشار یطیمح در یزندگ ،یاسالم حکومت کی در شهروندان حقوق گرید از

 مبارکه سوره 3۴ هیآ و انفال مبارکه سوره 1 هیآ مانند یاتیآ در لیدل نیهم به. صفاست

 در خداوند کهییجا تا است، شده سفارش اجتماع افراد نیب یدوست به گرید یاتیآ و نساء

 در کم؛یوأخ نیب فاصلحوا اخوه المؤمنون إنّما»: دیفرمایم حجرات مبارکه سوره  10 هیآ

 تنها نه نیبنابرا ،«دهید سازش را برادرانتان میان پس برادرند هم با مؤمنان حقیقت

 همه فیوظا از هم یآشت و صلح جادیا بلکه اند،شده شمرده گریکدی برادر مؤمنان

 .است شهروندان

 هیآ در خداوند چنانچه است؛ یامانتدار اجتماع، در امن و سالم طیمح جادیا عوامل گرید از

 آن صاحبان به را هاامانت و باشند امانتدار که دهدیم فرمان همه به نساء مبارکه شوره 57
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 در یامانتدار. هستند توجه مورد همه که دارد یمختلف یهاجنبه یامانتدار البته. برسانند

 حبّ ی  اهلل فإنَّ  یاتّق و بعهده یاَوف مَن» کتاب اهل مورد در یحت... و سخنان آبرو، اموال،

 .شودیم شامل را همگان مورد در عهد به یوفا و است عام فیشر هیآ خطاب «نیالمتّق

 تیامن حق.3

 شهروندان یمعنو حقوق از راآن دارد، دیتأک یانسان طیمح در ستنیز حق بر اسالم

 نیالذ جزاء إنّما»: دیفرمایم مائده مبارکه سوره 32 هیآ در مورد نیا در میکر قرآن. داندیم

 و همیدیأ تقطّع أو صلبوایّ أو قتّلوای أن فسادا االرض یف سَعونیَ و رسوله و اهلل حاربونی

 بر جنگ به امبرشیپ و خدا با که آنان فریک االرض؛ من نفوای  أو خالف من أرجلهم

 دار به ای اعدام لهیبوس است شانیا کشتن ،کنندیم نیزم یرو در فساد به اقدام و زندیخیم

 در و «است آنان دیتبع ای عکس به ای هاستآن چپ یپا و راست دست قطع ای و ختنیآو

 یگاه است؛ شده شمرده یزیخونر و قتل از تربزرگ اجتماع در یزیانگفتنه گرید یجا

 صورت نیا در. است ریپذامکان جهاد با تنها یخارج و یداخل دشمنان یهاتوطئه از ییرها

 حج مبارکه سوره 77 هیآ در کهیطوربه تاس میکر قرآن امر مورد و مقدس یجهاد نیچن

 .«جهاده حقّ اهلل یف جاهدوا وَ»: دیفرمایم

 شیآسا و رفاه حق.4

. است یماد شیآسا و رفاه از یبرخوردار یاسالم حکومت در شهروندان حقوق گرید از

 به و گردند مندبهره یهست مواهب از آرامش با و امن طیمح کی در که دارند حق شانیا

 یهمگان حق و یخصوص تیمالک به میکر قرآن. پردازند کار و کسب به خود لخواهد قیطر

 لقد»: دیفرمایم اعراف مبارکه سوره 9 هیآ در و دارد دیتأک یعیطب منابع از یبرداربهره در

 قرار شما یبرا را نیزم بر تیمالک و تسلط ما ش؛یمعا هایف لکم جعلنا و االرض یف مکّناکم

 «.میساخت فراهم شما یبرا را یزندگ لیوسا انواع و میداد
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 گرید حقوق به تجاوز که بپـردازد اکتساب به یاگونه به یاسالم جامعه در یکس اگر

 مورد در میکر قرآن مثالً. کندیم برخورد او با یاسالم حکومت د،یآ حساب به شهروندان

 .داردیم باز یخوارربا از را مؤمنان عمرانآل مبارکه سوره 130 هیآ در ربا

 کی هر یبرا اسالم که است ییهایآزاد و مواهب از درآمد کسب و شغل انتخاب ن،یبنابرا

 اقشار به کمک. گردد اجتماع ای فرد به ضرر موجب کهآن مگر است، قائل شهروندان از

 یاسالم جامعه افراد و حکومت و است شده شمرده فیضع شهروندان حقوق از هم محروم

 خمس، اتیآ که دارد، اریبس اتیآ مورد نیا در میکر قرآن. دارند تیمسؤول آن قبال در

 .است لیقب نیا از زکات و نفقات

 (ع)یعل حضرت دگاهید از یشهروند حقوقب( 

 حقوق انیم در حق نیبزرگتر را رهبر بر مردم حق و مردم بر رهبر حق ان،یعیش امام نیاول

 دو هر اصالح به وابسته را معهجا اصالح و( 216 خ ،1378 ،یدشت) فرموده ذکر یاله

 طرف حقوق و ندینما عمل شیخو فیوظا به دو هر مردم، و رهبر اگر که چنان اند؛دانسته

 یهانشانه و داریپد نید یهاراه و ابدییم عزت جامعه آن در حق دارند، پاس را مقابل

 حکومت اومتد بر مردم صورت نیا در. گرددیم داریپا (ص) امبریپ سنت و برقرار عدالت

 .گرددیم وسیمأ شیآرزو از دشمن و شوندیم دواریام

 نیب از کلمه وحدت ندارند، پاس را گریکدی حقوق حکومت، و مردم اگر گر،ید یسو از

 گسترده راه گردد،یم فراوان نید در یبازرنگین شود،یم آشکار ستم یهانشانه رود،یم

 دل یهایماریب و ل،یتعط نید احکام ،فراوان یهواپرست متروك،( ع))اکرم امبریپ سنت

 حق احقاق یبرا کمک و یاری به را همه( ع)حضرت آن لیدل نیهم به. شودیم فراوان

 حقوق یفایاست در را گریکدی تا است واجب افراد تک تک بر نیبنابرا(. همو) خوانندیم فرا

 .میپردازیم نآ انیب به پس است؛ حقوق شناخت راه، نیا در گام نینخست. ندینما یاری

 شهروندان یاسیس حقوق.1
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 نیقوان بتواند که یقدرت گردد، لیتشک افراد از یاجتماع گاه هر که است یهیبد نکته نیا

 خاص یتفکر یکتب ای یلفظ وجود که قانون رایز. است یضرور کند، اجرا را آن بر حاکم

 یبرا یحکومت که مورد نیا در ن،یبنابرا. ندارد را یخارج روابط در جادیا ریتأث توان است،

 قدرت وجود ضرورت به زین انیمتق یموال. ستین یبحث است، الزم یاجتماع امور نظام

 آغاز در که خوارج فکر با و ،(۴0 خ ،1378 ،یدشت) اندفرموده حیتصر مقتدر حکومت کی

 آن دگاهید در اما. کردند مبارزه م،یهست ازینیب حکومت از قرآن، وجود با بودند یمدع

 دگاهید از. باشندیم حکومت یاصل صاحبان آنان است، مردم آن از تیحاکم( ع)ضرتح

 را حکومت مردم، عتیب با که ندیفرمایم() امام اما است، یاله منصب کی امامت ان،یعیش

 (.5۴ و 8-6 ن و 229 و 137 همو،خ) فرمودند قبول

.  واحداً أمرکم و یأمر سیل و ، ًفلته یایّ إ عتکمیب تکن لَم ندیفرمایم مورد نیا در شانیا

 من با مردم شما عتیب» أنفسکم؛ یعَل ینونیأع نفسکم، ال یدوننیت ر أنتم وَ لِلّه دکمیأر یإنّ

 و خواهمیم خدا یبرا را شما من. ستین کسانی شما و من کار. نبود یناگهان و مطالعهیب

 خ همو،) «دیکن یاری مرا خودتان اصالح یبرا مردم یا. دیخواهیم خود یبرا مرا شما

 شود،یم روشن( ع)حضرت شیفرما از که یاسالم حقوق در ییمبنا و یاساس نکته(. 136

 سخنانشان از یگرید یجا در حضرت. است یاله هدف هم و زهیانگ هم که است نیا

 گوشزد آنها به قیناال فرماندار انتخاب لیدل به را مردم زیانگغم سرنوشت تیمسؤول

 (.158 خ ،همو) ندیفرمایم

 از همه که یطور به. است قانون مقابل در یبرابر شهروندان، یاسیس حقوق گرید از

 خالل از مطلب نیا. دینمایم تیحما کسانی همه از قانون و برخوردارند یمساو حقوق

 ضیتبع عدم و عدالت به امر شانیا که دیآیم بدست اریبس موارد ر( ع)یعل حضرت اناتیب

 الجود و مواضعها، األمور ضعی العدل که است شانیا یهاشیفرما لهجم از. فرمودندیم

 و أشرفهما العدل و ، خاصّ عارض الجود وَ  عامّ سائِس العدل و جهتها، من خرجهای

 یجا از را آن بخشش که یحال در نهد،یم خود یجا در را یزیچ هر عدالت» أفضلهما؛
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 را یخاص گروه بخشش که یحال در است، مردم یعموم ریتدب عدالت. سازدیم خارج خود

 (.۴37 ح همو،) «است برتر و ترفیشر عدالت پس. شودیم شامل

 العدل استعمل فرمود فارس فرمانـدار هیاب بن ادیز به خطاب( ع)حضرت آن گرید یجا در

 را عدالت» ف؛یالس یال دعوی فیالح و بِالجاَلء عود  یَ العسف فانّ ف،یالح و العسف احذر و

 به یدادگریب و کشاند یآوارگ به را تیرع ستم، که کن، زیپره یستمکار از و بگستران

 اشتر، مالک به نامه در( ع)حضرت آن(. ۴76 ح ،1378 ،یدشت) «انجامد ریشمش و مبارزه

 ،یهست یمساو مردم با که آنچه در هرگز مبادا سندینویم خود فرماندار و سپاه سردار

 (.52 ن همو،) یینما طلب یازیامت

 تعهد، یحکومت مختلف یهاپست در افراد انتخاب یبرا شانیا مالك گرید یسو زا

( ع)حضرت آن طرف از داشت یطیشرا نیچن که کس هر بود، افراد یتقوا و تخصص

 شانیا که چنان(. 73 ح ،21 ن همو،) نبود ضوابط نیجانش روابط هرگز و شدیم نشیگز

 من خ نت أنّک یبلغن لئن صادقاً  أقسم یإنّ سندینویم خود فرمانداران از یکی به یانامه در

 به یراست به» الوفر؛ لیقل تدعک شدة کیعل ش دَّنَّ  ال راً،یکب أو راًیصغ ئاً یش نیالمسلم ءیفَ

 ای کم ،یکرد انتیخ یعموم اموال در که کنند گزارش من به اگر خورم،یم سوگند خدا

 (.20ن همو،) «یشو بهره کم که رمیگ سخت تو بر چنان اد،یز

 اراده بر نظارت و خود سرنوشت نییتع در حق صاحب یاسالم یمدن جامعه در شهروندان

 است، مردم خدمتگذار جامعه نیا در حکومت و هستند امر انیمتصد از خواست باز و امور

 پاسخگو است، کرده حاکم آنان سرنوشت بر را او خداوند که یمردم برابر در حال همه در

 به بنا اکنون که ستین یسخن آن ضوابط و حدود تیرعا و بشر حقوق به احترام. هستند

 جهینت امر نیا بلکه م،یآور زبان به گرانید با یسخن هم خاطر به تنها و یاسیس مصلحت

 و مسؤوالن بودن پاسخگو بارها و بارها. ماست یمذهب یفرمانها و ینید میتعال یعیطب

 است، گرفته قرار( ع)رمؤمنانیام دیتأک ردمو مردم و بزرگ خداوند مقابل در فرمانداران

 سفارش یعموم مصالح حفظ جهت در و تقوا یرو از عمل به را مسؤوالن شانیا
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 کنت إن امر عنک یبلغن فقد اندنوشته فرمانداران از یکی به نامه در جمله از. اندفرموده

 األرض دتجرَّ  أنّک یبلغن. أمانتک تیأَخز وَ إمامک تیعص و رَّبک أسخطت فقد فعلته

 أعظم اهلل أنّ  اعلم و حسابک یّإل فارفَع کیدَیَ  تحت ما اکلت و کیقدم تحت ما فَأخذت

 به را پروردگارت یباش کرده چنان اگر که است دهیرس یخبر تو از» الناس؛ حِسابِ من

 که دهیرس خبر من به. یاکرده انتیخ امانت در و ینافرمان را خود امام و یاآورده خشم

 به یداشت اریاخت در را آنچه گرفته، یتوانستیم که را آنچه و یابرداشته را نهایزم کشت

 یحسابرس که بدان و بفرست من یبرا را اموال حساب زودتر چه هر پس. یاخورده انتیخ

 (.۴0 ن ،1378 ،یدشت) «است ترسخت مردم یحسابرس از خداوند

 شهروندان یمعنو حقوق.2

 مؤمنان ریام دگاهید در. است شانیا با یانسان و درست ررفتا شهروندان، حقوق از یکی

 به را مردم امور یدرست به چنانچه هستند، مردم خادمان حاکمان، و انیفرمانروا( ع)یعل

 به ندارند شهروندان بر یمنت گونه چیه اند،نموده عمل شیخو فهیوظ به رسانند، انجام

 در وستهیپ و باشند خونرم شانیا با ردهک مدارا شهروندان با دارند فهیوظ حاکمان عالوه

 .بکوشند آنها جیحوا رفع

 رهبران یانسان و درست رفتار یچگونگ به هاشانفرموده یجا یجا در( ع)انیمتق یموال

 به دستور مردم با مدارا آن بر افزون(. 19-18 ن همو،) دارند دیتأک شهروندان قبال در

 آن یفرمانها از( ص)ینبو رهیس از یرویپ و ،(53 و ۴5 ن ،160 خ همو،) یستیزساده

 وارد ادیز بن عالء بر بصره جنگ از پس( ع)حضرت آن. است انیفرمانروا به( ع)حضرت

 در کرده، حتینص را یو دند،ید را او جلل اریبس خانه یوقت بود؛( ع)امام ارانی از که شدند

 قدّروای   أن العدل مةأئ یعل فرض یتعال اهلل إنّ کأنت، لست یإنّ حکی و فرمودند خاتمه

 بر خداوند. ستمین تو همانند من تو، بر یوا» فقره؛ ریبالفق غَ یّتبَی الیکَ الناس بضَعفَه أنفسکم

 تنگدست ،یندار و فقر تا کنند همسو ناتوان مردم با را خود که کرده واجب حق، انیشوایپ

 (.209 خ همو،) «نکشد انیطغ به و اورد،ین جانیه به را
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 آن. دندیپرس را علت ده،ید را شانیا کردن مدارا اران،ی از یبعض نیصف نگج آستانه در

 آن یبرا اندازم،یم ریتأخ به را جنگ که یروز هر فرمودند یسخنان یپ در( ع)حضرت

(. 55 خ ،1378 ،یدشت) گردند تیهدا و شوند ملحق ما به آنها از یاعده دارم آرزو که است

 انیوال به( ع)یعل حضرت دیاک یهاسفارش از خطاها از گذشت و یریگآسان کردن، مدارا

 مردم با است آمده بکر یاب بن محمد به حضرت آن نامه از یبخش در(. 53 ن همو،) است

 به شدن رهیخ و نگاه مین و نگاه در. باش خندان و روگشاده مهربان، خو، نرم. باش فروتن

 تو عدالت از ناتوانان و نکنند طمع تو یستمکار در بزرگان تا کن رفتار یتساو به مردم

( ع))حضرت آن گرید یهانامه در نیمضام نیهم به کینزد(. 27 ن همو،) نگردند وسیمأ

 (.76 و ۴6 ن همو،) شودیم دهید هم انیفرمانروا به

 در شانیا. است انیوال به( ع)انیمتق یموال دستورات از شهروندان بحق یازهاین برآوردن

 شمردن کوچک ز؛یچ سه به مگر ستین داریپا مردم یازهاین آوردنبر ندیفرمایم مورد نیا

 تا آن برآوردن در شتاب و شود آشکار خود تا آن داشتن پنهان د،ینما بزرگ خود تا آن

 حاجات برآوردن و مردم امور انجام بر اریبس سفارش وجود با(. 101 ح همو،) باشد گوارا

 (.216 خ و 53 ن همو،) است شده دیتأک هم انیفرمانروا یخودخواه و تکبر عدم به آنها،

 نیا در شانیا. گردد یخودخواه سبب دینبا زین مسؤوالن برابر در مردم رفتار گرید طرف از

 از من اما دانند؛یم روا تالش و کار یبرا را یافراد ستودن مردم یگاه ندیفرمایم مورد

 و خدا برابر در که یفیوظا عهده از تا د،یینستا خود یبایز سخنان با مرا که خواهمیم شما

 (.216 خ همو،) میبرآ دارم، شما

 یطاعت چیه به را شما من خدا به سوگند مردم یا ندیفرمایم خود مورد در( ع)حضرت آن

 باز را شما یتیمعص از و م،یباش کرده عمل بدان خود آن، از شیپ آنکه مگر کنم،ینم وادار

 با صداقت شانیا(. 157 خ ،1378 ،یدشت) اشمب گفته ترك را آن خودم آنکه جز ندارم

 نخست یروزها یسخنران از یبخش در اند،داده قرار خود یدستورها شمار در را مردم

 (.176 خ همو،) داشتند دیتأک مطلب نیا به نهیمد در خود خالفت
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 شهروندان تیامن حق.3

. است شیخو شهروندان یبرا تیامن آوردن فراهم دولت هر مهم یکارکردها از یکی

 تعادل آمدن دیپد بستر نیترمناسب و عدالت، یاجرا یاصل یهانهیزم از یاجتماع تیامن

 حمله و یداخل اشرار مقابل در تیامن وجود شهروندان، حقوق نیمهمتر از. است جامعه در

 وجود رو نیا از د،یرس گرید امور به توانینم تیامن بدون رایز. است یخارج دشمنان

 استوار و مقتدر یفرد یفرمانده تحت که است الزم متعهد و متخصص ده،کارآزمو یسپاه

 .باشد داشته قرار

 و هانامه ها،خطبه ضمن یمتعدد یهاشیفرما در( ع)رمؤمنانیام ان،یمتق یموال

 ینظام یتخصصها یدارا و ،یقو منسجم، یسپاه وجود به البالغهنهج یهاحکمت

 13-12 ن همو،) گردد فراهم یکشور برون و یشهر درون تیامن تا ندیفرمایم سفارش

 (.12۴و16 و

 ابالغ انیسپاه و لشکر رانیام به جنگ از قبل را ینظام یهاکیتاکت شخصاً  شانیا

 أو بعدّوٍ انزلتم فإذا رفتیم شام به که است یلشکر به شانیا نامه جمله از. فرمودندیم

 کونی مایک األنهار أثناء أو بالالج سفاح أو االشراف، قبل یف معسکرکم کنیفل بکم نزل

 و عاً یجم فانزلوا نزلتم فاذا: التفرّق و اکمیّإ و... یاصیص یف رقباء لکم اجعلوا و...  ردءاً لکم

 شیخو لشکرگاه د،یرس شما به او ای دیدیرس دشمن به گاه هر» عا؛یجم فارتحلوا ارتحلتم اذا

 هجوم مانع و شما پناهگاه تا دیده قرار هاهرودخان نیب ای هاکوه دامنه ای هایبلند فراز بر را

 فرود جا هر. دیزیبپره یپراکندگ از...  دیبگمار باندهید هاتپه فراز بر و...  باشد دشمن

 ،1378 ،یدشت) «دیکن کوچ هم با همه د،یکنیم کوچ گاه هر و دییایب فرود هم با ،دییآیم

 (.11 ن

 نیهم به(. 332 همو،ح) اندفرموده یمعرف نیزم در خدا پاسبان را یاسالم حاکم شانیا

 تحقق در که است یکس خالفت یبرا اشخاص نیسزاوارتر( ع)حضرت آن نظر از لیدل
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 یهمبستگ و وحدت(. 173 خ همو،) باشد داناتر خدا فرمان از یآگاه در رومندترین حکومت

 و البدع، أعالم و الفتن أنصاب فَالتکونوا» است شانیا دیتأک مورد امور گرید از ملت آحاد

 که دیکن یسع( 151 خ همو،) «الطاعه أرکان هیعل تیبن و الجماعه حَبل هیعل ع قد ما ألزموا

 و استوار بدان یاسالم امت وندیپ که را آنچه و د،ینباش بدعت یهانشانه و هافتنه پرچم

 جامعه سقوط علت( ع)رمؤمنانیام. دیشمار الزم خود بر است، داریپا آن بر طاعت یهاهیپا

 (.78 ن همو،) انددانسته یمل یهمبستگ عدم را یداخل تیامن رفتن نیب از و

 فذاك الطاعه ظلَّ  یإل عادوا فإن سندینویم خود انیفرمانروا از یکی به یانامه در شانیا

 مَن یإل أطاعک بمن فانهد انیالعص و الشّقاق یإل بالقَوم االمور توافت إن و نحّب یالذ

 اگر م،یدار دوست که است همان گردند باز اطاعت هیسا به اسالم مناندش اگر» عَصاك؛

 .«کن نبرد مخالفان با فرمانبرداران کمک با دیکش ینافرمان و ییجدا به کارشان

 شهروندان یفرهنگ حقوق.4

 رشد که چرا. است برخوردار یاژهیو تیاهم از دو آن ارتباط و اجتماع در فرد گاهیجا

 است نیا یبرا فیوظا و حقوق همه یاسالم نشیب در. است سریم عهجام پرتو در انسانها

 به نسبت اسالم ژهیو به یاله انیاد ازیامت. برسد یاله قرب و یواقع تکامل به انسان که

 سعادت نیتأم فکر به مردم یویدن مصالح نیتأم بر عالوه که است آن یبشر مکاتب ریسا

 .هست زین آنان یاخرو و یابد

 ریغ و مسلم حقوق از یمعنو و یفکر یتعال و رشد سالم یفضا از یرداربرخو نیبنابرا

 گرید حقوق از یاریبس که است یحد به حق نیا تیاهم. است شهروندان همه انکار قابل

 هر حکومت و جامعه. است سازسرنوشت حق نیا به یابیدست سازنهیزم و مقدمه منزله به

 تیرعا از یفرد چیه راستا نیا در و آورند، فراهم را حق نیا تحقق یهانهیزم دیبا دو

. است منکر از ینه و معروف به امر مسؤول یفرد هر. ستین بخشوده یهمگان مصالح

 باعث که است وستهیپ و یدائم ،یقو ییاجرا ضمانت کی اجتماع، آحاد فرد فرد یادآوری



 1397مطالعات تطبیقی حقوق در ادیان، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان    66

 و نیقوان گرید یاجرا راه شده، گرانید مقابل در فشانیوظا و حقوق به افراد شناخت

 به است، یقانون مأموران دید از دور به که یموارد در یحت رایز د؛یگشایم را مقررات

 اقدام آن به همگان که بود خواهد مؤثر یصورت در امر نیا البته. پردازندیم قانون یاجرا

 .ردیگ بر در زین را مسؤوالن و حکام یحت که یاگونه به ند؛ینما

 ،یدشت) است شمرده پروردگار اوصاف از را منکر از ینه و معروف به امر( ع)یعل امام

 به»: ندیفرمایم( ع)حسن امام به خود تیوص از یبخش در( ع)حضرت آن(. 156 خ ،1378

 خود یبرا آنچه کن، انکار را هایبد زبان و دست با و باش، کوین خود و کن، امر هایکین

 زین گرانید بر یپسندینم خود بر که را آنچه و بدار، دوست زین گرانید یبرا یدار دوست

 (.31 ن همو،) «مپسند

 به آنها اگر و ند،ینما توجه انیفرمانروا عملکرد به که خواهندیم مردم از( ع)انیمتق یموال

 و ساداتکم طاعه من فالحذر أال نبرند فرمان آنها از مورد نیا در شوند، متذکر رفتند، خطا

 جاحدوا و ربّهم یعل نهیالهج القوا و نسبهم فوق ترفعّوا و حسبهم عن تکبّروا نیالذ کبرائکم

 ال...  هیالعصب أساس قواعد فانّهم آلالئه مغالبه و لقضائه مکابره بهم صنع ما یعل اهلل

 که آنان بزرگانتان، و سران یفرمانبر و یرویپ از! زنهار! زنهار! دیباش آگاه» اء؛یاالدع عوایتط

 را نادرست یکارها پندارند،یم هستند آنچه از باالتر را ودخ نازند،یم خود حسب و اصل به

 پروردگار یهاخواسته با تا کنندیم انکار را خدا گسترده ینعمتها و دهندیم نسبت خدا به

 از...  هستند یجاهل تعصب شالوده آنان. انگارند دهیناد را او یهانعمت کنند، مبارزه

 .«دینکن اطاعت گانیفروما

 واناتیح مثل ،یگرید موجودات یحت و گریکدی مقابل در را افراد همه( ع))حضرت آن

 (.167 خ ،1378 ،یدشت) ندینمایم مسؤول

 مورد نیا در(( ع))حضرت آن. است یطیشرا و مراحل یدارا منکر از ینه و معروف به امر

 دل در باشد، یمنکر به دعوت شاهد و بنگرد را یتجاوز کس هر مؤمنان یا» ندیفرمایم
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 پاداش کند، انکار را آن زبان با کس هر داشته، سالم یآلودگ از را خود د،ینما انکار را آن

 را خدا کالم تا زد،یبرخ انکار به ریشمش با که کس آن است، برتر یاول از و شد، خواهد داده

 دهیتاب دلش در نیقی نور و افتهی را یرستگار راه گرداند، پست را ستمگران گفتار و بلند

 مقابل در کین یکارها تمام که شده گفته عمل دو نیا عظمت در(. 373 ح همو،) «است

 یرو شیپ در سخن آن، نیبرتر. است پهناور و مواج ییایدر کنار در یاقطره چون آن

 (.37۴ ح همو،) است ستمکار حاکم

 و یریگمیتصم صحنه در یمردم مشارکت و حضور با تنها نه ییوال حکومت ن،یبنابرا

 یاسیس قدرت بر کنترل اعمال و نظارت بلکه است، سازگار یاسیس و یاجتماع ورام ریتدب

 شیخو تذکرات و حینصا از را فرمانداران بارها(( ع))حضرت آن خود. تابدیم بر زین را

 همه شد، انیب آنچه بنابر(. 71 و 69 و 55 و 53 و 51 و 5ن همو،) فرمودندیم برخوردار

 گردند برخوردار اجتماع در سالم طیمح کی از دارند حق نیمسلم ریغ یحت شهروندان

 منکر از ینه و معروف به امر ضهیفر انجام گرو در جامعه سالمت(. 15 و 19 ن همو،)

 فریک و شوندیم قدرتمند بدان و خوار کانین( ع))یعل حضرت فرموده به آن ترك با و است

 (.216 خ ،1378 ،یدشت) بود خواهد دردناك و بزرگ بندگان بر یاله

 شهروندان یاقتصاد حقوق.5

 به اسالم. است یاجتماع عدالت تحقق یراهکارها نیمهمتر از یاقتصاد نظام میتنظ

 نموده وضع را ینیقوان مهم، مسأله نیا به یجد توجه ضمن سازیزندگ مکتب کی عنوان

 .گردد نیتأم یاقتصاد عدالت آن پرتو در که

 گرید یهابخش آن، یبخشها از یبعض که نگردیم یانیبن چون هم را امت یگاه اسالم

 واحد احساس و درك یدارا که ندیبیم یواحد جسم را امت زین یگاه کنند،یم تیتقو را

 طرف از داند،یم ثابت را تملک مشروع لیوسا با یفرد تیمالک یطرف از رو، نیا از. است

 .دارد یاقتصاد دگانیدبیآس یهایدشوار رفع یبرا ینیقوان گرید
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 اشتغال حق

 پرتو در داریپا یاتوسعه به یابیدست و یهمگان یازهاین رفع و یاقتصاد توازن جادیا

 جادیا د،یتول رشد، در یگذارهیسرما نقش. ردیگیم صورت یمل منابع از درست یبرداربهره

 و اموال دارند فهیوظ زمامداران. است ریناپذدیترد یاقتصاد تعادل و یعموم رفاه نیتأم کار،

 به و آورند یرو یگذارهیسرما به بتوانند آنان تا دهند شیافزا را یمردم یهاهیسرما

 توازن الزم طیشرا از درست یزیربرنامه و کارآمد تیریمد. بپردازند یآبادان و عمران

 .است یاقتصاد

 سازنده و دیمف کار زین یروان نظر از. دهدیم لیتشک را تیمالک هیپا کار اسالم، دگاهید در

 منافع یراستا در و دیمف خانواده و فرد یبرا که یکار هر. دارد انسان تیترب در بسزا ینقش

 شرع و عقل دییتأ مورد گردد، شتیمع در وسعت و یزندگ شیآسا موجب باشد، جامعه

 نیهم از. است دهیپسند و صالح یعمل سازد، فراهم را متعال خداوند یرضا موجبات باشد،

 شهروندان حقوق از باشد، که نهیزم هر در را یکار یتهایموقع جادیا( ع)انیمتق یموال رو

 یآبادان در تو تالش دیبا اندنوشته اشتر مالک به خطاب مورد نیا در شانیا. اندشمرده بر

 و نگردد، فراهم یآبادان با جز خراج که چرا باشد، خراج یآورجمع در تالش از شیب نیزم

 بندگان و خراب را شهرها آورد، بدست مزارع یبادانآ بدون را خراج بخواهد که کس آن

 به کمک و اشتغال جادیا یراستا در(. 53 ن ،1378 ،یدشت) نمود خواهد نابود را خدا

 یکم ،یزدگآفت چون هم یلیدال به کشاورزان اگر که کنندیم سفارش شانیا کشاورزان

 چرا نباش نگران یاتیمال آمد رد یکم از بده، فیتخف آنها به اندشده انیز دچار... و باران

 یاقتصاد رونق سبب تینها در که یاکرده یگذارهیسرما دیتول جهت در قتیحق در که

 آنها یکار توسعه جهت در( ع)امام زین صنعت و یبازرگان امور در(. 53ن همو،) شد خواهد

 یبرا یاقتصاد بازار سالمت جادیا گرید یسو از اما(. همو) فرمودندیم سفارش

 با برخورد به را خود فرماندار نیبنابرا. است شهروندان حقوق از مردم، درست یهاتیعالف

 و دهندیم فرمان یفروشکم و یفروشگران احتکار، چون یاقتصاد شوم یهادهیپد
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 در اما شود، گرانید عبرت تا ده فریک را او کند، احتکار تو منع از پس که یکس ندیفرمایم

 (.53 ن ،1378 ،یدشت) نکن اسراف او دادن فریک

 یمل یدرآمدها در شهروندان حقوق

 یاژهیو توجه( ع)نیرالمؤمنیام رو نیا از. هستند میسه یمل یدرآمدها در شهروندان همه

 فرمودند شیخو خالفت آغاز در که چنان داشتند؛یم مبذول المالتیب مصرف یچگونگ به

 «گردانمیم باز آن یاصل صاحبان به ابمیب کجا هر را شده تاراج المالتیب سوگند خدا به»

 فرمودند ذکر شانیا به مردم سهم رساندن را امام فیوظا از یکی نیهمچن(. 15 خ همو،)

 همه عادالنه استفاده به بارها() حضرت آن یهمگان یهاییدارا مورد در(. 105 خ همو،)

 به نامه در( بزرگوار آن. دندفرمویم گوشزد زین فرمانداران به را مهم نیا کرده، دیتأک اقشار

 المعدود هایأ ؟ الحساب نقاش تخاف ما أو ؟ بالمعاد تومن أما سندینویم فرمانداران از یکی

 تشرب و حراما تأکل أنک تعلم أنت و طعاماً و شراباً غیتس فیک األلباب، یأول من عندنا

 در که یکس یا ؟یرستینم امتیق قیدق یحسابرس از و یندار مانیا معاد به ایآ» حراماً؛

 در یکرد گوارا خود بر را خوردن و دنینوش چگونه! یآمدیم شمار به خردمندان از ما نزد

 (.۴1 ن همو،) «ینوشیم حرام و ،یخوریم حرام یدانینم که یحال

 از ریغ یگرید یحسابرس بارها و بارها حضرت آن که است توجه قابل اریبس نکته نیا

 همه و قیدق ینظارت همواره و فرمودندیم دیتأک فرمانداران و مردم به را ایدن در یحسابرس

 حق، صاحبان به آن رساندن و مردم یعموم اموال حفظ. کردندیم گوشزد آنها به را جانبه

 حضرت آن پاسخ جمله از. است بزرگوار آن حکومت دوران یزدن مثال بیعجا از واقع به

 نار یإل یتجّرن المالتیب از او یفزون البهمط از او ریتحذ در است لیعق برادرشان به

 یخوانیم یدوزخ آتش به مرا» ؛یلظ من أتنّ ال و یاألذ من أتَتنَّ لغضبه جبّارها سجرها

 ینالیم ایدن نیا آتش زیناچ حرارت از تو است؟ گداخته را آن خود خشم با جبار یخدا که

 همو، ؛50 و ۴0 ن همو،) «است ادیز موارد نیا از ننالم؟ یاله آتش حرارت از من و

 (.232ـ22۴خ
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 یروزیپ یبرا شانیا تا نمود شنهادیپ که است یکس به حضرت آن کوبنده پاسخ جمله از

 أطلب أن یأتامرون: فرمودند بزرگوار آن. ندینما استفاده المالتیب از یاسیس اهداف در

 نجما، السماء یف نجم أم ما و ریسم ماسمر به أطور ال اهلل و هیعل تیّو ل منیف بالجور النّصر

 یبرا دیکنیم امر مرا ایآ» اهلل؛ مال المال إنّما و فیفک نهمیب تیلسوِّ یل المال کان لو

 به کنم؟ استفاده دارم، تیوال آنها بر که یاسالم امت درباره ستم و جور از خود، یروزیپ

 غروب و وعطل هم یپ از ستارگان و است برقرار روز و شب و دارم عمر تا سوگند خدا

 یمساو یاگونه به بود خودم مال اموال نیا اگر. کرد نخواهم یکار نیچن هرگز کنند،یم

 ،1378 ،یدشت) «خداست اموال جزء که نیا به رسد چه تا کردمیم میتقس مردم انیم در

 با آنها تا است کارگزاران به یکاف حقوق پرداخت) حضرت آن یسفارشها از یکی(. 126 خ

 نزنند المالتیب به دست یازین یب با و ند،ینما کوشش خود اصالح در یکاف حقوق گرفتن

 (.53 ن همو،)

 یاقتصاد کارگزاران عملکرد بر نظارت

 تینیع نیقوان به که باشدیم یضرور اریبس یکارها از ن،یقوان یاجرا ستمیس بر نظارت

 از یدیکل یهاپست در دیبا یاقتصاد درست یهایزیربرنامه ضمن نیبنابرا بخشد،یم

 و ریذخا پاسدار تا نمود استفاده باشند، اعتماد مورد که کارشناس و کاردان صالح، افراد

 یموال. بکوشند یاجتماع یدرآمدها شیافزا و یمل ثروت رشد در و باشند اجتماع منافع

 فرمودند،یم نظارت یعموم یدرآمدها کنندگانمیتقس و فرمانداران کار به خود( ع)انیمتق

 را سفارش نیهم زین شیخو انیوال به و فرمودندیم یدگیرس و توجه مردم اتیشکا به

: سندینویم خود فرمانداران از یکی به یانامه در(( ع))حضرت آن(. 53ن همو،) نمودندیم

 و آورده خشم به را خود یخدا ،یباش کرده چنان اگر که اند،داده من به تو از یگزارش»

 و جنگ با که را مسلمانان متیغن تو که دیرس خبر. یاکرده ینافرمان را شیخو امام

 هادهیپد و شکافت را دانه که ییخدا به. یاداده خود شانیخو به اند،آورده بدست یزیخونر

 دهیگرد سبک تو منزلت و یاشده خوار من نزد در باشد، درست گزارش نیا اگر د،یآفر را
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 در که نکن آباد نید ینابود با را خود یایدن و مشمار سبک را پروردگارت حق پس. است

 در هستند تو شیپ ای من نزد که یمسلمانان حق باش آگاه. یانسان نیکارترانیز صورت آن

 «رندیبگ من از را خود سهم و ندیآ من نزد به دیبا همه. است یمساو المالتیب میتقس

 بن ادیز جمله از ارانفرماند به متعدد یهانامه در(( ع))حضرت آن( ۴3 ن ،1378 ،یدشت)

 را آنان( 71 ن همو،) جارود منذربن و( 67 ن همو،) عباس بن ق ثَم و( 21 ن همو،) هیاب

 .اندفرموده گوشزد شانیا به را یعموم اموال میتقس درست روش و داده قرار مؤاخذه مورد

 یاتیمال کارگزاران قبال در شهروندان حقوق

 یحق فهیوظ انجام هنگام در تا فرمودندیم سفارش اتیمال اخذ مأموران به((ع))رمؤمنانیام

 که است آمده حضرت آن یهادستورالعمل از یبخش در. نگردد عییتض شهروندان حقوق از

 یاله حقوق از شیب د،ینکن عبور یکس نیزم از زور با د،ینترسان را یمسلمان چیه راه، سر در

 با و یمهربان و یکین با کردند دعوت را شما اگر د،ینشو یکس خانه وارد د،یرینگ مردم از

 مانند و دیساز رها را او ندارد، عهده بر یزکات داشت انکار یکس که چنان. دیشو وارد سالم

 به که یواناتیح حقوق مورد در یحت شانیا. دییننما رفتار ریگسخت و گر سلطه اشخاص

 (.25 ن همو،) اندفرموده ییهاسفارش زین شدندیم گرفته زکات عنوان

 من الناس فانصفوا: سندینویم المالتیب کارگزاران به خطاب( ع))بزرگوار آن گرید یجا در

 ال و االئمة س فراء و األمّه وکالء و ةیالرع خ زّان فإنکم ، الحوائجهم اصبروا و أنفسکم

 کار به انصاف مردم با خود روابط در» طلبته؛ عن تحسبوه ال و حاجَته عن أحداً ت حشموا

 ملت ندگانینما و مردم دارانخزانه شما همانا. دیباش بایشک شانیازهاین برآوردن در و دیبر

 یهاخواسته از و دیندار باز او یازمندین از را یکس هرگز د؛یهست انیشوایپ رانیسف و

 اخذ یچگونگ مورد در(( ع))حضرت آن سپس(. 51 ن همو،) دینساز محروم مشروعش

 گرفته اتیمال عنوان به شانیا از مردم حتاجیما نکهیا بر یبنم ندیفرمایم یدستورات اتیمال

 یبرا آن صرف و اتیمال افتیدر طرق و موارد یکنون زمان در است یهیبد. نشود

 عدم جهت در( ع))حضرت عام دستورات اما است، شده دگرگون مردم یعموم یهانهیهز
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 قرار یاسالم جوامع عجوام در یکنون مسؤوالن توجه مورد دیبا شهروندان حقوق عییتض

 .ردیگ

 مستضعف و محروم شهروندان حقوق

 توانندیدارند،م امر تیوال و یاسالم دولت که یاگسترده و عیوس اراتیاخت به توجه با

 طیشرا و کنند استفاده یعموم اموال از عامه حقوق یایاح و یعموم مصالح نیتأم یبرا

 .ندده رییتغ دگانیزجرد و محرومان سود به را جامعه

 متقابل تیمسؤول یعنی یهمگان کفالت اصل یکی. است استوار هیپا دو بر یاجتماع نیتأم

 یهمکار اصل. یدولت یدرآمدها در جامعه بودن میسه اصل و گریکدی برابر در افراد

 اسالم یاخالق نظام. گرددیم یعمل یقانونها و یاخالق یهابرنامه شامل خود ،یعموم

 و اسراف از منع وقف، نذر، انفاق، الحسنه،قرض مسأله. است یعموم یهمکار یندا همان

 صدر،) است اقتصاد به کمک جهت در افراد کننده قیتشو نیقوان از رهیغ و ییگراتجمل

 اریبس یهاسفارش مورد نیا در(( ع))انیعیش امام(. 376 و 320 ـ 319 ص ،2 ج ،1357

 که است بوده نیا بر(( ع))ضرتح آن یاصل دیتأک(. 328 و 138 ح ،1378 ،یدشت) دارند

 شانیهایازمندین رفع جهت در سپس شوند، ییشناسا مستضعفان و محرومان دیبا نخست

 شانیا ینه مورد ندارد، ازین که یفرد به کمک نیبنابرا. گردد مساعدت و کمک آنها به

 یاله فهیوظ شانیا یاری که باشند داشته توجه دیبا ثروتمندان گرید جهت از. است

 به و است بزرگ خداوند جانب از ینعمت دارند، دست در ثروتمنـدان آنچه رایز است؛آنه

 .ندینما ادا را گرانید حق واقع در و سازند متنعم را گرانید دیبا نعمت نیا شکرانه

. گرددیم ذکر مورد نیا در( ع))حضرت آن یهاشیفرما از یکی نمونه عنوان به

 اهله، ریغ عند و حقّه، ریغ یف المعروف لِواضع سیل و ندیفرمایم یاخطبه در(( ع))حضرت

 ما همیعل منعماً  مادام الجهال مقاله و االشرار ثناء و اللّئام محمده الّا یأت مایف الحظّ من

 منه حسنیل و القرابة به صلیَفَل ماالً اهلل آتاه فمن ، لیبخ اهلل ذات عن هو و دهید أجود
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 و الحقوق یعل نفسه صبریل و الغارم و ریالفق منه عطیول یالعان و ریاالس به فکّ یل و افهیالض

 را الزم تیاهل و ستندین حقیذ که یکسان به نابجا که یکس یبرا» الثواب؛ ابتغاء النوائب

 سخنان اشرار، و سرکشان فیتوص گان،یفروما شیستا جز یابهره کند، یکین ندارند،

 یسخاوتمند دست کنند،یم بخشش نهاآ به که یهنگام زین نهایا ست،ین بدگفتار جاهالن

 (.1۴2 خ ،1378 ،یدشت) «ورزدیم بخل خدا راه در بخشش از و ندارند

 یمهمان سفره و دینما بخشش خود شاوندانیخو به دیبا دیبخش یمال را او خدا که کس آن

 اردوام قرض و کند مندبهره را مستمند و بنوازد را دهیرنجد و کند آزاد ریاس بگستراند، خوب

 نیا در که یمشکالت و گرانید حقوق پرداخت برابر در ،یاله ثواب درك یبرا و بپردازد را

 .باشد بایشک رسد،یم او به راه

 شهروندان ییقضا حقوق.6

 که دارد، صالح ییاجرا محاکم وجود به یبستگ عدل استقرار و شهروندان حقوق یفایاست

 اهتمام شدت. دارند پا به جامعه در را یاجتماع عدالت ،ییقضا حیصح اصول تیرعا با

 مشهود یقاض انتخاب در عتیشر نیا دقت از حق، اقامه و ییقضا عدالت یاجرا به اسالم

 .است

 نزد فرد نیبرتر مردم، انیم از» سندینویم اشتر مالک به مورد نیا در( ع))انیمتق یموال

 برخورد و اورد،ین ستوه به را او فراوان مراجعه که یکس. کن انتخاب قضاوت یبرا را خود

 حق به بازگشت و نکند یپافشار اشتباهاتشان در نسازد؛ خشمناك را او گریکدی با مخالفان

 با مطالب شناخت در و کند کنشهیر دل از را طمع نباشد؛ دشوار او یبرا ،یآگاه از پس

 ل،یلد افتنی در و کند، عمل تراطیاحت با همه از شبهات در ندهد؛ تیرضا اندك یقیتحق

 همه از امور کشف در و نشود خسته انیشاک یاپیپ مراجعه در باشد؛ شتریب همه از او اصرار

 که یکس باشد؛ تربرنده همه از خصومت فصل در قت،یحق شدن آشکار از پس و باتر،یشک
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 یکسان نیچن البته و نسازد منحرف را او یزبان چرب و ندهد بیفر را او فراوان شیستا

 (.53 ن همو،) «دهستن اندك اریبس

( ع)شانیا. است زیانگشگفت واقع به یعلو عدالت و( ع)یعل حضرت شخص یقضاوتها

 تا دهند من به آسمانهاست ریز در آنچه با را میاقل هفت اگر سوگند خدا به» ندیفرمایم

 «کرد نخواهم نیچن رم،یبگ ناروا یامورچه از را یجو پوست ای کنم، ینافرمان را خدا

 .نبود ادعا سخنان نیا که است گواه خیتار و(. 22۴خ ،1378 ،یدشت)

 گاهیجا در چه و بودند حکومت ییقضا ستمیس بر ناظر یشهروند گاهیجا در چه حضرت

 منشأ کی هر که ـدهیگرد ثبت خیتار در حضرت یقضاوتها از یفراوان ینمادها که حاکم

 .است یاسالم خیتار مختلف ادوار در قضا احکام

 یقاض یماد حقوق

 دیبا. باشد داشته را یزندگ گذراندغدغه دینبا رد،یگیم قرار قضاوت مسند در که یکس

 یشتیمع مسائل تا شود، داده قرار یکاف یمستمر او تیموقع و ازین با متناسب یقاض یبرا

 .باشد امان در هم یمال فساد از و نسازد مغشوش را او افکار

 اقدام خود یزندگ حتاجیما هیته یبرا خصاًش ،یقاض یحت که شده سفارش ینید میتعال در

 چیه و کس چیه و ردینگ قرار یدعو نیطرف طمع مورد موافق، حکم جلب یبرا تا نکند

 را مطالب نیا متعدد یهانامه در زین( ع))انیمتق امام .گذارد اثر او حکم در نتواند زیچ

 (.53 ن همو،) اندفرموده سفارش

 شهروندان حقوق احقاق یراستا در ییقضا ستمیس بر نظارت

 شخص به مربوط که ینیقوان و مقررات بر عالوه ییقضا دستگاه در عدالت ساختن برقرار

 دارعهده ییقضا دستگاه. دارد قضاوت کار بر نظارت و یبازرس به ازین شود،یم یقاض

 به متجاوزان تیاذ و آزار از و رندیگ قرار تیامن در شهروندان تا است، مجرمان مجازات
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 یارگانها گرید از شود، دهید آن از بناحق عمل و فساد اگر. بمانند محفوظ یاجتماع قوقح

 .داشت یتوقع توانینم اجتماع

 مسؤوالن رفتار و اعمال و هایداور بر دیبا یاسالم حکومت یسو از تنها نه ن،یبنابرا

 دیبا کهبل گردند، نیمع امور نیا یبرا یافراد و باشد داشته وجود نظارت کشور ییقضا

 یمردم یهاگزارش به که است حکومت فهیوظ و کنند، شرکت مهم امر نیا در زین مردم

 .دهد اختصاص به امر نیا یبرا ییمکانها و افراد و دینما یدگیرس و توجه

 کرده نظارت مأمور را یافراد و داشتند، توجه انیقاض یزندگ روش بر یحت انیمتق یموال

 از یکی یقاض حیشر به(( ع))امام نامه. نمودندیم یگدیرس مسأله نیا بر زین خود و

 (3 ن ،1378 ،یدشت) است آن یهانمونه

 حقوق شهروندی در مسیحیت.4

در کتاب مقدس که منبع اصلی مسیحیان است احکام و حقوق شهروندی به طور کلی 

بیان شده است و تفاسیر مختلفی از این کلیات در فرقه های مسیحیت وجود دارد. بخش 

یادی از این دستورات هم به صورت کامل تری در منابع اسالمی ذکر شده است که ز

 نشان از صحت این احکام دارد.

خدا آدمی را موجودی عاقل آفرید. و به او کرامت کسی را عطا کرد که می تواند اعمالش 

خدا آدمی را به دست اختیار خویش سپرده به گونه ای که ». و ضبط و مهار کندرا اجرا 

می تواند با میل و رضای خویش خالق را جستجو کند و آزادانه به کمال مطلوب و کامل 

( آدمی خردمند است و از این رو 1۴: 15بن سیرا، «)خود، با سر سپردن به او، دست یابد

 ,St.Irenaeusهمانند خداست، او با اختیار آفریده شده و بر اعمال خویش حاکم است.)

2012, p7/1.98 ) 
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ه به بیان برخی از حقوق شهروندی که در آیین مسیحیت مورد توجه قرار گرفته در ادام

   است می پردازیم.

  .آزادی و مسئولیت1

آزادی عبارت است از قدرت عمل کردن یا نکردن. انجام دادن این یا آن و نیز به جا 

با مسئولیت خود شخص به این قدرت از خرد و اراده سرچشمه  آوردن اعمال اگاهانه

گیرد. شخص، با اختیار خویش زندگی اش را شکل می دهد، آزادی انسانی نیرویی می

برای رشد و کمال در حقیقت و نیکی است. این آزادی آنگاه به کمال می رسد که به 

 (۴83، ص1382سوی خدا، یعنی خوشبختی ما سوق داده شود. )راستینگر، 

آزادی حقیقی فقط در خدمت خیر و  هر چه انسان خیر بیشتری انجام دهد آزادتر می شود.

بردگی »عدالت وجود دارد. انتخاب نافرمانی و انجام شر، سوء استفاده از آزادی است و به 

 (17: 6می انجامد.)رومیان « گناه

در روابط بین انسان ها به کار می رود. هر انسان که به صورت خدا آفریده شده، آزادی 

ئول شناخته شود. همه نسبت به هم مکلف به حق طبیعی دارد که موجودی آزاد و مس

اند. حق به کارگیری آزادی، به ویژه در موضوعات اخالقی و دینی، الزمه جدا احترام

ناشدنی کرامت انسان است. این حق را مرجع رسمی باید در چارچوب خیر همگانی و نظم 

سیاسی کلیسا آزادی و مسئولیت »عمومی به رسمیت بشناسد و از آن حمایت کند. 

 .(۴8۴ص ،1382 نگر،یراست «.)شهروندان را محترم شمرده، آن را تایید می کند

 .عدالت و احترام به انسان2

عدالت فضیلت اخالقی ای است که عبارت است از اراده پیوسته و راسخ برای ادای حق 

نامیده می شود. عدالت نسبت به « فضیلت دین»خدا و هم نوع، عدالت نسبت به خدا 

ها شخص را آماده می کند که حقوق دیگران را محترم شمرد و در روابط انسانی انسان 
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همخوانی ای به وجود آورد که انصاف و برابری را در خصوص اشخاص و خیر همگانی 

برپای دارد. انسان عادل، که غالبا در کتب مقدس به او اشاره شده است، با اندیشه شایسته 

 به هم نوعش متمایز می شود.و همیشگی و درستی رفتار او نسبت 

فقیر را طرفداری نما و بزرگ را محترم بشمار و درباره »در کتاب مقدس آمده است: 

ای آقایان، با »(. همچنین آمده است: 15: 19الویان «.)همسایه خود به انصاف داوری کن

در غالمان خود عدل و انصاف را به جا آورید، چون که می دانید شما را نیز آقایی هست 

 (1: ۴کولسیان «.)آسمان

تامین می کند که شرایطی را فراهم آورد که به انجمن ها جامعه آنگاه عدالت اجتماعی را 

و افراد اجازه دهد حقوق خود را، بر اساس طبیعت و دعوت شان، به دست آورند. عدالت 

 (520ص ،1382 نگر،یراستاجتماعی با خیر همگانی و اعمال قدرت مرتبط است.)

اجتماعی فقط با احترام به کرامت متعالی انسان به دست می آید. انسان هدف  عدالت

نهایی جامعه است و جامعه برای او مقرر شده است. حمایت و تعالی کرامت انسان را 

خدای خالق به ما محول کرده است، مردان و زنان در هر لحظه تاریخ کامال موظف به آن 

 (521و نسبت به آن مسئول اند.)همان، ص

به عنوان یک مخلوق، احترام به انسان مستلزم احترام به حقوقی است که از کرامت او، 

نشات می گیرد. این حقوق بر جامعه مقدم اند و جامعه باید آنها را رعایت کند. این حقوق 

اساس مشروعیت اخالقی هر قدرتی است. اگر جامعه آنها را نادیده بگیرد یا در قوانین 

را به رسمیت نشناسد، مشروعیت اخالقی خود را خدشه دار کرده موضوعه اش آنها 

 است)همان(.

اگر حکومت به این حقوق توجه نکند، فقط با تکیه بر زور و خشونت می تواند اتباع خود را 

به اطاعت وا دارد. بر کلیسا است که به مردم نیک اراده این حقوق را یادآوری کند و آنها 

 ناروا متمایز گرداند.را از خواسته های ناحق و 
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هر کس باید به هم نوع »احترام به انسان از طریق احترام به این اصل عملی می شود که 

نگاه کند، وانگهی باید زندگی و ابزار الزم « خویشتن دیگری»خود )بدون استثنا( به منزله 

 (522برای زیستن همراه با حرمت او را در نظر داشته باشد.)همان، ص

به صورت خدای یگانه خلق شده اند و به طور یکسان از نفس ناطقه همه آدمیان 

برخوردارند؛ از این رو ماهیت و خاستگاه یکسان دارند. همه انسان ها که با قربانی شدن 

به مشارکت در نیک بختی الهی همانند فراخوانده شدند. بنابراین  1مسیح، بازخرید شدند،

ری انسان ها در حقیقت به کرامت آنان به عنوان همه از کرامت انسانی برخوردارند. براب

اشخاص و حقوقی که از آن نشات می گیرد تکیه دارد؛ هرگونه تبعیض اجتماعی یا 

فرهنگی در حقوق اساسی اشخاص در زمینه های جنسیت، نژاد، رنگ، شرایط اجتماعی، 

 ن کرد.زبان یا دین را بدین دلیل که با طرح خدا ناسازگارند باید و مهار ریشه ک

کرامت برابر انسان ها نیازمند این است که برای ایجاد شرایط عادالنه و انسانی تر تالش 

کنیم. ناهمگونی اقتصادی و اجتماعی فاحش میان افراد و مردمان با نژاد واحد انسانی، 

مایه رسوایی و مانع از عدالت اجتماعی، برابری، کرامت انسانی و نیز صلح اجتماعی و 

 (522ص ،1382 نگر،یراست)است. المللیبین

 

 

                                                           
 إِنَّا وَقَوْلِهِمْ»این اندیشه مخصوص مسیحیت است. لکن اسالم و قرآن کریم دراین باره دیدگاه دیگری دارد و می فرماید:  - 1

 مِنْ  بِهِ لَه مْ مَا مِنْه  َشکٍّ لَفِی فِیهِ اخْتََلف وا الَّذِینَ وَإِنَّ لَه مْ ش بِّهَ وَلَکِنْ صَلَب وه  وَمَا قَتَل وه  وَمَا اللَّهِ رَس ولَ مَرْیَمَ ابْنَ عِیَسى الْمَسِیحَ قَتَلْنَا

 ما که ایشان گفته و؛ ﴾158نساء: ﴿ حَکِیمًا عَزِیزًا اللَّه  وَکَانَ إِلَیْهِ اللَّه  رَفَعَه  بَلْ ﴾157: نساء﴿یَقِینًا  قَتَل وه  وَمَا الظَّنِّ اتِّبَاعَ إِلَّا عِلْمٍ

 و شد مشتبه آنان بر امر لیکن نکردند مصلوبش و نکشتند را او آنان آنکه حال و کشتیم را خدا مبرپیا مریم بن عیسى مسیح

 مى پیروى گمان از آنکه جز ندارند بدان علمى هیچ و اند شده شک دچار آن مورد در قطعا کردند اختالف او باره در که کسانى

 «.(158) است حکیم و توانا خدا و برد باال خود ىسو به را او خدا بلکه (157) نکشتند را او یقینا و کنند
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 .نتیجه گیری5

بر اساس بررسی های که در این پژوهش صورت گرفت مشخص گردید مساله حقوق 

شهروندی به صورت پر رنگی در آموزه های دو دین بزرگ و جهانی اسالم و مسیحیت 

 بیان شده است. 

 اجتماعی،  فرهنگی، از دیدگاه آموزه های اسالمی شهروندان دارای حقوق سیاسی، معنوی،

قضایی می باشند که حاکمیت و دولت اسالمی موظف است در راستای احیای اقتصادی و 

این حقوق و ارج نهادن به آنها در ساحت های گوناگون قانونگذاری و اجرا و اداره امور 

 مختلف بدان توجه داشته باشد.

ی می باشند که در این از دیدگاه آموزه های مسیحیت نیز شهروندان دارای حقوق اساس

 توان به حقوقی همچون کرامت انسانی، آزادی و عدالت اشاره کرد.میان می

 منابع

 قرآن کریم .1

 کتاب مقدس)عهد عتیق و عهد جدید( .2

 جاودانه ،انتشاراتییقضا شبه مراجع در یشهروند حقوق گاهیجا داد،الدن، آذر .3
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