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  چكيده
حقوق شهروندي از مفاهيم مدرن امروزي است و براي ساكنان يك جامعه آنقدر اهميت دارد، كه از 
سوي جوامع و سازمان هاي  بين المللي بعنوان شاخصي مهم جهت سنجش كارايي يك حكومت و 
دولت بكار گرفته مي شود و اكنون بعنوان يك موضوع و مسئله مهم ، بخصوص در كشورهاي 

سوي سازمان هاي بين المللي به نقض حقوق بشر و حقوق شهروندي مورد اتهام قرار اسالمي كه از 
گرفته اند، قابل بررسي مي باشد. امروزه گروهي از طرفداران حقوق شهروندي دين را ناتوان از ارائه 
قوانين حقوقي مي دانند و گروهي ديگر حقوق و تكاليف شهروندي را فقط در قالب دين قابل 

تحليلي مي باشد، در پي تحليل و تطبيق  –انند، اين پژوهش كه از نوع توصيفي بررسي مي د
حقوق شهروندي (چگونگي روابط بين اعضاي جامعه با يكديگر و همچنين با دولت ) ازديدگاه 
اسالم وغرب مي باشد. يافته هاي موضوع نشان مي دهد، كه شاخص هاي امروزي شهروندي( حق 

ت انساني، تعامل مردم و حاكمان، مشاركت و انتخابات، اقليت، امنيت، حيات، عدالت، آزادي، كرام
تامين نياز مردم، حقوق عاطفي) در اسالم چندين قرن پيش مورد توجه قرار گرفته و جامعيت و 
ثبات بيشتري نسبت به غرب دارد، همچنين به دليل مبناي الهي آن، داراي ابديت و ضمانت 

  .اجرايي محكم تري مي باشد
 
 .حقوق شهروندي، شاخص ها، اسالم، غرب :يديكل ژگانوا

 

  مقدمه

حقوق مجموعه حق هايي براي تنظيم روابط اجتماعي در عرصه ملي و بين المللي است. يكي از حقوق مورد نياز بشريت     
حقوق شهروندي از مهمترين مباحث محسوب مي شود، كه در واقع يك نوع تعامل، سازگاري و حقوق شهروندي است، امروزه 

هاي يك جامعه را برقرار مي كند. از زمان خلقت انسان، همواره از جانب پروردگار براي هدايت سازندگي بين افراد، نهادها و گروه
اين ميان دين مبين اسالم با توجه به اينكه آخرين و همچنين  و رستگاري بشر از طريق پيامبران برنامه هايي فرستاده شده، در

تكميل كننده دين هاي ماقبل خود است، براي زندگي در اجتماعات انساني، يك سري اصول از جمله : عدالت، آزادي، امنيت، 
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 4اسماعيل تقوي 3نياحيدريسعيد،2مرادپور نبي، 1زياري  اهللا كرامت
  .تهران دانشگاه شهري ريزي برنامه و جغرافيا استاد 1
                            .تهران دانشگاه شهري ريزي¬برنامه و جغرافيا ارشد كارشناسي دانشجوي 2
  .اهواز چمران شهيد دانشگاه شهري، ريزي برنامه و جغرافيا رشته ارشد، كارشناسي  3
  ، دانشگاه پرديس البرزكارشناسي ارشد، رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري   4

  

  

تحليل و تطبيق حقوق شهروندي در مكتب اسالم و 
  غرب
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د. بحث شهروندي از مشاركت، انتخابات، و... را به ارمغان آورده، كه از شاخص هاي امروزي حقوق شهروندي محسوب مي شون
جمله موضوعاتي است كه به دليل اهميت فزاينده آن از سوي مجامع بين الملل به مثابه يك شاخص در ارزيابي عملكرد دولت 
ها مطرح شده است. حال چه در مقام يك مسئول در كشور اسالمي باشيم چه در مقام يك شهروند الزم است درك مناسبي از 

اسالمي داشته باشيم تا رعايت يا مطالبه آن بدرستي انجام گيرد. همانطور كه امام حسن عسكري حقوق شهروندي در انديشه 
(ع) مي فرمايند: آنكه به حقوق برادران خود آشناتر باشد و در رعايت كردن آنها كوشاتر باشد نزد خداوند ارجمندتر است. آنچه 

اعد و مفاهيمي است كه مباني اخير آن، اعالميه حقوق بشر و كه امروزه بعنوان حقوق بشر و شهروندي مطرح است؛ اصول، قو
شهروند فرانسه و انديشه هاي متفكران تهيه كننده آن اعالميه، يعني فيلسوفان قرن هيجدهم اروپا مانند ژان ژاك روسو، 

ه حقوق شهروندي ناتوان منتسكيو و ديدرو مي باشد. مجموع قوانيني كه در اين عصر ارائه شده دين را از ارائه قواعدي مختص ب
). در اين مقاله تالش شده Ismail-Zadeh, 2007: 11مي داند و آن را مربوط به جهان ماورا الطبيعه و آخرت افراد مي داند(

براي روشن تر شدن موضوع به بررسي مباني حقوق شهروندي از ديدگاه اسالم و غرب پرداخته و ضمن پاسخگويي به سوالت 
  ن فرضيات موجود در زير پرداخته شود.مطرح شده، به تبيي

  سواالت تحقيق 
  آيا حقوق شهروندي از دين اسالم قابل استنباط است؟

  تفاوت اصلي قوانين و حقوق شهروندي در اسالم و غرب در چيست؟

  فرضيات تحقيق 
  رسد حقوق شهروندي از منابع اسالمي قابل استنباط است. به نظر مي

  رسد قواعد شهروندي دين اسالم در مقايسه با غرب از جامعيت بيشتري برخوردار است. به نظر مي

  روش تحقيق
تحليلي و تطبيقي براي تبيين موضوع مورد نظر استفاده شده است، در ادامــه مبــاني حقــوق  -در اين پژوهش از روش توصيفي     

يق اين دو پرداخته مي شود. در اين راه ابتدا از منابع و اســناد شهروندي در غرب و اسالم تشريح مي شود و سپس به مقايسه و تطب
 اي جهت جمع آوري مطالب مورد نظر استفاده و سپس به تجزيه و تحليل مطالب و ارائه نتيجه پرداخته شده است.كتابخانه

  پيشينه تحقيق
بيان مي كندكه حقوق  "از اسالمدر آمدي بر مباني حقوق شهروندي "در مقاله اي تحت عنوان آقاي ايوب احمدپور     

شهروندي نه تنها با مباني دين اسالم مخالف نيست بلكه دين را با داشتن اصول و ابزار عقلي توانايي كشف قواعد را در اين 
سه حوزه "حقوق و تربيت شهروندي در نهج البالغه"ارتباط دارد. سياوش پورطهماسبي و آذر تاجوردر مقاله اي با عنوان

عاطفي و رفتاري حقوق شهروندي را بررسي كرده و انسان امروزي را دورازاين سه معناي حقيقي خود مي داند، شناختي، 
ازاسماء سادات نكوئي زهرائي مورد بررسي قرار گرفته و  "امنيت و حقوق شهروندي از ديدگاه اسالم"همچنين مقاله اي با عنوان

م هاي حقوقي مورد تاكيد قرار داده است. درموارد زيادي شاخص هاي معتقد است اسالم شاخص امنيت را بيش از ساير نظا
شهروندي از ديدگاه اسالم به طور پراكنده مورد بررسي قرار گرفته، اما دراين مقاله سعي شده با جامعيت بيشتري اين مسئله 

  مورد بررسي قرار گيرد.
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  تاريخ حقوق شهروندي در ايران 
ش كبير كه به منشور حقوق بشر معروف گرديده، باعث شده ايران باستان را پايه گذار حقوق منشور صادر شده از سوي كورو     

شهروندي در جهان بدانند. با ورود اسالم به ايران حقوق شهروندي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت و در ادبيات فارسي نيز 
  ابياتي مانند: 

  رندكه در آفرينش ز يك گوه    بني آدم اعضاي يك پيكرند

هر كه در اين سرا در آيد نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد، چه «آمده است. ابولحسن غرقاني نيز بر سراي خويش نوشت:      
يكي از مشهورترين اسناد مربوط به حقوق ». آنكس كه به درگاه باري تعالي به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

ني است كه در زمان ناصر الدين شاه ، توسط اميركبير اعالم شده است. در تاريخ معاصر ايران و شهروندي در دوران معاصر، فرما
نظام شاهنشاهي آن، توجه چنداني به آرا و حقوق مردم نشده است، تا اينكه بعد از انقالب اسالمي ايران توجه به حقوق مردم بار 

. اصطالح و واژه حقوق شهروندي براي اولين بار پس از پيروزي ) 60ديگر احيا شد(فرمان هشت ماده اي امام (ره) در سال 
در مورد رعايت حقوق شهروندان با تأكيد بر بعد قضايي آن  1383انقالب اسالمي در ايران توسط رئيس وقت قوه قضاييه در سال 

   ).Dastmalchian, 2011: 15وارد نظام حقوقي شهروندان شد(

  تاريخ حقوق شهروندي درغرب
  قبل از رنسانس.  1,7

افالطون و ارسطو را بنيانگذار حقوق شهروندي در يونان باستان مي دانند كه افكار آنان بشدت فلسفي و تحت تأثير اشرافيت،      
طبقاتي بودن جامعه وعدم آزادي بوده است. در رم باستان شهروندان در مقابل بيگانگان و بردگان قرار مي گرفتند كه از حقوق 

ردار بودند. در دوران قرون وسطا نيز كشيش هاي مسيحي با همراهي فئودالهاي ظالم به بدترين حق كشي ها، كاملي برخو
تفتيش عقايد مردم و جلوگيري از رشد و شكوفا شدن استعدادها مي پرداختند، كه نتيجه آن در دوران بعدي به طرد دين و كنار 

  گذاشتن آن از زندگي منجر شد.  

  س  . بعد از رنسان2,7

اين دوره نقطه عطفي در تاريخ تحوالت اروپا محسوب مي گردد. با انتشار اعالميه حقوق بشر و شهروندي فرانسه در سال      
حقوق ذاتي انسان و آزاد بودن همه انسانها مورد پذيرش قرار گرفت. در نهايت با تشكيل سازمان ملل و اعالميه حقوق  1789

  براي تمام كشورها از طرف هانتيگتون اعالم شد.بشر، الگوي آمريكايي حقوق بشر 

  مباني نظري 
تعريف حقوق: حقوق علمي است كه درباره روابط افراد يك جامعه با يكديگر و با دولت و نهادهاي دولتي آن كشور و نيز      

اي مختلف با يكديگر و يا روابط افراد يك كشور با افراد كشورهاي ديگر و دولت هاي ديگر و همچنين روابط كشورها و دولت ه
  ). Nasr, 2006: 67مجامع و مراجع بين المللي بحث مي كند(

اصطالح شهروند: شهروند عضو جامعه سياسي است كه حقوق و وظايف مرتبط با اين عضويت را دارد و از وجود رابطه و      
). حقوق شهروندي آميخته اي Pourtahmasi and Tajvar, 2011: 5( پيوند متقابل فرد و جامعه سياسي حكايت مي كند

از وظايف و مسئوليتهاي شهروندان در قبال يكديگر، شهر و دولت يا قواي حاكم و مملكت و همچنين حقوق و امتيازاتي كه 
وظيفه تأمين آن حقوق بر عهده مديران و يا به طور كلي قواي حاكم مي باشد. به  مجموعه اين حقوق و مسئوليت ها حقوق 

  ). Baghrian, 2011: 21اطالق مي شود(شهروندي 
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  ): ابعاد حقوق شهروندي 1جدول(
  بعد مدني  بعد سياسي  بعد اجتماعي

برخورداري از حقوق حدقالي از رفاه  - 
  اجتماعي و تأمين اجتماعي

  1حق سهيم شدن در ميراث اجتماعي - 

  حق برخورداري از بهداشت و درمان -

  حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي - 
  دارا بودن تابعيتحق  - 
حق مشاركت شهروندان در اعمال قدرت  - 

  1سياسي

  تأثير دادن نظر و رأي مردم در انتخابات - 
  

  1آزادي هاي فردي، مذهبي، بيان، انديشه - 

  داشتن امنيت، حق مالكيت، - 
مســـاوت در برابـــر قـــانون، مســـاوات در  -

  پرداخت ماليات

Source: authors, ٢٠١٥ 
 

  چنانچه هر يك از حقوق سه گانه باال رعايت نگردد، بايد پذيرفت حقوق شهروندي به معناي واقعي محقق نشده است.     

  تشابه حقوق شهروندي با برخي از واژه هاي مشابه 
را در برابــر حقوق بشر: حقوقي جهاني است كه حفاظت از افراد و گروه ها، آزادي هاي اساسي، حقوق انساني و شرافت آنهــا       

  ).Arbour, 2006: 11اقدامات و تجاوزها تضمين مي كند(

 ,Ahmadpoorحقوق اساسي: مجموعه حقوقي است كه براي افراد در روابطشان با دولت هــا در نظــر گرفتــه مــي شــود(      

2008: 123 .(  

موقعيت ها و خصوصــيات شخصــي مثــل  حقوق مدني: حقوق مدني، روابط افراد (داخل يك كشور) را با يكديگر، قطع نظر از     
  ).Daneshpoor, 2011: 33شغل و حرفه، مقام اجتماعي، فقر و غنا و... مورد بحث قرار مي دهد(

   .  مباني حقوق شهروندي از ديدگاه غرب10
  . مكتب حقوق طبيعي1,10  

قدند قوانين قانونگــذار ندارنــد بلكــه كاشــف مالك قواعد و قوانين حقوق شهروندي را، تنها واقعيات عيني مي داند. اينان معت     
دارند و بايد كشف شوند و بايد اين قوانين را از طبيعت گرفت و هر آنچه كه طبيعت بعنوان حقوق براي افراد تعريف كــرده قابــل 

  تغيير نيست.

  . مكتب پوزيتويسيم2,10  

اني فلسفي و نظري حقــوق اعتنــا نــدارد و آن را جــدا از حقوق شهروندي را صرفاً ماهيتي قراردادي و اعتباري مي داند و به مب   
  ماوراء الطبيعه و وحي مي داند و هر آنچه از حقوق شهروندي كه با تجربه ثابت شود، را مي پذيرد. 

  مكتب حقوق عقلي. 3,10  

شخصــي خــود را مــي تواننــد تقريباً اكثر حقوقدانان غربي معتقدند انسان ها با راهنمايي عقل و وجدان، خوب و بد كارهــاي      
تشخيص دهند و با راهنمايي همين دو عنصر قادرند حق و حقوق و مقررات حكومتي را جهت حفــظ نظامــات مــردم بــه وجــود 

). آزادي هاي مشروع و حقوق شهروندي در غرب بر اساس مكتب ليبراليسم تعريف شده، در اين Hosinifar, 2009: 19آورند(
تر مورد توجه قرار گرفته است كه با اصل حاكميت اراده توجيه مي شود. بر اين مبنا اروپاييان پس بين مفهوم فلسفي آزادي بيش

                                                            
١ Seyfzadeh and Nooriasl, ١٤٦ ,٢٠١١ 
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از گذراندن دوران فشارهاي ناشي از دوران قرون وسطا ، حقوقي را بنيان نهادند كه از گزند حكومت ها در امان باشند و ازطريــق 
هروندي به معناي برداشت خاص هر فرد از مفهوم خير و مصلحت است و قانون قابل اجرا و داراي ضمانت باشد. در اين مكتب، ش

   ).Dastmalchian, 2011: 17شهروندي مدرن اساس آن را منفعت افراد تشكيل مي دهد(

  . حقوق بشر11
هــت با توجه به اينكه حقوق بشر نماي كلي حقوق شهروندي در جوامع غربي است، تحليل برخي از مواد آن مي توانــد در ج     

شناخت بهتر حقوق شهروندي جامعه غرب و بررسي فرضيه دوم پژوهش رهنمود مناسبي باشد. در ماده يك حقــوق بشــر آمــده 
  است:

تمام افراد بشر آزاد به دنيا آمده اند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجــدان مــي باشــند و بايــد بــا « 
آن نيزآمده: هر كس حق دارد از آزادي فكر، وجدان، مذهب بهره مند شــود. ايــن  18در بند ». كننديكديگر با روح برادري رفتار 

هيچ «نيز آمده:  30حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي باشد. در ماده 
بتوانــد هــر « ي براي دولتي يا فردي باشد كه به موجــب آن يك از مقررات اعالميه اخير نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حق

). بــه MOzafari, 2010: 64» (يك از حقوق و آزادي هاي مندرج در اين اعالميه را از بين ببرد و يا در راه آن فعاليتي نمايــد
امثال آنها تاكيــد شــده و بــه طور كلي  در اعالميه حقوق بشر بركرامت انساني و برابري، عدم تبعيض در ميان انسان ها، آزادي و 

هيچ «نقش و حضور خداوند در مورد حدود و اندازه برخورداري انسان از اين حقوق اشاره اي نشده است. ماده چهارم حقوق بشر 
  ).Rshad, 2006: 50»(كس را نمي توان به بندگي گرفت، بندگي و سوداگري بنده در هر شكل كه باشد ممنوع است

  دي در اسالم. مباني حقوق شهرون12
در دين مبين اسالم شهروندي مفهومي است مستقر بر قوانين نظري، الهــي و اجتمــاعي كــه مجموعــه روابــط شــهروندان را      

سامان مي دهد. از طرف ديگر فقط بر اساس فطرت مي توان حقوق مشترك براي انسان قائل شد، پس فطرت ويژگي اســت كــه 
بايد داراي يك سري حقوق مشترك باشند، اما ديگر حقوق انسان ها بســتگي بــه فرهنــگ،  همه انسان ها آن را دارا مي باشند و

دين و ديگر ويژگي هاي اكتسابي او دارد و اين حقوق مي تواند از گروهي به گروه ديگر متفاوت باشد. برداشــت خــاص اســالم از 
هاي شناخت مدد مي جويد يست و از تمام راهحقوق شهروندي مبتني بر هستي شناسي ويژه اي است كه منحصر به امور مادي ن

 ,Ahmadpoorتا به حقيقت نايل شود و معيار حقوقي انسان به عنوان خليفه الهي، حفظ كرامت انسان و هويت واقعي اوســت(

ت، ). برخي از واژه هايي كه در مكتب اسالم به جاي شهروند به كار برده شده عبارتند از: مــردم (رعيــت)، امــت، ملــ130 :2008
  ناس، اهل، ساكن، مقيم، تبعه، شهر، عامه كه امروزه نيز كاربرد دارند. 

  . شاخص هاي حقوق شهروندي در اسالم13

  . حق حيات 1,13

اولين حقوق شهروندي كه در اسالم مطرح و حائز اهميت است، حق حيات مي باشد. جان انسان محترم و كسي حق تعرض و    
تعدي را به آن ندارد. انسان آنچنان محترم و ارزشمنداست كه فلسفه وجود هستي را بخاطر انسان دانسته اند((هو الذي خلق لكم 

حيات از انسان جايز نيست مگر در مواردي كه قــانون اســالم تشــخيص بدهــد آن هــم در )). سلب 29ما في االرض جمعياً(بقره، 
هر كــس كســي » من قتل نفساً بغير نفس او فساد في االرض فكأنما قتل الناس جميعاً«اي كه بر اساس عدالت صادر شودمحكمه

). خداونــد ســبحان، روز 32اســت(مائده، را بكشد كه كسي را نكشته يا در زمين فسادي نكرده است، گويي همه مردم را كشــته 
و مــن ). «Rshad, 2006: 56رستاخيز، نخستين داوري كه ميان بندگان كند، در خون هايي باشد كــه از يكــديگر ريختــه انــد(

 امام باقر (ع) اين آيه را چنين تفسير كرده اند: هر كس كسي را از سوختن يا غرق شدن و يــا» احياها فكأنما احيي الناس جميعاً
  ). Aram, 2006: 694از گمراهي نجات دهد گويي همه مردمان را زنده كرده است(
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  . عدالت2,13

نخستين حق هر شهروند ايجاد زمينه هاي رشد اوست و ميحط اجتماعي بايد فرصت رشد، توسعه و كمال را بــراي افــراد مهيــا  
لقد ارســلنا رســلنا بالبينــات و انزلنــا «و حق شهروند است  كند، بنابراين برقراري عدالت و اقامه قسط در جامعه وظيفه هر حاكم

). حضرت امير (ع) در نامه معروف خود به مالك اشتر فرموده اند: همانــا 25حديد، »(معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط
با هم نوع بودن دانسته انــد و مردم دو صنف اند: يا برادران ديني يا هم نوعان تو مي باشند. آن حضرت اخوت در دين را مساوي 

هيچ ترجيحي از لحاظ حقوقي بين آن ها وجود ندارد. بنابراين فارغ از نوع عقيده مردم، بين آن ها بايد به عدالت و تساوي رفتــار 
كرد. به قول امام علي (ع): عدالت هر چيزي را در جاي خود مي نهد، درحالي كه بخشش آن را از جاي خود بــر مــي دارد، پــس 

دالت شريف تر و برتر است. ايشان حتي سفارش كرده اند كه در نيم نگاه و خيره شدن به مــردم بايــد بــه تســاوي رفتــار كــرد. ع
عدالت در هر جامعه باعث اميدواري، نشاط و پيشرفت مي شود كه در فرهنگ اسالمي داراي اهميت واالست. امام بــاقر (ع) مــي 

ت بر ويرانه هاي جاهليت، جامعه را با عدالت ساخت و پرداخت، از اين گفته بر مي آيــد فرمايد: پيامبر براي معماري مدينة شريع
كه هدف پيامبر (ص) ساختن جامعه اي بر پايه عدالت و اقامه قسط بوده است بنابراين اساس و پايه هر جامعه سالمي را عــدالت 

تــوده را جــز اجــراي «قرار گيرد. الرعيه ال يصلها إال العدل تشكيل مي دهد. امتيازات و اعتبارات ويژه نبايد در اختيار گروه خاصي
  ). Rshad, 2006: 312عدالت چيز ديگري اصالح نمي كند(

  . آزادي3,13

شايد يكي از حقوق شهروندان در نظام اسالمي كه بيشتر مورد توجه قرار گرفته موضوع آزادي عقيده است. عقيده در اســالم      
عقيده نبايد مورد آزار و اذيت قرار داد، از نظر اسالم اكراهي در پذيرش عقيــده نيســت، دعــوت بــه  آزاد است و كسي را به خاطر

» ادع الي سبيل و بك الحكمــه و الموعظــه الحســنه و جــادلهم بــالتي هــي احســن«سوي اسالم اجبار به پذيرفتن اسالم نيست. 
هاي نيكو و زيبا به راه پروردگارت فراخوان و با ايشان به شيوه مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرز» اي پيغمبر) «120(نحل،

در كار دين اكراه روا نيست، چرا كه راه از بي راهه » ال اكراه في دين قد تبيين الرشد من الغي«هر چه نيكوتر و بهتر گفتگو كن. 
پذيرش بيانگر آزادي در اسالم است. خالق همانطور كه از آيات باال پيداست، انتخاب، پذيرش و عدم » به روشني آشكار شده است

الرحمن علم القران خلق االنسان علمــه «بود» بيان«هاي را كه به او اهدا كرد قدرت انسان هم زمان با خلقت انسان يكي از نعمت
انســان را  خداوند بيان انديشه را آزاد گذاشته است و شنيدن انديشه ديگــران و انتخــاب صــحيح را هــم آزاد گذاشــته و». البيان

مختاركرده است. قرآن صريحاً محدوده آزادي بيان و گفتگو را مشــخص نمــوده كــه بايــد بــر اســاس حكمــت و موعظــه حســنه 
، ازايــن 2)18زمــر، »( فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتهبون احسنه، اولئك الذين هداهم اهللا و اولئك هم اولوا االلباب«باشد

آزادي در انتخاب و آزادي عقيده را براي همگــان دريافــت و ايــن نهايــت آزادي در اســالم اســت. در آيه مي توان به آزادي بيان، 
دولــت اســالمي يــك دولــت «هاي سياسي امام خميني (ره) نيز برجنبه هاي مختلف آزادي تاكيد شده، ايشان مي گويند: نظريه

به طور كامل هست و هر كسي مي تواند اظهــار عقيــده دموكراتيك به معناي واقعي است و براي همه اقليت هاي مذهبي، آزادي 
هاي امام علي (ع) ). در خطبهSahife emam, 2006: 410»(خويش را بكند ودولت اسالمي جواب همه عقايد را بر عهده دارد

ر آن مالحظه مي شود كه ايشان هميشه به مخالفانشان اجازه صحبت كردن مي دادند و پس از شنيدن سخنانشان، حقيقت را بــ
ها نمايان مي كرد و سپس رهايشان مي كرد، در واقع نمونه آشكار آزادي بيان را در آن زمان بــه مــردم هديــه كردنــد. در ســوره 

نيز بر آزادي افراد تأكيد شده و هر كسي را آزاد و مسئول كار خود مي دانــد. آزادي قلــم، آزادي  7و سوره زُمر، آيه  15اسراء آيه 

                                                            
 به بندگانم آن كساني كه به همه سخنان گوش فرا مي دهند و از نيكوترين و زيباترين آنها پيروي مي كنند. آنان كسانين كه خدا هدايتشان مژده بده« - ٢

  »بخشيد و ايشان واقعاً خردمندند
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قاد، مشاركت، مسكن، انتخاب همسر، سبك زندگي و ... دراسالم همواره مورد تأكيد قرار گرفته است. بنــابراين ها، انتاحزاب، گروه
  ). Imam Khamenei, Lecture: 1986ريشه آزادي در فرهنگ اسالمي، جهان بيني توحيدي دارد(

 

  . كرامت انساني4,13

يكي از مهمترين آموزه هاي وحياني محور مشترك اديان الهي، اثبات كرامت انساني است. از ديدگاه قرآن كريم حقوق انسان      
ما به فرزندان آدم كرامت بخشــيديم. درپيشــگاه خداونــد » لقد كرمنا بني آدم«ها بسيار محترم است. آنجا كه خداوند مي فرمايد:

است كه اگر خود انسان اين ارزش و احترام را درك كند مانع از ارتكاب گنــاه و تعــدي بــه حقــوق  انسان آنقدر محترم و با ارزش
ديگران مي شود، و او شايسته تكريم و تعظيم و حتي سجده فرشتگاه و مقام خليفه الهي قرار گرفته اســت و او را بــر بســياري از 

بريك نشان دهنده صفت كرامت ذاتي انسان و ارزشمند بودن او اين ت» فتبارك اهللا احسن الخالقين«مخلوقات خويش برتري داد 
دارد. كرامت نوعي ارزش دادن و ترجيح انسان از جهت انسانيت است و اين معنا مستلزم اين است كه داشتن عقيده اي خــاص ، 

و عقــل داده اســت ودر  نژاد، ثروت و .. دليل بر امتيازدهي در اعطاي حقوق اجتماعي و شهروندي نيست. خداوند بــه انســان روح
). بدين وسيله از كرامت انسان در مقابل اختيار و آزادي او حفاظــت مــي Zaree, 2008: 22مقابل آن نيز مسئوليت نهاده است(

  شود. 

  .  تعامل مردم و حاكمان (نمايندگان)5,13

) و اصــالح Dashti, 2005: 216نــد(حق مردم بر رهبر وحق رهبر بر مردم را بزرگترين حق در ميان حقوق الهي ذكر كرده ا    
جامعه را وابسته به اصالح هر دو دانسته اند: چنان كه اگر رهبر و و مردم هر دو به وظايف خويش عمل نمايند و حقوق طــرف را 

و  پاس بدارند، حق در آن جامعه عزت مي يابد، امام علي (ع) در نامه اش به مالك مي فرمايند: قلب خود را از مهربــاني، دوســتي
لطف بر مردمان لبريز ساز و مبادا نسبت به آنان چون جانور درنده آزار كننده باشي كه خوردنشان را غنيمت شماري. با دقت مي 
توان حقوق شهروندان نسبت به حاكم(نماينده) را از اين جمله استخراج كرد و عين حقوق بشر را در آن مي توان تصور كــرد. در 

: خداوند سبحان براي من بر شما به جهت سرپرستي و حكومت حقي قرار داده و براي شما هماننــد نهج البالغه آمده 216خطبه 
حق من، حقي تعيين فرموده است. شهروندان در جامعه مدني اسالمي صاحب حق در تعيين سرنوشــت خــود و نظــارت بــر اداره 

مان خادمــان مــردم هســتند چنانچــه بــه امــور مــردم امور و بازخواست از متصديان امر هستند. در ديدگاه اميرالمومنين(ع) حاك
رسيدگي كنند وظيفه خود را انجام داده اند و هيچ گونه منتي بر شهروندان ندارند. بنابراين حقوق شهروندي و حقوق بشــر چيــز 

هج البالغــه درن«هاي مذهبي ماست. استاد مطهري مي نويسد:جديدي نيست بلكه از همان ابتدا در مكتب ما بوده و نتيجه فرمان
   از حقوق واقعي توده مردم و موقع شايسته و ممتاز آن ها در برابر حكمران غفلت نشده، بلكه سخت بدان توجه شده است.

  . مشاركت و انتخابات6,13

بر هر شهروندي واجب است كه براي تعيين سرنوشت خود مشاركت سياسي داشته باشد و در امــوري ماننــد انتخابــات بــراي     
ن افراد صالح و كاردان شركت كند. موالي متقيان (ع) به ضرورت وجود يك حكومت مقتدر و صالح تأكيد كــرده انــد و از برگزيد

ديدگاه ايشان حاكميت از آن مردم است و آنان صاحبان اصلي حكومت مي باشند. ايشان مي فرمايند: بــه واســطه بيعــت مــردم، 
بي مطالعه و ناگهاني بود، كار من و شما يكسان نيست، من شــما را بــراي خــدا  حكومت را قبول كرده اند: بيعت شما مردم با من

). امــام علــي (ع) در وصــف Dashti, 2005: 181مي خواهم و شما مرا براي خود، اي مردم براي اصالح خود مرا يــاري كنيــد(
عضي به وسيله بعضي ديگر خواهنــد بيعتشان مي فرمايند: چنان مردم بر من هجوم آوردند كه گمان كردم مرا خواهند كشت يا ب

). از گفته هاي امام علي (ع) بر مي آيــد كــه  مــردم بايــد نماينــده عــادل خــود را Dashti, 2005: 57مرد و پايمال مي گردند(
انتخاب كنند، و خود نيز اندازه حاكم در اداره مملكت سهيم باشند. ايشان در جايي ديگر مي فرمايد: گمان مبريد اگــر حقــي بــر 

). Dashti, 2005: 315-316پيشنهاد دهيد بر من گــران آيــد، از گفــتن حــق يــا مشــورت در عــدالت خــود داري نكنيــد( من
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و «مشورت، انديشه هاي صحيح ديگران را برايت به ارمغان مي آورد و تورا هدايت مي كند. » المشورت تجلب لك صواب غيرك«
د امر مي كند كه بايد تصــميم نهــايي را بــا در نظــر گــرفتن آراي جمــع ) در اين آيه خداون38(شوري، آيه » امرهم شوري بينهم

برگزيد. امام علي (ع) مي فرمايند: وقتي كه رئيس يك جامعه يا امت از دنيا برود، بر مردم واجب است كه هيچ كاري را نكنند، و 
).  مشــروعيت Imam Khamenei, Lecture: 1987هيچ اقدامي شروع نكنند و ... تا اينكه امامي را معــين و اختيــار كننــد(

حكومت از ديدگاه  اسالم به پذيرش آن از طرف مردم بستگي دارد، يعني تا زماني كه مردم فرد خاصي را تعيين و تأييــد نكننــد 
 ,Aramآن فرد و حكومت مشروعيت ندارد. امام صادق (ع) مي فرمايند: مردمان از آن جهت هالك مي شوند كه نمــي پرســند(

رابطه حكومت با مردم بايد طوري باشد كه رضايت مردم جلب شود زيرا رضايت خداوند در جلب رضايت مخلــوق  ).288 :2066
). زماني كه تعامل بين مردم و حكومت مناسب باشد و مردم احساس كنند كه تعيين كننده Seadatmand, 2003: 243است(

  كس كاري بر نمي آيد.  سرنوشتشان هستند مملكت آباد مي شود، در غير اين صورت از هيچ

  . اقليت7,13

در مكتب اسالم بر همزيستي مسالمت آميز تأكيد شده و تمام اقشار و اقليت هــاي مــذهبي بايــد در صــلح و صــفا در زمــين      
ر از خداوند زندگي كنند. اين قانون عام الهي است كه بايد نسبت به همه اقوام و اقشار انسان گونه رفتاركرد. همــانطور كــه پيــامب

). تعدي و تجاوز به اموال، جان، آبرو و شخصيت غير مسلمان جايز نيست Amooli, 2012: 311يك بيمار يهودي عيادت كرد (
)Sheikh Saduq, 1983: 124 اقليت هاي مذهبي نه تنها آزادند، «). امام خميني (ره) نيز در مورد حقوق شهروندان مي گويد

آنان دفاع كند و ديگر اينكه هر ايراني حق دارد كه مانند همه افراد از حقوق اجتمــاعي  بلكه دولت اسالمي موظف است از حقوق
)، بنابراين يك دولت بايــد فراتــر از يــك يــا دو  Khomini,2006: 508»(برخوردار باشد. مسلمان و يا غير مسلمان فرقي ندارد

همه مردم راه پيشرفت و گسترش عدل را بپيمايد. پيــامبر جناح عمل كند و تمام توده هاي يك ملت را در بر گيرد تا با پشتوانه 
). تقليد عقايد در اســالم باطــل اســت Aram, 2066: 431گرامي (ص) مي فرمايند: مدارا كردن با مردمان نيمي از ايمان است(

ه تبليغ مي كردند و ). از سيره امام علي (ع) مي توان فهميد كه مخالفان امام آزادنFarsi, 1955: 16چه رسد به تحميل عقايد(
حتي از بيت المال و ديگر حقوق مانند سايرين داراي سهم مساوي بودند. نمونه اين همه لطف و احترام نســبت بــه اقليــت هــا و 

  افكار متفاوت به هيچ عنوان در دموكراسي و حقوق بشر امروزي در هيچ نقطه جهان قابل مشاهده نيست.

  . امنيت8,13

امنيت اجتماعي از زمينه هاي اصلي اجراي عدالت و مناسبترين بستر پديد آمدن تعادل در جامعه است. از مهمترين حقــوق      
شهروندان داشتن امنيت در مقابل اشرار داخلي و حمله دشمنان خارجي است زيرا بدون امنيت نمي توان به امور ديگر رسيدگي 

ي، نشاط و پيشرفت  آن مي شود كه در فرهنگ اسالمي و تشيع داراي اهميت واالست امام كرد. امنيت در هر جامعه باعث شاداب
). در ســوره هــا و Amooli, 2012: 480صادق مي فرمايند: سه چيز نياز همه مرم است: امنيت، عدالت، فراواني و حاصلخيزي(

مي برخــوردار اســت كــه خداونــد وعــده آن را در روايات مختلفي بر امنيت تأكيد شده است. در اسالم امنيت از چنان جايگاه مه
به امنيت در ســفر اشــاره شــده  18) و همچنين در سوره سبا آيه 46،الحجر»(ادخلوها بسالم و امين«داخل بهشت به انسان داده

و  112است. از ديدگاه اسالم جامعه نمونه جامعه اي است داراي امنيت كه همه گونه روزي به سوي آن سرازير مــي شــود(نحل، 
). عالوه بر امنيت در مكان هاي عمومي، امنيت خصوصي نيز مورد توجه قرار گرفته كه افشاي اسرار خصوصي مــردم 57قصص ، 

به شدت منع شده است. امام حسن عسكري مي فرمايند: از افشاي اسرار و رياست جويي بپرهيز: زيرا اين دو به هالكــت كشــاند 
پيشرفت تكنولوژي امنيت خصوصي مردم به خطر افتــاده، چيــزي كــه مــي توانــد پشــتوانه )، امروزه با 450، 1(قطب راوندي، ج 

محكمي براي امنيت خصوصي مردم باشد همان دين است، زيرا كساني كه بيشترين تعهد و مسئوليت را به جان مــال و نــاموس 
  ديگران را داشته اند و امنيت ديگران را مورد احترام دانسته اند مومنان بوده اند.

  . تأمين نياز مردم9,13
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ياري رساندن به مردم و دستگيري از آنان و تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنها از وظايف بســيار مهــم هــر مســلمان و غيــر      
مسلمان است و در بعضــي روايــات معــادل ده طــواف خانــه كعبــه يــا چنــد عمــره و چنــد شــبانه روز اعتكــاف بــه شــمار آمــده 

). از جمله دستورهاي موالي متقيان برآوردن نيازهاي به حق شهروندان است. ايشان در اين مورد Amooli, 2012: 492است(
برآوردن نيازهاي مردم پايدار نيست، مگر به سه چيز: كوچك شمردن آن تا خود بزرگ نمايد، پنهان داشــتن آن تــا «مي فرمايند:

). حضرت امير (ع) در پي گيــري و شــركت Dashti, 2005: 461 »(خود آشكار شود و شتاب در برآوردن آن تا خود گوارا شود
مسائل جاري جامعه و رفاه حال شهروندان دائماً به كنترل نرخ و قيمت بازار، نظارت و بازرسي، عمران و آبــاداني شــهرها و ...مــي 

يش بــراي تــك تــك ). بنابراين مهيا كردن شرايط برخورداري از رفاه و آساPourtahmasi and Tajvar, 2011: 18پرداخت(
شهروندان از ديگر حقوق آنان نسبت به حكومت است. ايشان رها سازي افراد نابينا و ناتوان را نهي مي كند، تا پس از آزادي دچار 

). تأمين نياز مردم از سوي دولت نه تنها رفتارهاي نابهنجار اجتمــاعي را كــاهش Rshad, 2006: 50مشكالت اجتماعي نشوند(
ب ارتقاء احساسات انساني نسبت به همنوعان مي شود، تأمين اجتماعي كه امروزه بعنوان يك عنصــر مهــم در مي دهد، بلكه سب

  قرن پيش از بيانات امام علي (ع) استنباط كرد. 14تقويت قشر ناتوان جوامع از آن ياد مي شود را مي توان در حدود 

  . حوزه عاطفي10,13

ي آن است، مواردي ماننــد: احتــرام بــه ديگــران، همــدردي بــا بينوايــان، روابــط بــا يكي ديگر از حقوق شهروندي حوزه عاطف    
همسايگان ، از خودگذشتگي، يتيم نوازي، گفتار نيك، صله رحم، ارج نهادن به خانواده و قرض الحسنه و... در اين چــارچوب مــي 

با مردم آنگونه معاشــرت كنيــد «ياني مي فرمايندگنجد، كه درهيچ مكتبي اندازه اسالم بر آن تاكيد نشده است. امام علي(ع) در ب
   ).Dashti, 2005: 445كه اگر مرديد بر شما اشك ريزند و اگر زنده مانديد اشتياق به سوي شما آيند(

  ): مقايسه حقوق شهروندي در قانون اساسي آمريكا و ايران2جدول(
  ايران  آمريكا

  آزادي بيان و آزادي مذهب - 
  اسلحهآزادي مالكيت و حمل  - 
  حراست از مالكيت مسكن افراد در زمان صلح و جنگ - 
حق امنيت جان، مسكن و مالكيت افراد در برابر تفتيش  - 

  و توقيف
  دادرسي، محاكمه ومجازات عادالنه - 
  منحصر شدن حقوق و آزادي افراد به مواد ياد شده - 
محفوظ داشتن و اختياراتي كه به موجب قانون اساسي  - 

عطا نگرديده و يا براي ايالت ها ممنوع به دولت فدرال ا
  3نشده 

  تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون - 
مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، ا قتصادي،اجتماعي  - 

  و...
تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي  - 

  عادالنه براي همه و تساوي عم
تفتيش عقايد ممنوع و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده  - 

  اي مورد تعرض قرار داد.
برخورداري از تأمين اجتماعي، از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري و از  - 

  كارافتادي
  كرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توام با مسئوليت در برابر خداوند - 

Source: authors, ٢٠١٥ 

  مباني حقوق شهروندي غرب. نقد 14

پيروي از مكتب حقوق طبيعي به ايجاد نظام كاستي گونه و ترويج استعمار جغرافيايي و برتري نژادي منجر شده است. تكيــه     
بر عقل و وجدان نيز به تنهايي براي تشخيص خوب از بد داراي نقص است زير عقل بشر هر چه قدر كه زمان نيــز بگــذرد كامــل 

ل انسان محدود و همواره در حال تغيير است و در طول زمان بــه داليــل اقتصــادي، فرهنگــي و مــذهبي و... دائمــاً نمي شود. عق
قضاوت هاي بي ثباتي را از آن شاهد بوديم بعنوان مثال همجنس بازي درگذشته نزد غربيان بسيار زشت و شرم آور بــوده اســت 

تبديل به ارزش در بين شهروندان مي شود. عالوه بر اين مهمترين مشــكل در اما به مرور زمان اين چيز بي ارزش با قانوني شدن 

                                                            
٣  - .200‐199: 1995Madani,   
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اين زمينه ضمانت اجرايي حقوق و قوانين شهروندي مي باشد كه عقل و وجدان به تنهايي ضــمانت اجرايــي كــافي را بــه همــراه 
  ندارند. 

كه مورد تجربه حسي قرار نگيرد حتي اگر مورد مكتب پوزيتويسيم قضاياي متافيزيكي و ماورالطبيعه را كذب مي داند و هر آنچه 
توافق عقل باشد را نمي پذيرد. اين مكتب در تضاد با عقل و وجدان، الهيات و  فلسفه است. حال اين مكتب با ايــن طــرز نگــرش 

مــاع چگونه مي تواند حقوق و قوانين شهروندي را براي انسان تضمين مي كند. همچنين حقوق شهروندي در مكتب اصــالت اجت
در تضاد با مكتب ليبراليسم است. با اين همه تضاد در مباني فكري انديشمندان غربي و تشويش ذهني آنــان، مــي تــوان نتيجــه 
گرفت كه حقوق شهروندي جوامع غربي هيچ تكيه گاه ثابت و اصلي كه بتوان با تأكيد بر آن ضمانت اجرايي براي آن قائــل شــد، 

ري غرب در اين مورد داراي ضعف است. الزم به تــدكر اســت هرچنــد حقــوق بشــر از حقــوق وجود ندارد لذا مباني فلسفي و نظ
شهروندي جداست اما اين  به معناي استقالل كامل آن ها نيست، حقوق بشر از افتخارات جوامع اروپايي و آمريكا است لذا مباني 

لي حقــوق بشــر مــي پــردازيم و در ادامــه نيــز نظري آن برگرفته از حقوق شهروندي اين جوامع است حال به بررسي مبــاني اصــ
حقوق بشر رواست، قيد تغيير  18شود. نقدي كه بر ماده مشابهت ها و تفاوت هاي حقوق شهروندي درغرب و اسالم پرداخته مي

مذهب ممكن است باعث سو استفاده دولت هاي غربي براي اهداف شومشان همانند فريب دادن جوانان مسلمان از طريق تزويــر، 
تطميع و يا قول دادن شهرت به آنان شود، در اين صورت از اعتبار جهان شمول بودن حقوق بشــر كاســته مــي شــود، وگرنــه در 

حقــوق  30نشان از عدم اجبار در پذيرش دين دارد كه عين حقوق بشر است. همچنــين مــاده » الاكراه في الدين..«.. سوره بقره 
ها در تضاد با قوانين حقوق بشر باشد آن را نمي پذيرد. در حالي كه با توجه به تنــوع  بشر هر نوع فعاليت كه توسط افراد يا ملت

فرهنگي و نژادي ملت ها، اين خود نمونه بارز محدوديت در آزادي بشمار مي آيد. در اسالم ضمن اعالم آزادي بيــان و تبليغــات، 
غرب به روشــني تــوجهي بــدان مبــذول نشــده(توهين بــه حمله به مقدسات و كرامت انبياء ممنوع اعالم شده اما در حقوق بشر 

در آن محدوديت هــاي اجمــالي توســط  29ماده  2مقدسات اسالم، قرآن و پيامبر گرامي (ص) در جوامع غربي)، هر چند در بند 
تحميــل قانون وضع گرديده است. بنابراين حقوق بشر بخاطر تفاوتهاي فرهنگي موجود، نمي تواند به طور كامل بــر همــه ملتهــا 

شود. مكتب غربي انسان را موجودي دوپا مي داند و حقوق آن را متعلق به همين جهان مادي مي داند، اگر اين گونه باشد حقوق 
انسان هيچ تفاتي با حقوق حيوان ندارد. اين حقوق كه غرب براي انسان قائل است در واقع اسالم براي حيوانات قائل است. آمريكا 

مدعي نجات بشر و صادر كننده حقوق بشر و حقوق شهروندي است اما پس از گذشت يك دهــه از قــرن  بعنوان ابر قدرت جهان
بيست و يكم سياهان از نابرابري هاي اجتماعي در آمريكا رنج مي برند. اوباما تنها يك نماد از برابــري نــژادي در جامعــه آمريكــا 

  ). Azimi & Bagheri, 2011: 134تان آمريكايي دارد (است، آمار نشان از نابرابري موجود ميان سياهان و سفيدپوس

  ): مقايسه حقوق شهروندي مدرن با حقوق شهروندي در اسالم3جدول (

  حقوق شهروندي در اسالم  منشورهاي حقوق شهروندي مدرن
  نفي هر گونه تبعيض -1
  هاي آسيب پذير و ناتوانحمايت از افراد و گروه -2
(منشور جهاني حقوق حق برخورداري از عدالت  -3

  )2004شهري، 
  حق حيات - 
  حق برخورداري از برابري و تساوي - 
احترام به تنوع، زباني، مذهبي، و فرهنگي (منشور  - 

  )2000اروپايي حقوق 
  * مشاركت شهروندان در اداره امور

* ايجاد شهري امن (منشور شهروندان شهر شيوبا، 
1997.(  

  الف) حق آزادي
(منشور كانادايي حقوق و ب) حفظ كرامت انساني

پيامبر مي فرمايند: مردم چون دندانه هاي شانه با هم برابرند(رشاد،  -1
1385 :456(  

  اميرمومنان شخصاً به تأمين نياز مردم ناتوان اقدام مي كرد. -2
  ).90ان اهللا يامر بالعدل و االحسان (نحل،  -3
نفسي كه خدا براي آن » إال بالحقو ال تقتلوا النفس التي حرم اهللا « - 

  حرمت قرار داده جز به حق، به قتل نرسانيد.
اي مردم ما شما را از يك زن و مرد آفريديم و شما را در تيره ها و  - 

قبايل قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد، گرامي ترين شما نزد خدا با 
  تقواترين شماست.

رت و مشاركت مردم در ) مشو159* و شاورهم في االمر(آل عمران، 
  ).475، 173ح 1384حكومت سفارش شده (دشتي،

* بدترين شهرها شهري است كه در آن نه امنيت باشد و نه ارزاني (علي 
  (ع)).
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  .4)1982آزادي، 
  

: 1390مردم همه آزاد آفريده شده اند(كليني ، «الف) الناس كلهم احرار 
69.(  

سجده سجده كنيد براي آدم، پس همه «اسجدوا آلدم فسجدوا إال ابليس
  كردند جزشيطان.

Source: authors, ٢٠١٥ 
 

مباني اصلي جديدترين منشورهاي حقوق شهروندي تصويب شده در نقاط مختلف جهان، در سمت راست جدول زيــر مشــاهده   
م مبــاني مي شود كه در مقابل هر كدام از آنها تنها يك نمونه از آن نوع، در اسالم آورده شده و عالوه بر اينكه جامعيت و انســجا

  اسالمي را نشان مي دهد، خط بطالني بر جديد بودن حقوق شهروندي بعنوان دستاورد غرب است.

  ): شباهت بين مكتب غرب و اسالم4جدول (
  اسالم  غرب

تمام افراد بشر آزاد به دنيا آمده اند و داراي حقوق و حيثيت برابرند  - 
  (ماده يك حقوق بشر)

حقوق  18وجدان و عقيده مي باشند (بند همه افراد داراي آزادي فكر،  - 
  بشر)

  پذيرش و مشروعيت حاكمان از طرف مردم - 
  پذيرش مباني و شاخص هاي حقوق شهروندي - 

تأكيد بر آزادي بيان، آزادي عقيده و آزادي بيان (سوره  - 
  )18زمر، آيه 

  مردم همه آزاد آفريده شده اند(امام علي (ع)) - 
طرف مردم (نحوه پذيرش و مشروعيت حاكمان از  - 

  انتخاب حضرت علي (ع) بعنوان خليفه)
  پذيرش حقوق شهروندي بعنوان يكي از اصول زندگي - 

Source: authors, ٢٠١٥ 
 

  ): تفاوت بين مكتب اسالم و غرب5جدول(
  غرب  اسالم

حقوق شهروندي بر اساس قوانين فطري، الهي و عقلي تعريف  - 
  شده است. 

  باثبات در طول زمان داراي پايه و مباني قوي و - 
  وجود آزادي در چارچوب حفظ حيثيت و كرامت انساني - 
حقوق شهروندي در طول حكومت امام علي (ع) به طور كامل  -  

  اجرا شده اما بعد از آن به فراموش سپرده شد. 
  توجه به حوزه عاطفي شهروندان در قالب عرف، دين و ايثار  - 
اع و بيم از كيفر الهي ترس از قانون، شرم و حياء در اجتم - 

  ضمانت اجراي حقوق شهروندي است. 
ضعف در اجراي مباني اسالمي حقوق شهروندي از سوي  - 

  حكومت هاي اسالمي
  حقوق و قوانين در اسالم، دنيا و آخرت افراد را در بر مي گيرد. - 

حقوق شهروندي بر اساس عقل، طبيعت و خصوصاً توسط  - 
  است. شخصيت هاي روشنفكر تعريف شده 

  فاقد مباني قوي و باثبات - 
  وجود آزادي بي حد و حصر بدون توجه به عواقب آن - 
حقوق شهروندي در جامعه غرب بيش از دو قرن قدمت ندارد،   - 

  اما بيشترين تأثير را در احيا و تقويت آن داشته است. 
  توجه به حوزه عاطفي شهروندان در قالب عقل وايثار - 
ام به حقوق ديگران ضمانت اجراي حقوق ترس از قانون و احتر - 

  شهروندي است. 
  اجراي حقوق شهروندي غربي - 
حقوق شهروندي فقط بعد فردي و دنيوي آنسان را شامل مي  - 

  شود.
Source: authors, ٢٠١٥ 

  
  بحث ونتيجه گيري:

نظام بين المللي حقوق شهروندي يا حقوق بشر در غرب بر گرفته از مباني فلسفي و نظري حقوق طبيعي است كه در انديشه فيلسوفان     
عصر روشنگري بوده و از وقايع تاريخي و ديد سكوالريسم تبعيت مي كند، اين نوع حقوق شهروندي فاقد عمق و تكيه گاه، سرچشمه و 

ر طول زمان كرامت انسان را خدشه دار كرده است. حقوق شهروندي از مهمترين اصول زندگي است كه اسالم به مقصد مستحكمي است و د
رعايت آن دعوت كرده، اما بعد از حكومت امام علي (ع) ديگر حكومت هاي اسالمي به رعايت آن اهتمام زيادي نورزيدند، ضعف در اجراي 

اشي از روح ديكتاتور مĤبانه حاكمان آنهاست و هيچ ربطي به مباني اسالم ندارد. حقوق حقوق شهروندي در برخي از كشورهاي اسالمي ن

                                                            
٢٠٠٧ :١٤٨  ٤, Grove Ajay and rescue Barzoki orchards and Pourezzat from Adapted  
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شهروندي در اسالم همانند غرب جايزه يا سفارش ملكه يك كشور يا صادر شده از يك قدرت منطقه اي نيست بلكه سرچشمه الهي دارد و 
مي حكومتي است از دل مردم و براي مردم. پشتيباني پيامبر اكرم متناسب با كرامت ذاتي انسان ها براي همه دوران است. حكومت اسال

ت (ص) و امام علي (ع) از سالخوردگان، كودكان و زنان، آزاد ساختن اسيران، دفاع از حقوق اقليت ها و... نمونه هاي از رعايت حقوق بشر اس
تازه اي نيست كه غرب مدعي آن است. عالوه بر ترس از قرن پيش اسالم به بشريت عرضه كرده است. بنابراين حقوق شهروندي چيز  14كه 

در  قانون، شرم، حيا، بيم از كيفر الهي، انگيزه قربه الي اهللا و ... ضمانت اجرايي حقوق شهروندي در اسالم است.  در نهايت اسالم نه تنها
باشد و حقوق شهروندي از آن به راحتي قابل زمينه حقوق شهروندي كمتر از غربيان نيست بلكه داراي جامعيت و كليت بيشتري نيز مي 
تنها با ياد خدا » اال بذكر اهللا تطمئن القلوب«استنباط است. بنابراين حقوق شهروندي در اسالم مي تواند شموليت جهاني نيز داشته باشد. 

  .دلها آرام مي گيرد

 مراجع

 الكريم القرآن  
 مشاركت باب در آن كاربرد و فارابي نظريات)«1391(مريم مهرآبادي، جعفري و حبيبي ليال، احمد، پور، احمد 

  »شهروندي
 ،شماره دوم اسالمي،سال هاي پژوهش مجله ،»اسالم در شهروندي حقوق مباني بر درآمدي«،)1387(ايوب احمدپور 

  پاييز سوم،
 مطالعه)»: ره(خميني امام انديشه در شهروندان و بشر حقوق شناسايي بر مدخلي«،)1386(محمد زاده، اسماعيل 

  3 شماره داخلي، سياست اي، ماده 8 پيام موردي
 ،279 شماره ،»اقتصادي - سياسي اطالعات ماهنامه«،)1389(ايران در شهروندي حقوق مهدي، حسام، رسول، افضلي - 

280  
 ،هفتم چاپ ما، دليل انتشارات ،»الحيات ترجمه«،)1385(محمد آرام  
 ،اسراء نشر مركز ،»الحيات مفاتيح«،)1391( جواد، آملي  
 ،اصل شهروندي آموزش و رسانه سمينار كتاب ،»شهروندان حقوق و شهري زندگي ها، رسانه«،)1390(امير باقريان 

  مقاالت
 ،2 سال علوي، نامه پژوهش ،»البالغه نهج در شهروندي تربيت و حقوق«،)1390(آذر تاجور، سياوش، پورطهماسبي، 

  2 شماره
 ،حقوق منشور منطقي الگوي« ،)1386(مصطفي بيشه، آجي نجاتي و حوريه برزكي، باغستاني اصغر، علي پورعزت 

  26  شماره هفتم، سال اجتماعي، رفاه پژوهشي علمي فصنامه ،»موجود اسناد تطبيقي يررسي پايه بر شهروندي
 جامع سايت غرب و اسالم در شهروندي خقوق مباني«،)1388(محمد ابراهيم، فر، حسيني 

          http://shahrebehesht.ir/tabid/61/View/Detail/id/1483/Default.aspxمديريت
 آزادي مفهوم مختلف وجوه تبيين ،»آزادي منشور كتابچه«،)65،66 هاي سال هاي سخنراني(علي سيد اي، خامنه 

  30 و 10 صص ،8 شماره اي، خامنه امام توسط
 ،اتنظار نسيم انتشارات ،»البالغه نهج در آزادي اندشه« ،)1384(علي فريدني، كرمي علي، محمد خلجي  
 ،4جلد چهارم، چاپ ،)»ره(خميني امام ونشرآثار تنظيم موسسه نور، صحيفه«،)1385(اهللا روح خميني  
 چاپ دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه ،»اسالم و ايران حقوق به رويكرد با حقوق علم مقدمه«،)1390(مصطفي پژوه، دانش 

  سوم
 كشور وزارت شهروندي، حقوق از صيانت اداره ،»شهروندي حقوق به راجع كلياتي«،)1390(دستمالچيان،احمد  
 ،اميرالمومنين تحقيقاتي موسسه ،»البالغه نهج ترجمه« ،)1384(محمد دشتي  
 123 شماره كانون، ماهنامه ،»شهروندي حقوق به نگاهي«،)1390(يوسف پور، رزاق  
 ،پارتيه هنر انتشارات ،»كارگزاران اداري مناسبات و اخالق« ،)1387(فاطمه زارعي  
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 حقوقي، مقاالت نشر پايگاه از شده ،دريافت »شهروندي ويژگي« مهدي، نالكشياري، ساكت محمد، نالكشياري، ساكت 
  www.haghgostar.ir گستر، حق

 ،انشارات ،)»ره(خميني امام ديدگاه از اسالمي هاي انجمن و ها شوراي مسولين، وظايف«،)1382(رسول سعادتمند 
  نسيم

 چند و سويه دو گفتمان: ايران در شهروندي حقوق و ملي هويت« ،)1390(احمد اصل، نوري حسين، سيد زاده، سيف 
  11 شاره سياسي، مطالعات فصلنامه ،»دولت – ملت سويه

 4جلد قم، مدرسين، جامعه ،انتشارات »اليحضرالفقيه من «، قمري) 1404(صدوق شيخ  
 ،دارالفكر نامه دانش ،)»ص(اعظم پيامبر قصار كلمات الفصاحه، نهج«،)1385(علي شيرواني  
 ،سياست بر آنها تاثير و ها آمريكن - آفرو شهروندي حقوق تاريخي تكامل«،)1390(محسن باقري، اهللا، شمس عظيمي 

  اي منطقه مطالعات فصلنامه ،»متحده اياالت خارجي
 ،انتشار سهامي شركت اسالم، المللي بين حقوق ،)1344(جالالدين فارسي  
 تحقيقات ناشرموسسه ،(عج( المهدي االمام موسسه ونشر تحقيق ،»الجرائح و الخرائج«اهللا، هبه بن سعيد راوندي، قطب 

  يك جلد نشرقم، محل ،(ع( البيت اهل معارف نشر و
 ،5جلد دارالثقلين، ناشر ولي، استاد حسين ترجمه تصحيح ،»الكافي« ،)1390( السالم ثقة كليني  
 136514 خبري كد ماه، دي ،)1391(محمد باقرزاده، - فرارو گفتگو  
 »89 شماره ،)1390(مبلغان آموزش پژوهشي، ،»رساني اطالع ماهنامه  
 »ارديبهشت، و فرورددين ،)1391(پروفسورساسولي و آملي جوادي مباحثه ،»معارف رساني اطالع آموزش ماهنامه 

       91 شماره
 ،دانش گنج كتابخانه ،»تطبيقي اساسي حقوق «،)1374(جالل سيد مدني  
 ،دوازدهم چاپ قم، صدرا، انتشارات ،»اسالم بيني جهان بر اي مقدمه« ،)1387(مرتضي، مطهري  
 ،ع( صادق امام دانشگاه ،»راهكارها و ها چالش اسالمي، بشر حقوق منشور« ،)1389(محمدحسين مظفري(  
 ،75 شماره ششم، سال ها، شهرداري ماهنامه ،»شهروندي حقوق و شهرسازي« حسين، نصر  

  
 Louis arbour ,(٢٠٠٦),  Frequently asked questions on a     human rights-based approach to 

development cooperation: office of the united nation high commissioner for human rights. 


