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چکیده
مجموعه قواعد و مقرراتی است که که امروزه بسیار مورد تاکید است از مهمترین حقوق اساسی افراد است که حقوق شهروندي 

رعایت افراد و حاکمان در یک جامعه وجود دارد. اسالم با توجه به ابعاد وجودي مختلف انسان ها ومیان در مناسبات اجتماعی 
پرداخته اسالمی کرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توام با مسئولیت او در اصول مختلفی به حقوق متقابل افراد و حکومت

است. در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران با توجه به ماهیت اسالمی بودن آن، حقوقی تدوین گردیده که به ان حقوق ملت 
با حقوق شهروندي  در دو حوضه شهروندي مدنی و و که به روش کتابخانه اي است قصد داریم گفته می شود. در مقاله پیش ر

بشناسیم و حقوق و تکالیف متقابلی که براي هر یک رااسالمی و حکومت شهروندي اسالمی اشنا شویم و حقوق شهروندي
زد درك اسالمی و الهی بودن انتظارات ملت انچه که پژوهش پیش رو را متمایز میسامورد بررسی قرار دهیم.ایجاد میشود را 

اسالمی و پاسخ حاکم اسالمی در برابر این انتظارات است

امت اسالمی,حکومت اسالمی,شهروند,حقوق شهرونديکلیدي:هايواژه

د الهیجاندانشجوي ارشد معماري واحافسانه محتشم سیفی
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مقدمه

حقوق شهروندي از مفاهیم و پدیده هاي نوظهوري است که در دوران معاصر وارد ادبیات حقوق سیاسی و اجتماعی 
گردیده است و از مهم ترین حقوق اساسی افراد جامعه محسوب می شود. حقوق شهروندي به مجموعه مقرراتی اصالق می 

حکومت در یک جامعه وجود دارد. البته هر جامعه بسته به نگرشی که به افراد آن شود که در مناسبات اجتماعی افراد و 
جامعه و شهروندان دارد، قوانینی را در قانون اساسی حکومت خود وضع می کند و تکالیف متقابل را براي حکومت و ملت 

د دارد و شمول حقوق داخلی تعریف می کند که همگی ملزم به رعایت آن می باشند. این حقوق به تابعیت افراد تاکی
حکومت ها است. اقامت تعیین کننده حقوق شهروندي است نه ملیت.یکی از مهم ترین آموزه هاي حیاتی و محور مشترك 
تمام ادیان الهی اثبات کرامت انسانی است. در برخی از احادیث دین مبین اسالم آمده است. از کسی که در خود احساس 

ید. توجه به تعالیم الهی نقش موثر آنها را در شکل گیري و ترویج حقوق شهروندي شخصی کرامت نمی کند مصون نیست
می کند زیرا خاستگاه این حقوق فطرت انسانهاست. خالق این فطرت بهتر از هر مرجع قانونی می داند که سعادت و کمال 

مقاله قصد داریم که حقوق متقابل انسانها انسان چگونه است. بنابراین بهترین مرجع براي تدوین حقوق انسانهاست.در این 
با یکدیگر و حکومت را از دید دین مبین اسالم مورد بررسی قرار دهیم و بر این فرض استوار است که اسالم به عنوان 
کامل ترین دین از طرف پروردگار خالق هستی حاوي دستورات و مبانی محکم استوار است که اگر مورد شناخت قرار 

ند بهترین و کامل ترین مرجع براي اخذ قوانین بشري می باشد انسانی و اخالقی باشد چرا که برآمده از گیرد می توا
فطرت انسانها است و بین حکومت حضرت علی به عنوان بهترین و کامل ترین نمونه حکومت اسالمی را مورد شناخت و 

آن و نهج البالغه استفاده می شود.واکاوي قرار می دهیم. در این راستا از مقاالت و منابع اسالمی قر

مفهوم شهروندي :

) مـی آیـد. بنـابراین شـهروند بـه آن      civiTas) و واژه (ciTeمشتق از (CiToyenشهروند از حیث واژه شناسی معادل کلمه 

ترتیـب بـه آن   گروه از جامعه گفته می شود که حقوقی از قبیل مشارکت در تدوین قواعد رفتار اجتماعی برخوردار است. بـدین 

گروه از اعضاي جامعه که بدون اینکه در تدوین قانون مشارکت داده می شوند مکلف به اطاعت از آنند شهروند خطاب نمی شود 

)2ص-1387-غالمرضا-(مدنیان

به آن شهروند به کسی گفته می شود که حقوق فردي و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند قانون را می شناسد و 

عمل می کند می داند که فرد دیگري هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردي است که در امـور  

مشارکت دارد. بنابراین شهروندي تنها به معنی سکونت در یک شهر به مدت مشخصی نیسـت بلکـه مجموعـه اي از آگاهیهـاي     

می شهروند را مترادف با ملت قرار مـی دهنـد و بـه نظـر مـی رسـد شـهروندي        حقوقی فردي و اجتماعی است. در فرهنگ عمو

برحسب دارا بودن حقوق در یک کشور معین تعریف می شود و آنچه که مسلم است این است که مفهوم شهروندي و حقوق آن 
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کلیـه حقـوق مـدنی و    ارتباط تنگاتنگی با حکومت و دولت دارد و شهروندي وقتی محقق می شود که همه افراد یـک جامعـه از  

سیاسی برخوردار باشند.

حقوق شهروندي :

حقوق شهروندي در واقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندي خود دارا می شـوند و نیـز اطالعـاتی عـام     

و ایـن فراتـر از   است. دارنده این حقوق یعنی شهروند به تک تک افرادي که در یک جامعه زندگی می کنند اطـالق مـی شـود.    

مفهوم تابعیت است. بنابراین حقوق شهروندي بیانگر حقوق بنیادین افراد یک جامعه براي داشتن زندگی فردي و اجتماعی فعال 

در آن جامعه است. و حقوق ناشی از قانون اساسی هر کشوري که بر اثر رابطه شهروندي یا اقامت افراد در کشوري خاص به آنها 

).مسلم اینکـه حقـوق شـهروندي حقـوقی     5،ص1391رابطه با حکومت اطالق می شود. (جاوید محمد جواد، عطا می شود و در 

نیستند که باید در صدد تاسیس آن برآئیم حقوق شهروندي غالبا حقیقی ثابت نـزد انسـانهایی شـناخته مـی شـود کـه عنـوان        

دسته کلی اسـت. اول حقـوقی   2رخوردار باشند شامل شهروند را با خود دارند حقوق شهروندي که اهالی یک کشور باید از آن ب

است که شهروندان نسبت به همدیگر دارند و باید رعایت نمایند که نماد این حقـوق شـهروندي در مصـادیق حقـوق خصوصـی      

عنوان می شوند و دسته دوم حقوقی هستند که باید از طرف حکومت و دولت ها نسبت به شهروندان رعایت می گردند.

دسته بندي دیگر می توان حقوق شهروندي را در سه دسته :در یک

قوانین شهروندي مدنی-1

قوانین شهروندي اجتماعی-2

قوانین شهروندي سیاسی-3

که در هریک داراي بخش ها و زیر بخش هایی هستند. در بین حقوق برشمرده حقوق اجتماعی در جوامع مدرن داراي اهمیـت  

بیشتري هستند.

شهروندان حکومت اسالمی یا امت :ملت اسالمی به عنوان

-در فرهنگ هاي بشري واژه هاي مختلفی براي بیان مفهوم جامعه یا اجتماع به کار بسته می شود. مفاهیمی چون ملت مردم

گروه از این نوع اند. اسالم نیز به عنوان یک مکتب آسمانی که تمام هم و غم آن سعادت دنیوي و اخروي انسان است براي ایـن  

مفهوم واژه امت را استفاده نموده است. امت اصطالحی قرآنی و دینی است که همزمان با ظهور دین اسالم رواج یافتـه اسـت. و   
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این تعبیر از نوآوري هاي اسالم است امت به اجتماعی که جنبه وحدتی در میان آنها وجود داشته باشد اطالق می شود. ملت را 

یف کرد که عامل پیوند آن یک فرهنگ و آگاهی مشترك اسـت. از جملـه ویژگیهـاي یـک     می توان یک واحد بزرگ انسانی تعر

ملت دشمنان یک قلمرو جغرافیایی مشترك است به عبارت دیگر ملت به گروهی از انسانها اطالق می شود کـه در یـک کشـور    

بـا مکاتـب سیاسـی دیگـر در     زندگی می کنند و داراي فرهنگ مشترك هستند.یکی از تفاوت هاي اساسی نظام سیاسی اسـالم 

مرزبندي موجود میان ملت و امت است.اسالم از آن جهت که خود را دینی جهانی و همه جامعه بشري را مخاطب آموزش هاي 

فرهنگی از میان همه انسانها عضـوگیري مـی   -ملی-زبانی-بدون توجه به مرزهاي سرزمینی و تفاوت هاي نژاديخود می داند

)75، ص1383کند و نام امت واحد را بر پیروان خود می گذارد. (بابایی زارچ، علی محمد، 

حکومت اسالمی از منظر قرآن کریم :

فیاض و جوشان معارف و راهبردهـاي مختلـف بـوده و هسـت و در قـرون و      قرآن کریم کتابی است که قرن هاي متمادي منبع 

اعصار انسانهاي طالب حقیقت را به سوي رشد و تعالی راهبردي کرده است.

نظریه پیوند دین با سیاست و نسبت دین با حکومت یکی از نظریات معتبر در زمینه شئون اجتماعی ادیان و حکومـت هاسـت.   

اصول و احکام کلی بسیاري از تشکیالت سیاسی و حکومتی پرداختـه اسـت و تفضـیالت و جزئیـات     بی تردید شریعت اسالم به

الزم را براي ولی امر وانهاده است او در هر زمان و بر اساس تغییراتی که در شرایط و امکانات و نیازهـاي جامعـه اسـالمی پدیـد     

ود در قانون اساسی کشوري مانند ایران را براي ارائـه یـک   آید خصوصیات را تعریف و تحدید می نماید. اگر مجموعه اصول موج

نظام سیاسی مطلوب الزم بدانیم خیلی از آنها مستند به متون شریعت نیست.دیدگاه پیوند دین با سیاست و حکومت برتـرین و  

ن را متفکر ارائه گسترده ترین سطح می توان دانست حوزه مداخله دین را در عرصه سیاست بسیار وسیع در نظر می گیرد و دی

برنامه جامع زندگی انسان در همه ابعاد و از جمله بعدهاي اجتماعی آن می داند. عدم برنامه ریزي و طراحی نظام را تقض دیـن  

اصـول و شـیوه   -تلقی می کند و بر لزوم استناد به دین در مجموعه راهبردهاي حکومتی تاکید دارد. به عدم مخالفت دسـتورها 

و دین کفایت نمی کند و به ضرورت استناد آنها به دین می اندیشد. این دیـدگاه از دیربـاز طرفـدارانی داشـته     حکومت با اسالم 

است و یکی از مشهورترین دیدگاههاي اسالمی محسوب می شود. دین یعنی ضـمانت هـدایت انسـان و سیاسـت یعنـی حـافظ       

)10، ص1381کرامت انسان (قاضی زاده، کاظم، 
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از دیدگاه حضرت علی علیه السالم :حکومت اسالمی 

عدالت و مردم مداري برخوردار است. تحقـق  -حکومت مورد نظر حضرت علی علیه السالم از سه شاخصه اصلی و مهم دینداري

عینی و عملی این شاخصه ها در جامعه به وجود زمام داران و کارگزاران صالح و شایسته بستگی دارد.اگر رهبر و پیشواي جامعه 

صراط حق بود و بر معیارهاي دینی رفتار کرد یعنی مبانی نظري و فعل سیاسی او منطبق با اصول شریعت و احکام دین بود در 

و کارگزاران او در مسئولیت هاي گوناگون از صالحیت اعتقادي و عملی الزم و رفتار شایسته با مردم برخوردار بودند و مـردم بـا   

لیف خود در برابر زمام داران و مدیران رفتار نمودند سالمت جامعه در یک توازن اجتمـاعی و  یضاع و ارشادات او به وظایف و تکا

هماهنگی ارکان مختلف تامین خواهد شد.

از آنجا که امام علی علیه السالم به عدالت اجتماعی در حکومت اهتمام جدي داشـتند یکـی از راهکارهـاي عملـی تحقـق آن را      

)1، ص1379یسته در امور می دانست. (حسینی، سید محمد رضا، گزینش کارگزاران و مدیران شا

اساس حکومت حضرت علی خدامحوري و دینداري بود. و حکومت را وسیله می پنداشت نه هدف. و با حکومت احکام -1

خدا را اجرا می کرد. حکومت آن حضرت بر محور دین بود نه مردم ساالري. اگر خواست مردم با اسالم مطابق بود می 

یرفت ولی اگر با اسالم در تضاد بود هرگز به آن عمل نمی کرد. پس حکومت اسالمی نمی تواند بـدین معنـا مـردم    پذ

ساالر باشد فریاد مردم ساالري که امروز گوش فلک را پر کرده است به معناي آن است که هرچه مردم مـی خواهنـد   

با آن در تضاد. در هر صورت باید بدان عمل شـود. در  به صورت قانون درآید حال این خواسته مطابق با اسالم باشد یا

حکومت اسالمی مردم که از اهمیت واالیی برخوردارند خود نیز بر محور دین می گردند و خواست آنان این است کـه  

قوانین با شریعت مطابقت داشته باشد یا در تعارض نباشد. تا حکومت را به سوي رشد و تعالی رهنمون شود.

ژگیهاي بارز که زبانزد خاص و عام است عدالت حضرت علی در حکومت بود. امام در اجراي عـدالت هرگـز   از جمله وی-2

مصلحت اندیشی نداشتند به حدي که مردم بسیاري تاب نیاوردند و به مخالفت پرداختند و دست به شمشیر بردند.

حکومت بر مردم حقـی دارد مـردم   حکومت حضرت علی با مردم رفتاري سبک داشت و معتقد بودند که همانطور که -3

نیز بر حکومت حق دارند و وقتی برخورد نامناسب استانداران و فرمان داران با مردم را می شنید سخت خشمگین می 

شد و با آنان تندي می نمود. هنگامی که مالک اشتر را به مصر فرستاد در حکم انتصـابش دسـتورالعمل هـاي بسـیار     

را امانت در دست حکم ران می دانست. هیچ کس حق تعـرض بـر دیگـري را نـدارد.     مهمی فرمود. امام علی حکومت

)3، ص1379(حسینی، سید محمد رضا، 

حضرت علی علیه السالم در نهج البالغه می فرماید : ال یحزي ال جد اال جزي علیه و ال بحزه علیه اال جزي له و لو کان الجـدان  

)215، ص 1382اهللا سبحان دون حلقه (دستی، تجري له و ال بحري علیه مکان ذالک خالصاً
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می توان دریافت که حق و تکلیف متقابل هستند یعنی همان مقدار که انسان داراي حقوق است داراي تکلیف نیز هست و ایـن  

حق و تکلیف در برابر حکومت و ملت نیز متقابل

نتیجه گیري :

:با توجه به موارد گفته شده می توان چنین دریافت که 

شهروند عضوي از جامعه است که حقوق و تکالیف متقابل متناسب با جامعه خود را داراست. و این بدان معنـا نیسـت   -1

که روستائیان یا افرادي که در شهر زندگی نمی کنند شهروند نیستند. بلکه همه افراد یک سرزمین شهروند هستند.

در ان جامعه معیار شهروندي است نه تابعیت یا ملیت.شهروندي بر عضویت یک فرد در جامعه داللت دارد و سکونت-2

بر اساس تعالیم الهی انسان مخلوق با کرامت ویژه در مخلوقات است. هنگـامی کـه بپـذیریم انسـان گـوهري کـریم و       -3

ود ارزشمند است ناخودآگاه بر این باور هستیم که نه تنها آزادي و امنیت و ... حق اوست بلکه باید به گونه اي رفتار ش

که با کرامت انسانی متعالی وي هماهنگ و سازگار باشد.

مفاهیمی چون اخرت، کرامت، حریت، حق و تکلیف مواردي هستند که در دین مبین اسالم بدان اشاره و تاکید شـده  -4

است و این مورد در حکومت حضرت علی بدفت اعمال شد.

اي در جهت تحقق اهداف الهی و انسانی باشد.طبق دیدگاه حضرت علی حکومت زمانی اعتبار می یابد که وسیله-5

این قوانین چون از طرف خداوندگار خالق هستی از طریق دین ابالغ گردید و بر فطـرت اسـتوار اسـت کامـل تـرین و      -6

جامع ترین قوانین براي سعادت و کمال ابناء بشر است.

ی است اما امـت اسـالمی شـامل    شهروند در معناي مدنی امروزي کسی است که ساکن یک سرزمین مشخص و معین-7

تمام کسانی است که در زیر پرچم اسالم زندگی می کنند فارغ از نژاد، ملیت، تابعیت
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قدردانی :

بدین وسیله از زحمات آقاي دکتر جعفر یوسف کمال تشکر و سپاس را دارم.

منابع :

یتهران، مرکز اسناد انقالب اسالم1383محمد یزارچ، علییباباینیامام خمشهیامت وملت در اند-1

قمسیدانشکده حقوق پرد1387غالمرضا ان،یمدنيمعنا و مفهوم شهروندرامونیپيگفتار-2

53شماره ،یاسالمقاتیتحق1381زاده، کاظم یقاضاز منظر قرآن یحکومت اسالمیمبان-3

ییحقوق قضايدگاههایفصل نام د1391همکاران محمد جواد و د،یجاويشهروندفیبا تکالیطیمحفینسبت تکال-4

نیالمومنریامقاتیقم موسسه تحق1383محمد ،یدشتنهج البالغه-5

46، ص1379یمجله معارف اسالم1379محمد رضا دیس،ینیحسالسالمهیعلیحکومت امام عليهایژگیو-6


