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  28/1/1393 :تاريخ تأييد

  
  چكيده

سياسي اگر براساس فقه اسالمي استقرار يابد در آن جامعه شاهد احقاق  ـ نظام اجتماعي
نگارنده براي اثبات اين ادعا در حوزه حقوق مدني و حقوق . حقوق شهروندان خواهيم بود

دالل در گستره برخي از قواعد فقهي تمسك جسته است، چون سياسي شهروندان به است
دانسته و تكاليف را نيز راه استيفاي ) مسئول، موظف(فقه، انسان را يك موجود مكلف 

خالصه » اداي تكليف«داند؛ از اين رو رسالت شهروندي را در حقوق براي شهروندان مي
شهروندان در اين مقاله به بررسي براي تبيين جايگاه حقوق مدني و حقوق سياسي . كندمي

 .ايماين حقوق در منابع فقهي، قواعد فقهي و آراي فقها پرداخته
  

  .حقوق سياسي، حقوق مدني، فقه، شهروندي :كليدي هايواژه
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  مقدمه
  .پردازيم در آغاز به تبيين مفاهيم اصلي مقاله و بيان مراد از آنها مي

شهروند كسي است كه به عنوان عضو جامعه و برخوردار از حقوق  :مفهوم شهروندي
 اين اساس، بر. تواند از مزاياي آن بهره مند شوداجتماعي و سياسي پذيرفته شده و مي

ليت ئواي است كه هم حق افراد را براي برخورداري از حقوق و هم مسشهروندي ايده
: 1381فالكس، (. شناسدبر آنهاست به رسميت ميمبتني ثبات امور  با شان را كه ادارهجمعي

208(   
اي باشد؛ به عبارتي قواعد فقهيمراد از فقه، منابع فقهي، قواعد فقهي و آراي فقها مي :فقه

كه گاهي از متن آيات و روايات و گاهي از اصل مقبول مورد استناد فقها استخراج شده و 
  .بيانگر اصول حاكم بر روابط شهروندان است

گانه زير  ن در انواع سهتواشهروندي و حقوق آن در فقه سياسي را مي :حقوق شهروندي
  : تعريف و پيگيري نمود

ها بايد از ترين حقي كه همه به ويژه بيگانگان و اقليت مهم: حقوق مدني شهروندان ـ1
آن برخودار باشند، حقوقي همچون حق امنيت، مصون بودن حيثيت، جان، مال و مسكن 

  اشخاص و انجام احوال شخصيه؛ 
  ق آزادي بيان و عقيده، مشاركت سياسي؛ حقوق سياسي شهروندان، مانند ح ـ2
  . حقوق اجتماعي شهروندان، مانند حق كاركردن و تأمين معاش ـ3

بندي كالن حقوق شهروندي شامل حقوق  با عنايت به مطالب فوق براساس يك تقسيم
گانة حقوق مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي، در ادامه به تشريح برخي از موارد سه

  .پردازيممي حقوقِ سياسي براساس مباني و قواعد فقهيحقوق مدني و 

   آن حقوق مدني و مباني فقهي
حقوقي همچون حق امنيت، مصون بودن حيثيت، جان، مال و مسكن اشخاص، و يا 

جعفري (گويند؛ حقوقي كه مربوط به حفظ ذات و عرض انسان است، را حقوق مدني مي
چيز، اعمال اين حقوق به طرفيت دولت و نمايندگان  زيرا پيش از هر )33-  30: 1372لنگرودي، 

ترين آن عبارت كه مهم حقوق مدني مصاديق فراواني دارد. دولت است تا افراد عادي
 .كه در ادامه به آنها اشاره خواهيم كرد 1حقوق مربوط به آزادي عملكرد،: است

                                                      
. حقوق مربوط به آزادي گردهمايي - 2حقوق مربوط به آزادي انديشه،  - 1: موارد مهم ديگر عبارتنداز.  1

  .شوندتر تقسيم مياز اين اقسام خود به مصاديق جزئي هر يك
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  حقوق مربوط به آزادي عملكرد . 1
  دهد كه برخيحقوق مربوط به آزادي عملكرد مصاديقي را به خود اختصاص مي

  آزادي مكاتبات و آزادي. ؛ جآزادي مسكن. آزادي حيات؛ ب. الف: از آنها عبارتنداز
 . رفت و آمد

  آزادي حيات. الف
. يكي از مصاديق حقوق مربوط به آزادي عملكرد عبارت است از آزادي حيات 

پيگيري اين بحث با رويكرد فقهي مستلزم بررسي اصول و مباني آن را در البه الي مباحث 
، اضرار بر خود »عده الضررقا«در بحث از آزادي حيات، فقه بر اساس . مختلف فقهي است

را محكوم و ) به هرشكلي كه باشد از خراش وارد كردن تا خودكشي و ترور(و ديگران 
  : اي مبتني بر كتاب و سنتهم با ادله تحريم كرده است آن

، قتل بدون دليل شرعي هر كسي )قرآن(در داليل و مستندات كتاب  :كتاب. 1
چون خداوند سبحان  )463: 1تا، ج امام خميني، بي/ 1090سؤال ، 1،ج1379اي،  خامنه(نكوهش شده است، 

اسرائيل چنين حكم كرديم كه هر كسى نفسى را  بدين سبب بر بنى: فرمايد در اين باره مي
بدون حق، و فساد كردن در روى زمين بكشد مانند آن است كه همه مردم را كشته و اگر 

مائده، (. مردم زندگانى بخشيده استكسى نفسى را حيات بخشد مثل آن بود كه به همه 
در ادله قرآني آزادي حيات انسان و عدم قتل تا آنجا اهميت دارد كه شرط پذيرفتن   )32آيه

قدردان قراملكي، (. دهد قرار مي )12ممتحنه، آيه(بيعت زنان را تعهد آنان بر عدم قتل فرزندانشان 
ها را مل جاهلي تقبيح كرده و انسانعملي كه در قرآن، آن را به عنوان يك ع )56- 55: 1382

  )140انعام، آيه/ 31اسرا، آيه(. از آن منع كرده است
، )، واژه قتل8الحكمه، ج شهري، ميزان ري(به دليل كثرت روايات درباره عدم تجويز قتل  :سنت. 2

  :فرمايدكنيم كه ميبسنده مي) ع(فقط به اين كالم امام علي
بريزي، زيرا كه ريختن خون ناحق  گناهي را بترس از اينكه خون بي

موجب كيفر الهي و زوال نعمت و كوتاهي عمر و سقوط حكومت مي شود و 
كند نخستين چيزي را كه خداوند سبحان روز قيامت ميان بندگانش حكم مي

  اند؛ بنابراين برقراري حكومت را از ريختنهاي ناحقي است كه ريختهخون
كند، هاي حكومت را سست مينه تنها پايه گناهان مخواه، زيرا چنين كاريبي

   ) 148، 1373قرباني الهيجي،(. دهد برد و به ديگران انتقال ميبلكه آن را از بين مي
توان به آن استناد كرد، گونه كه گفته شد، قاعده فقهي كه براي حق حيات ميهمان

و عدم تجاوز به  گويد در صورت عدم اضرارباشد، چون اصالت اباحه ميقاعده الضرر مي
. »ماخَرج بالدليل«توان مانعِ حقِ آزادي حيات ديگران شد مگر اينكه حقوق ديگران نمي
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از  است، اين آيه» الّا ماخَرج بالدليل«بنابراين در فقه اسالمي يكي از آن مواردي كه شامل 
زاديِ حقِ دهد تحت شرايط و قيدهايي، آاست كه به ما اجازه مي )32مائده، آيه(قرآن كريم 

شود بدون اينكه در حق آن فرد هم ظلمي حيات نفي شود؛ يعني به قتل فرد حكم داده مي
ارتكاب برخي از گناهان مانند سب نبي،  - 2قصاص،  - 1: شده باشد و آن موارد عبارتند از

 األرض مفسد في - 3روزه خواري و شرب خمر،  )74: 23، ج1410مرواريد،/ 170: 13، ج1409اردبيلي، (
هي تجريد السالح برّاً دو بحراً، ليالً أو نهاراً إلخافه الناس في مصر و غيره من ذكر (و محارب 

   )290: 9، ج1383شهيد ثاني، (. )إو أنثي قوي أوضعيف
  آزادي مسكن. ب

تواند منظور از آزادي در مسكن اين است كه هر فردي حق دارد در هر كجا كه مي
تواند وارد مسكن او اجازه او يا بدون مجوز قانوني نميمسكن گزيند و هيچ كس هم بدون 

ها به خداوند همه سرزمين«: فرمايداست كه مي) ص(مؤيد آن، سخنِ پيامبر اكرم. گردد
  تعلق دارد و مردم نيز بندگان او هستند و هر كجا كه موجب خير وسعادت آنهاست

سكن و محل سكونت يعني آزادي انتخاب م. »توانند بدون هيچ مانعي اقامت نمايندمي
تواند در حريم خصوصي شهروندان دخالت كند، چون خداوند حكومت يا شخصي نمي

لذا از ورود به منازل و ) 189بقره، آيه(؛ هايمان را محل سكونت و آرامش قرار داده است خانه
نيكوكارى آن نيست كه از پشت ديوار، به «: فرمايدكند و ميهاي خصوصي نهي ميحريم
نور، (. »ه رويد، بلكه آن است كه پارسا باشيد و در هر كارى از راه آن داخل شويدخان
اند، بلكه ديگر نه تنها از ورود به منازل ديگران، نهي كرده خداوند سبحان در آيه )28- 27آيه

ايد نبايد بدون  اى كسانى كه ايمان آورده: اند، چون فرموده استبه شيوه ورود نيز پرداخته
اى غير از خانه خود داخل شويد و چون پس از اذن وارد شديد به اهل خانه  ه خانهاجازه ب

/ 215: 154، خطبه1425صالح (. سالم كنيد و اگر متذكر شويد اين رويه براى شما خيلى بهتر است
از جمله روايات دالّ بر آزادي انتخاب محل سكونت اين  )164: 154خطبه: 9، ج1404ابن ابي الحديد، 

يفقاوا عينيه؛  من اطلع في بيت بغير إذنهم حلّ لهم أن«: بوي است كه فرمودندحديث ن
. »اي شود بر صاحب آن رواست كه چشمان وي را در آوردهركس بدون اجازه وارد خانه

 )ع(همچنين روايت ديگر دالّ بر آزادي انتخاب مسكن، روايت از علي ) 237: 7، ج1382رازي، (
. هاي مخصوص آنهاي مردم نشويد مگر از دربل خانهدر داخ«: فرمايداست كه مي

اصل آزادي  )165: 4غررالحكم، ج(. »شود هركس از راه غير آن وارد شود، سارق ناميده مي
را با اينكه اسالم پذيرفته است و به آن سفارش كرده » ايده زمين براي زندگي«مسكن و 

باشد،  ين اصل با قيودات و مشكالتي همراه مي، ولي ا)البالد بالد اهللا و العباد عيال اهللا: نظير(
چون از يك سو به مسلمانان گفته شده كه در جايي مسكن گزينند كه موجب امنيت، رفاه 
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جوادي : ك.ر(گردد، تان مي و حرمت نهادن )171: 4ج ،غررالحكم: ك.ر/ 210: 1360خوانساري،( اقتصادي
در «سكنا گزينند، چون گفته شده است كه  نتيجه اينكه در هر جايي، نبايد )194: 1375آملي، 

خواهد سفر كند و در هر سرزمين كه تفكر الهي، انسان آزاد نيست كه به هر جا مي
گزيند، رحل اقامت اندازد، بلكه بايد در جايي اقامت گزينند كه توان پاسداري از  برمي

از سوي ديگر هم در  )47: 1382قدردان قراملكي، (. »دستاوردهاي ديني خويش را داشته باشد
راحتي هر جايي كه  تواند بهدوران جديد با پذيرفتن مرزها و حاكميت ملي هر مسلماني نمي

خواهد مسكن اختيار نمايد حتي دركشور مسلمان ديگر، چون پذيرش مرزها خود مي
وحاكميت ملي و تابعيت مانع اجرايي شدن ايده زمين براي زندگي و اصل آزادي مسكن 

  . گرددمي
 مباني فقهي آن  حقوق سياسي شهروندان و

تواند در حاكميت حقوق سياسي حقوقي است كه به موجب آن شخص دارنده حق مي
حق : ترين حقوق سياسي عبارتنداز مهم )236: 1372جعفري لنگرودي، (. ملي خود شركت كند

چنين هم. شركت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي و حق دارا بودن تابعيت
ترين  ها نيز يكي از مهمحق آزادي بيان و آزادي عمل در انجام اعمال مذهبي توسط اقليت

حقوق سياسي شهروندي قلمداد شده است؛ بنابراين الزم است بررسي شود كه اين حق در 
 .منابع و مباني و آراي فقهي برخي از فقها چگونه تفسير شده است

  :حق آزادي بيان. 1
ي فقهي حق آزادي بيان، ابتدا به ادله قرآني و روايي و مستندات آن براي بررسي مبان 
  .پردازيم، سپس به گستره اين قاعده خواهيم پرداخت مي

   داليل و مستندات قاعده فقهي آزادي بيان
 )18 - 17زمر، آيه ( .كنيم براي استدالل بر آزادي بيان به دو آيه استناد مي :قرآن. الف

ارت و مژده باد به آن بندگانى كه چون سخنى بشنوند از گفتارهاى بش«: فرمايد خداوند مي
اين مردم كسانى هستند كه خداوند آنها را هدايت . نمايندپسنديده پيروى و تبعيت مي

البته در تفسير اين آيه شرايط و نكاتي . »باشند فرموده و گروه خردمند و صاحب عقل مي
قرآن كريم قلمرو آزادي عقيده را : گويدملي ميجوادي آاهللا  اند مثالً آيترا ذكر كرده

هاي گوناگون را كند كه سخنها را تشويق ميگر چه قرآن انسان...كامالً تبيين كرده است
كند و دست بشنوند و سخن بهتر را برگزيند، اما در همين حال سخن بهتر را معرفي مي

در سوره ديگر آمده  )191: 1379لي، جوادي آم(. گذارد انسان را در تعيين و تشخيص آن باز نمي
و اگر يكى از مشركين به تو پناه آورد او را پناه ده تا از دين آگاه شود و سخن «: است
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حق را بشنود و سپس در كمال امنيت و بدون خوف و ترس به مأمن و منزلش برسان، چه 
  )6توبه، آيه (. »اين مشركين مردم نادانى هستند

توان تكيه نمود دات روايي كه درباره آزادي بيان به آن مييكي از مستن :روايات. ب
لشكر و يارانت از «: دهد كهبه مالك اشتر است كه به او هشدار مي) ع(فرمان امام علي

گروه محافظان و پاسداران را از جلوگيري كردن صداي مردم به خودت، بازدار تا 
  . »ا تو سخن گويندسخنگوي آنان در كمال آزادي و بدون لكنت زبان و ترس ب

تا اينجا بر اساس كتاب و سنت به آزادي بيان حكم داده شد؛ ولي سؤالي كه مطرح 
  گردد اين است كه گستره آزادي بيان در نگاه فقها تا كجاست و آيا هر شهرونديمي
تواند از اين آزادي براي آن مقاصدي كه در نظر دارد بهره ببرد؟ برخي از فقها از جمله مي

خواهد در ميني مدعي اين هستند كه آزادي، حق اوليه بشر است و اينكه كسي ميامام خ
كه  - زدن آزاد باشد اين نيازي به اجازه و اعطاي كسي ندارد و اصوالً اين گزاره  حرف

دانند، چون آزادي متعلق به مردم است و را فقها جرم محسوب مي - آزادي را اعطا كرديم 
  )130و  97: 2، ج1378امام خميني، : ك.ر(. ه استخداست كه به مردم آزادي داد

با عنايت به مطالب فوق، اگر از فقها بپرسيم كه آيا چيزهايي هستند كه آزادي بيان را 
قيد بزنند؟ آن قيود كدامند؟ از فقهاي شيعه چه پاسخي به اين پرسش خواهند داد؟ براي 

  كنندبراي آزادي بيان ميها و قيودي كه يافتن پاسخ به استدالل فقها به محدوديت
باشد، ولي اگر آنان بر اين باورند كه آزادي بيان جزء حقوق اوليه انسان مي. پردازيممي

. آزادي موجب اخالل در اصول اخالقي گردد فقها بر اساس شريعت مانع آن خواهند شد
سخره كردن هايي كه موجب ماينان با استناد به آيات، آزادي )469: 1372جوادي آملي، : ك.ر(

گردد را جويي ديگران مي شود و يا آزادي كه باعث طعن و عيباي از عده ديگر ميعده
هايي را به مثابه ستمگري و ظلم در حق ديگران قلمداد غيرعقالني دانسته و چنين آزادي

يكي از مواردي  )12- 11حجرات، آيه (. كنندكرده و ممنوعيت چنين آزاديِ بياني را صادر مي
 .زادي بيان در آن مورد، محلي ندارد، ممنوعيت كتب ضالل استكه آ

  حق آزادي انتخاب حكومت و رهبر. 2
با اينكه اين حق شهروندي برمبناي برخي از قواعد فقهي قابليت تشريح دارد، ولي در 

در اين . بهره خواهيم برد) يا اصل عدم سلطه(اين مقاله فقط از قاعده عدم واليت بر غير 
سويي براين باوريم كه اصل توحيد مبين آن است كه انسان تنها در برابر ذات راستا از 

اقدس حق بايد تسليم باشد و از هيچ انسانى نبايد اطاعت كند مگر اينكه اطاعت او اطاعت 
هاى ديگر را به تسليم در برابر خود  خدا باشد؛ بنا براين هيچ انسانى هم حق ندارد انسان

و اينكه هيچ فردى  كنيم اعتقادى، اصل آزادى بشر را استنباط مي از اين اصل. مجبور كند
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امام (. حق ندارد انسان يا جامعه و ملتى را از آزادى محروم كند و براى او قانون وضع كند
اهللا، اهللا است و همين انسانِ خليفهاز سوي ديگر معتقديم كه انسان خليفه )388: 5 ، ج1387خميني، 

 )ع(گونه كه عليهمان. كند و هم نفي مالكيت ديگران برخود؛ميهم نفي مملوكيت خود 
وال تكن عبد غيرِك و قد جعلك «: فرمايددر اين باره مي )ع(اي به امام حسن مجتبيدر نامه
. »الناس كلهم أحرار«: در حديث ديگري نيز آمده است )31، نامه 1421فيض االسالم، (. »اهللاُ حراً

  . اسالمي استهاي نظامهمه مردم اصالتاً آزادند،اين يكي از اصيلترين پايه )69: 8، ج1362كليني، (
اي بر عده كه چرا عده شود اگر اصول اعتقادي فوق را بپذيريم اين سؤال مطرح مي

اند؟ رانند؟ فقها به اين پرسش چگونه پاسخ دادهديگر حكومت كرده و بر آنان سلطه مي
، 3سيد محمد، بحر العلوم، بلغه الفقيه، ج: ك.ر(طه بر ديگري را ندارد، فقها معتقدند هيچ انساني حق سل

 )529؛ احمد نراقي، عوائدااليام، ص37؛ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص561: 2، ج1417؛ مير فتاح مراغي، 221ص
عدم واليت فردي بر . ها به طور مساوي از حقوق الهي، حقِ استفاده دارندچون همه انسان

يگر بدين معناست كه خداوند زمام امور افراد را به ديگري نسپرده، بلكه همه را فرد د
يكسان و آزاد آفريده است؛ پس هيچ فردي به طور خودسرانه مجاز به واليت و سرپرستي 
بر ديگري نيست، مگر از طرف خداوند و يا كسي كه خداوند او را جانشين خود قرار داده 

 )356: 1، ج1383شهيد اول،(صل إنّ كل احد اليملك اجبار غيره؛ األ«: گويدشهيد اول مي. است
البته شهيد ثاني چند استثنا بر اين . »اصل آن است كه هر فرد حق اجبار ديگري را ندارد

اصل بيان كرده كه از جمله واليت بر صغير و ديوانه و اجبار فرد بر دادن غذا به مضطري 
  . كه در شرف مرگ است

 هاي مختلفي ارائه نمودند؛ ن پرسش كه چه كسي حاكم است و چرا، پاسخفقها درباره اي
برخي معتقدند بايد ديد منشأ اين حاكميت چيست؟ و براي تصدي اين مسئوليت توسط فرد 
يا جمعي چه معيارهايي الزم است؟ به اعتقاد اين گروه از فقها براساس تعاليم اسالمي، آن 

. د تا امكان كانديداتوري حاكميت را كسب نمايدفرد يا جمع بايد حائز معيارهايي شو
بنابراين اين طور نيست كه هر كسي با اتكاي بر جلب اذهان و آرا به طرف خودش حق 

  :شودلذا گفته مي )1365اي،  خامنه(. داشته باشد در رأس حكومت قرار بگيرد
اسالم، شخص را حاكم نكرده، بلكه آن شخصيت حقوقي را حاكم كرده 

كند؟ چه كسي هيئت كه وظيفة هيئت حاكمه را چه كسي معين مياين. است
كند؛ در فقه مشخص حاكمه است؟ چه چيزي قانون است؟ اينها را فقه معين مي

. شده است كه هيچ كس از آن جهت كه شخص است حاكم بر مردم نيست
شود، در فقه اسالمي تنها كسي كه به عنوان حاكم، به رسميت شناخته مي

فقيه سه سمت . شخص به هيچ وجه، حاكم نيست. ه است نه فقيهفقاهت و فق
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شود آنكه حاكم گانه هست كه گفته ميهاي سهدارد كه با تبيين اين سمت
هاي سه گانة فقيه، اين سمت. است فقه است؛ يعني حكم اهللا است نه شخص

دهد، يكي قضاي اوست، يكي هم حكم واليي  يكي مرجعيت اوست كه فتوا مي
پس در اسالم سخن از حكومت فرد بر مردم نيست؛ سخن از حكومت  .اوست

مردم بر مردم نيست و سخن از حكومت شخص ولو فقيه باشد بر كسي نيست 
  )1390جوادي آملي،(. فقط حكومت دين است

گفته شد يكي از قواعد فقهي براي حق حاكميت در نظام اسالمي و حق انتخاب رهبر و 
اما داليل و مستندات اين قاعده فقهي عبارت است . ر غير استعدم واليت ب قاعده حاكم،

يعني حاكميت از (در اين آيات، خداوند سبحان ما را به دو نكته : آيات واليت) الف: از
توانند حاكم بر مردم باشند كه خداوند آنان را به اين مقام آن خداست و كساني مي

/ 56- 55مائده، آيه/ 26ص، آيه/ 124ابراهيم، آيه/ 9، آيهشوري/ 26كهف، آيه(. دهدتوجه مي) برگزيده باشد
البته بايد عنايت داشت كه فقها درباره قيد خوردن اصلِ عدم واليت بر غير، با  )6احزاب، آيه

قدردان قراملكي، : ك.ر( »تحكموا بالعدل«گويند كه قيد سوره نساء مي 59و  58رجوع به آيات 
 »االمر منكم اطيعوا الرسول و أولي«و همچنين قيد  ) 82: 3ج ،البيان طبرسي، مجمع: ، به نقل از197: 1382

، چون حق امام است كه اداي امانت كند داللت بر وجوب اطاعت مردم از پيامبر و ائمه مي
سيوطي، تفسير : ، به نقل از110: 10مكارم شيرازي، نفحات القرآن، ج: ك.ر(. اهللا كند و حكم به ما انزل

بخشي  اينكه شهروندان در چه مراحلي از مراحل تعيين حاكم و مشروعيت )175 :3الدرالمنثور، ج
كنند، بايد گفت كه حكومت در اسالم و تعيين حاكم سه مرحله دارد كه او نقش ايفا مي

اگرچه در مرحله دوم (تعيين مصداق، شهروندان نقشي ندارند  در مرحله جعلِ معيار و مرحله
توانند نقش مصداق و تعيين معنون به عناوين است، شهروندان ميتطبيق مفهوم با  كه مرحله

در ). كنندايفا نمايند؛ البته به كسي كه او در اين كار صاحب تشخيص است مراجعه مي
اي دارند؛ البته نه از باب  كننده قبول شهروندان است، آنها نقش تعيين مرحله سوم كه مرحله

هايي را براي ما ايجاب خارجي كه مصلحتيك حكم شرعي بلكه از باب يك واقعيت 
  .نمايدكند و مطرح ميمي

  حق آزادي انتخابات و تصدي حكومتي. 3
توانند به بعضي از مناصب دست پيدا در جامعه اسالمي اگر برخي از شهروندان نمي

كنند، به اين دليل است كه براساس تعاليم اسالمي، تكامل انسان الزاماتي دارد كه يكي از 
يابي  اگر يكي از اهداف فلسفه خلقت انسان، دست. الزامات، انجام تكاليف شرعي استآن 

به تكامل است؛ پس تكامل انسان مستلزم الزاماتي است كه عبارتند از تكاليف شرعي و 
يعني (اوامر و نواهي الهي كه شريعت متكفل بيان آنهاست؛ بنابراين داشتن حسن فاعلي 
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حسن فاعلي » نه«باشد و كافر چون مهم و مالك مي) صالحعمل (و حسن فعلي) ايمان
  ، بنابراين)50- 39: 1372جوادي آملي، /280- 267: 1363، 1ج جوادي آملي،(حسن فعلي » نه«دارد و 

كساني «: توان گفتتواند در جامعه اسالمي منصبي را عهده دار شود؛ در نتيجه مينمي
ت اجراي نظام هستند كه در بينش سياسي و ار شدن مسئولي شايسته مقام رهبري و عهده

. »هاي اسالم در امر رهبري داناترين باشد امكانات نيرومندترين و نسبت به ديدگاه
البته ياد آوري اين نكته نيز حائز  )110كهف، آيه/ 40مؤمن، آيه : ك.ر/ 136: 2، ج1360خوانساري، (

ي حقوق سياسي، اين است كه اهميت خواهد بود كه ديدگاه برخي از فقها در باره اعطا
فقها و همه مردم اعم از فقير و غني و سياه و سفيد در اعطاي حقوق سياسي مانند تصدي 

هاي عمومي و گيري مشاغل دولتي، شركت در انتخابات، انتخاب شدن، شركت در تصميم
بته شايان ال )396، 253، 189: 1380منتظري،(. باشندمساوي مي... جمعي مانند شركت در شوراها و

كه به معناي برابري و عدم تبعيض بين افرادي است كه در  - ذكر است كه از مساوات 
يا قاعده مساوات در كتب فقهي نامي  –اند حقوق، اموال و امور ديگر به طور مساوي سهيم

برده نشده است، بلكه برخي با عنوان عدم ترجيح بين بندگان در صورت تساوي 
، اين بحث را مطرح )159: 1374مصطفوي، (برخي با عنوان عدل و انصاف و  )104: 1410،احسايي(

اند و برخي نيز درباره كرده و اشاراتي به مستندات و موارد كاربرد فقهي آنها نموده
مساوات را در فرمانروايي، اصل  )ع(كنند كه حضرت علي مساوات اين گونه استدالل مي

يابيم كه همه  مالك اشتر بنگريم، درمياگر به فرمان حكومتي حضرت به . دانستمي
كنند هايي مربوط است كه در جامعه اسالمي زندگي مي دستورها در اين فرمان به همه انسان

اين . و هيچ گونه تفاوتي در مليت، نژاد، رنگ و صنف، ميان مردم مالحظه نشده است
وجه به مطالب فوق، بهتر با ت )1380،70داماد،. (شوداز فرمان مشاهده مي» سي جمله«تساوي در 

است كه تجزيه و تحليل كردن از مسئله حق آزادي انتخابات و تصدي حكومتي بر مبناي 
  .قاعده مساوات، مبحث مستقلي را با همين عنوان ارائه كنيم

  در حقوق اجتماعي) اعم از مسلمان و غير مسلمان( مساوات يا برابري شهروندان
ها  اينكه آيا مساوات ميان شهروندان در همه عرصه سؤالي كه در اينجا قابل طرح است

توان در موارد شود يا خير؟ براي دست يابي به پاسخ، گستره قاعده مساوات را ميانجام مي
 :زير مالحظه كرد

آيا باور به مساوات و احترام اسالم به شهروندان به خاطر  :مساوات در برابر قانون. 1
منْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ «د؟ برخي معتقدند چون درآيه شريفه باش ايمان است يا اعم از آن مي

هاست؛ بنابراين اگر كسي عنود و لجوج قيد تقوا نيست، پس راجع به همه انسان »نَفْسٍ
أَو فَساد «: فرمايدبر همين اساس است كه قرآن مي. نباشد كسي حق تعرض به او را ندارد
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از اين  )32مائده، (. »النَّاس جميعاً و منْ أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعاًرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ ألَفي ا
رو اگر كسي معاند و لجوج و محارب شد ـ كافر يا مسلمان ـ احكام و كيفر مخصوص به 

  گر و محارب نشوند، مسلّماً داراي كرامت ها تا وقتي كه اخاللخود دارد؛ پس انسان
ها شود به غير مسلمانان هم بايد داد و هرچه از مسلمانهرچه به مسلمانان داده ميباشند و مي

توان گفت بنابراين مي )11: 1386مظاهري، (. شود از غير مسلمانان نيز بايد رفع گرددرفع مي
باشد، بلكه كافر قاعده مساوات در برابر قانون نه فقط براي مسلمانان در مقابل يكديگر مي

گيرد؛ آنان از حقوق قضايي در ـ به جز كافر حربي ـ را نيز در بر مي) ي دينيها اقليت(
فرمايد و اگر  اي كه خداوند درباره آن مينظام اسالمي برخوردارند، مانند حق دادخواهي
دارد آنانى را كه به عدالت خدا دوست مي. حكم كردى ميان ايشان به عدالت حكم كن

كه ) ع(تساوي در برابر دادگاه مانند جلسه دادگاه علي و حق )42مائده،(. كنندحكم مي
: 2ق، ج1406القبانجي، (. »از اينكه مرا به كُنيه و او را به اسم صدا زدي ناراحت شدم«: فرمودند

  . باشد اينها از موارد رعايت قاعده مساوات در گستره قانون مي )590
المال استدالل مندي از بيتبهره در باب تساوي در :مساوات در حقوق و امتيازات مالي. 2
حر عاملى، (. بينماين است كه من در قرآن تفاوتي بين فرزند اسماعيل و اسحاق نمي) ع(علي
فرمايد از آدم ابوالبشر فرزندي به عنوان غالم يا كنيز متولد نگرديده  لذا مي )82: 11، ج1388

ز اموال نزد من است و من ميان اكنون قدري ا. تمام فرزندان او از روز نخست آزاده بودند
 )126البالغه، خطبه نهج(سفيد و سياه، برده و آزاد، فرق نخواهم گذاشت و آن را به طور مساوي 

   .)186: 1، ج1987محمودي، (كنم تقسيم مي
ها مانند حق آزاديِ رفت و آمد،  حقوق اجتماعي اقليت :هاحقوق اجتماعي اقليت. 3

و فكر، استقالل در احوال شخصي و تعليم و تربيت گفته شده  مسكن، اشتغال، آزادي عقيده
آنها  )273:  78، ج1403مجلسى، (. »گذاشت ها هم احترام ميپيامبر حتي به جسد اقليت«است كه 

حق دارند به طور رسمي بر دين خود بمانند و اعمال عبادي خود را انجام دهند و به احوال 
مكارم شيرازي، : ك.ر( كفار ذمي )239: 3تا، ج دحالن، بي حلبي(. شخصيه طبق دين خود عمل كنند

شان محفوظ است و ما اجازه نداريم كه ، مهادن و معاهد، مال و جان و عرض)21 – 17: 1386
در ) ع(اي وارد كنيم، لذا وقتي استاندار امام علياز آنها غيبت كنيم يا به آبروشان لطمه

اي تي، رفتار ناخوشايندي داشت، امام به او نامهفارس نسبت به كسبه، تجار و مالكين زرتش
شود كه همان دهقانان مركز فرمانداريت، از خشونت و قساوت و تحقير نوشته و يادآور مي

كردن مردم و سنگدلي تو شكايت كردند، من در باره آنها انديشيدم، نه آنان را شايسته 
سنگدلي و بدرفتاري هستند،  نزديك شدن يافتم، زيرا كه مشركند و نه سزاوار قساوت و

زيرا كه با ما هم پيمانند؛ پس در رفتار با آنان، نرمي و درشتي را به هم آميز، رفتاري توأم 
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روي را در نزديك كردن يا دور نمودن با شدت و نرمش داشته باش و اعتدال و ميانه
از گفتار امام  نكاتي كه توجه به آن در اين فراز )356: 19، نامه 1379دشتي، (. رعايت كن

مشرك بودن مجوز بدرفتاري و سنگدلي با آنان را صادر  - 1: قابل اهميت است) ع(علي
وظيفه  - 3كند؛ شدن را صادر نمي انسان بودن هم مجوز نزديك شدن و يكي - 2كند؛ نمي

  .باشدحاكم رفتاري توأم با شدت و نرمش يا همان اعتدال در باره شهروندانش مي
  ها از مناصب ومسئوليتممنوع بودن برخي 

گيرد؟ آيا معياري هست؟ و  احراز شغل و سمت شهروندان بر چه اساسي صورت مي
شود؟ آيا در احراز آيا اين معيارها نشانه فاصله و تبعيض در بين شهروندان محسوب نمي

شغل هيچ مالك ومعياري الزم نيست؟ اين بخش از بحث را نيز مانند مطالب پيشين، به 
  :برسيم اي دهيم تا به پاسخي شايستهسنت ارجاع ميكتاب و 

زير  در حوزه قرآني پاسخِ پرسش فوق را در چهار نمونه ):كتاب(آيات قرآن كريم  - 1 
  :كنيم ارائه مي
هاي احراز سوره يوسف دو ويژگي از ويژگي 55و  54خداوند سبحان در آيات  )الف

و آگاه و ) دارنده نگه(دار امانت: نمايدداري طرح مي شغل را براي كسبِ شغل خزانه
سوره بقره در باره ارسال مأموريت از  247- 246در آيه  )ب .متخصص بودن به اين كار

قدرت كافي و امين : كند كه عبارتند ازجانب حضرت سليمان نيز دو ويژگي را مطرح مي
ضرت سوره نمل داستان حضرت موسي و فرمانده قراردادن ح 39- 38در آيات  )ج .بودن

سوره ص  26در آيه  )د .علم نظامي و قدرت بيان: لوط را با دو ويژگيِ بيان نموده است
فقها . دوري از هوا و عدالت :كند خداوند سبحان براي منصب قضاوت دو ويژگي ذكر مي

گويي به اينكه شهروندان در جامعه اسالمي از چه قرآني براي پاسخ عالوه بر استفاده از ادله
براي » قاعده نفي سبيل«اي همچون توانند بهره ببرند و چرا، از قواعد فقهيمناصبي مي

: فرمايدگويند وقتي خداوند مياينان مي. اندتعيين جايگاه مناصب شهروندان استفاده كرده
اي براي غيرمسلم بر مسلم لن يجعل اهللا للكافرين علي المؤمنين سبيالً؛ اينكه هرگز سلطه«

وقت در جامعه  سبيل بپذيريم، آن براين اگر دستور فوق را براساس قاعده نفيبنا. »امقرارنداده
توانيم بكنيم كه مشكل شهروندي پيش مي كند چكارايران كه غيرمسلمان هم زندگي مي
سبيل يعني راه، سبب و حجت و نفي سبيل، در «: اندنيايد؟ فقها در تعريف سبيل گفته

ات دين اسالم حكمي كه موجب ثبوت سلطه كافر اصطالح به معناي آن است كه در مقرر
لذا در  )162: 1368موسوي بجنوردي، / 242: 1374فاضل لنكراني، ( .»بر مسلمان باشد تشريع نشده است

بايد اذعان داشت اسالم در عين همزيستى » نفى واليت كافران«سبيل  باره اصل نفي
گذارى شده و همواره بر  ايهآميز، بر اصل نفى سلطه غيرمسلمان بر مسلمان پ مسالمت
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يجعلَ اللَّه للْكافرِينَ   و لَنْ«استقالل و عزت مسلمانان تأكيد ورزيده است و با استناد به آيه 
به مسلمانان سفارش شده كه در روابط خارجى يا سياست  )141نساء، (؛ »علَى الْمؤْمنينَ سبِيالً

هاى سلطه و  راوده و مبادله داشته باشند كه زمينهاى م شان با غيرمسلمانان به گونهخارجى
برترى كافران بر مسلمانان فراهم نيايد، چراكه اگر غير اين باشد آن مراوده و رابطه 

  . نامشروع خواهد بود و فاعل آن سياست از طرف خداوند و پيامبر خدا توبيخ خواهد شد
ود كه حضرتش با دشمنان ش مشاهده مى )ص(اهللا اگرچه در برخى موارد از سيره رسول

سبيل را ناديده نگرفته است، لذا  وقت اصل عزّت و اصل نفى مدارا كرده است، ولى هيچ
اهللا الرحمن الرحيم عبارتى را كه  اگرچه در صلح حديبيه پيامبر پذيرفت كه به جاى بسم

   )1123: 3، ج1344طبري، (؛ ... نوشته شود و» باسمك اللهم«سهيل بن عمرو گفت يعنى 
واليت كفار را نپذيرفت، بلكه براساس مشى  )ص( نامه حضرت رسول ولى در اين صلح

اش كارى كرد كه مكه بدون جنگ فتح شد و كفار قريش مكه را سال بعد به  دورانديشانه
يكي از داليلي كه فقها به نفي سرپرستي و واليت كفار بر . تحويل داد )ص(پيامبر

سبيل اين آيه  به عبارتي يكي از داليل و مستندات نفي كنند ومسلمانان به آن استناد مي
كافران را به جاى مؤمنان، سرپرست و ! اى اهل ايمان: فرمايدسوره نساء است كه مي 144

توان گفت كه يك ديدگاه اجماعي  سبيل را مي ديدگاه فقها در باب نفي. »يار خود مگيريد
ره معتقد است عالوه بر اجماعات منقولي العناوين در اين با است؛ همان گونه كه مراغي در

كه به حد استفاضه و حتي تواتر رسيده، اجماع محصل قطعي كه از تتبع كلمات اصحاب در 
  .)294: 1376- 1375حسيني مراغي، (. آيد نيز بر اين مسئله وجود داردموارد مختلف به دست مي

ي بر چه اساسي صورت اينكه احراز شغل و سمت شهروندان در جامعه اسالم :سنت. 2
دهد؟ پاسخ اين است كه فقها در اين مورد  گيرد و سنت چه پاسخي به اين پرسش مي مي

  .انداستناد كرده )218: 1387شريعتي، ( »األسالم يعلوا و اليعلي عليه«به اين حديث نبوي 

  گيري نتيجه
 را در دانسته و رسالت شهروندي) مسئول، موظف(فقه، انسان را يك موجود مكلف 

هاي آلكند و فقها نيز ترويج تفقه در دين را كه يكي از ايدهخالصه مي» اداي تكليف«
ـ سياسي اگر براساس فقه اسالمي  دانسته و مدعي هستند كه نظام اجتماعي )ع(ائمه معصوم

استقرار يابد در آن جامعه شاهد احقاق حقوق شهروندان خواهيم بود، چون درباره آزادي 
وان يكي از مصاديق حقوق مدني گفته شد با اينكه شهروندان براساس اصل مسكن به عن

در تفكر «توانند در هر جايي مسكن داشته باشند، ولي استدالل شد كه آزادي مسكن مي
گزيند خواهد سفر كند و در هر سرزمين كه بر ميالهي، انسان آزاد نيست كه به هر جا مي
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يي اقامت گزيند كه توان پاسداري از دستاوردهاي ديني رحل اقامت اندازد، بلكه بايد در جا
همچنين درباره حقوق سياسي گفته شد كه شهروندان داراي حق . خويش را داشته باشد

شركت بر انتخابات هستند، ولي در حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي و كانديداشدن 
نند؛ فرد بايد معيارهايي هايي را احراز كبايد صالحيت) هاي مختلفدر اليه(براي حاكميت 

يابي به كانديداتوري حاكميت  را به دست آورد، چراكه بدون اين معيارها امكان دست
وجود ندارد؛ بنابراين اين طور نيست كه هر كسي به اتكاي جلب اذهان و آرا، حق داشته 
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