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 ی حقوق قضايي دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداری، تهران، ايراناستاديار دانشکده .1

 ايراندانشجوی دکتری حقوق عمومي دانشگاه عالمه طباطبائي)ره(، تهران،  .2
 

 4/8/2213: رشیپذ  23/5/2213: افتیدر

 چکیده
ی آن با حکومت، ارتباط تنگاتنگي با مباني  ويژه از حيث رابطه طراحي ابعاد حقوق شهروندی، به

زمينه، دارای تفاوتي بنيادين با ديگر  دارد. ديدگاه اسالم در اين« جايگاه مردم»نظری و تلقي ما از 
 مکاتب حقوقي است.

ی مردم و دولت و ماهيت  ن است که مشخص کند از ديدگاه حقوق اسالم، رابطهاين مقاله بر آ
ای دوسويه نيست؛ بلکه خود يکي از اضالع مثلثي است که در رأس  حقوق شهروندی صرفاً رابطه

آن خداوند قرار دارد. بر اين اساس، در کنار مطرح شدن حقوق، وظايف و تکاليف فردی و جمعي 
اش با دولت، تأثيرگذار است. بدين ترتيب اين نکته، نه تنيده و بر رابطه درهمانسانِ مسئول به نوعي 

طور مستمر وجود داشته و اساساً تکاليف  گيری حکومت که پس از آن نيز به تنها در زمان شکل
ی اجتماعي آنان در  ی رابطه کننده دنبال دارد و تنظيم ديني آنان در قبال خداوند، آثار اجتماعي به

کديگر و نيز حکومت است. بر اين مبنا، حقوق اساسي و نيز حقوق شهروندی شکل قبال ي
 گيرد.  مي

 جايگاه مردم، حق و تکليف، حقوق شهروندی، دموکراسي. :ها دواژهیکل
 

                                                                                                                                                       
* E-mail: mohseni@afranet.com 

 E-mail: h.a8314@yahoo.com نويسندة مسئول **
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 مقدمه
متقابل  ی تشکيل حکومت در جامعه دارای اقتضائاتي است که رابطه زندگي اجتماعي و

بر  عالوه مباني حقوق عمومي در هر کشور های بنيادين و دگاهدنبال دارد. دي هملت را ب دولت و
. در استمردم نيز  حکومت و ی رابطه ی کننده تنظيم، مشروعيت حکومت گيری وشکل تبيين

ف مردم در قبال جامعه يا حکومت تحت يحقوق شهروندی هرچند حقوق و وظا ی مطالعه
 لحاظ حاکميت دولت وه ب ،دشو مي عناوين مختلف از جمله حقوق دولت در قبال مردم مطرح

های تضمين آن توسط حکومت بخش  راه حقوق شهروندان و اغلبموقعيت آن در قبال مردم، 
 دهد.  مباحث را به خود اختصاص مي ی عمده

، آنچه در تعريف اين مفهوم، مبنای (1)شده از حقوق شهروندی بياندر کنار تعاريف 
 از اين قرار است: ،پژوهش قرار گرفته

وسيعي از حقوق سياسي، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي  ی حقوق شهروندی مجموعه»
کنار آن، تکاليف و وظايف شهروندان را در قبال دولت و جامعه، مورد توجه قرار  است که در

 «دهد.مي
و در  دارددولت با مردم تمرکز  ی رو در بحث حقوق شهروندی، اين مقاله بر رابطه ازاين

اصلي حقوق شهروندی است که با توجه به تفاوت  ی کننده ترسيم« يگاه مردمجا»اين ميان، 
 .های حقوق، درصدد تحليل ابعاد آن هستيم مبنايي آن با ديگر نظام

اين الگو،  گفت.ملت، سخن  –توان از الگوی دولت نگاهي به مکاتب رايج حقوقي، مي با
های الگوی مذکور، آسيب در بررسي هاست.محور ترسيم حقوق شهروندی در اين نظام

سنت » (2).دهيم عنوان رهيافت جديد، مطمح بررسي قرار مي را به« شهروندی ليبرال»رويکرد 
به لحاظ سنتي  ،شودناميده مي« شهروندی ليبرال» اختصار بهاين مقاله  که در« ليبرال شهروندی

تقاد عمومي مبين اين يابد. اع بر حقوق افراد، مانند حقوق مدني سياسي و اجتماعي تمرکز مي
کيد بيشتری به نسبت تکاليف شهروندان و أاين سنت بر حقوق، ت مطلب است که در

 شود.  های آنان مي مسئوليت
ترسيم حقوق شهروندی، موضوعي باسابقه  ملت( در - گريز از دوضلعي مذکور )دولت

تب حقوقي ميان انديشمندان است که در اين مورد، نکاتي طرح خواهد شد؛ اما نگاه مک
توان از آن به الگوی  ميضلعي برای اين موضوع است که  الگويي سه ی کننده اسالمي، ارائه

 ياد کرد.« ملت -دولت -خداوند»
وضع و ترسيم  ی مرحله د: درکرتوان بدين شکل بيان  روی اين پژوهش را ميپيش ؤاالتس

محور برای مدلي حق ی کننده ملت، ارائه - ؟ الگوی دولتچيستمردم نقش حقوق شهروندی، 
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ملت با مورد متناظر -دولت-های اساسي الگوی خداوند محور؟ تفاوتمردم است يا تکليف
شناسي  اين اساس، آسيب دنبال خواهد داشت؟ بر هو اين تفاوت، چه نتايجي ب کدام استخود 

بخش اول های ليبرالي و آثار و نتايج مترتب بر آن، الگوی رايج نظام نقش و جايگاه مردم در
اين پژوهش و ترسيم حقوق شهروندی با تلقي اسالمي از جايگاه مردم، بخش دوم مقاله را 

توجه به جايگاه اسالمي  از حقوق شهروندی با يتعريف ی نهايت به ارائهدر دهد که  ميتشکيل 
 مردم، منتج خواهد شد.

ي اومانيستي و بخش حاصل آنکه، رويکرد ليبرالي از حقوق شهروندی، برآمده از مشروعيت
که  های ناشي از آن است؛ درحاليآسيب گريزی او و ديگر محوری شهروند، تکليفمنتج به حق

مبين مباني،  ،بخشي الهي است از مشروعيت ناشيحقوق شهروندی اسالمي که  جايگاه مردم در
 خت.است که بدان خواهيم پردا« ملت -دولت-خداوند»ماهيت و آثار کامالً متفاوتي در روابط 

 ملت و نقش مردم در آن -شناسی مدل دولت آسیب. 1

ملت در طراحي حقوق شهروندی، موضوع  -های اصلي الگوی دولتيکي از پايه
است. شناخت بهتر اين موضوع مرهون « رويکرد ليبرال دموکراسي»مبتني بر « دموکراسي»

ن در اين ه آخت بهای فکری است که مجال پرداگونه نظام در اين« فردمحوری»واکاوی اصل 
نظام سياسي و ترسيم اين مدل، موضوع  های اين اصل درجمله انعکاس پژوهش نيست؛ اما از

 دموکراسي خواهد بود.
را از نتايج و تبعات فردمحوری و حکومت توان آن ملت که مي -دوم مدل دولت ی پايه

به در ادامه محوری است.  و کمرنگ بودن تکليف« محوری حق»حساب آورد،  هدموکراسي ب
 :پردازيم اين دو پايه ميشرح و بسط مختصر 

 و ابعاد آن (3)ابتنا بر دموکراسی لیبرالی. 1ـ1
« مردم»ملت و ماهيت شهروندی ليبرال، نقش  -اولين موضوع مورد توجه در مدل دولت

بر مشارکت مردم و  مبتني مذکورآنجا که الگوی  بخش است. ازعنصر مشروعيت ی مثابهبه
 خواست عمومي است، امر حقوق شهروندی نيز از ی پايه مشروعيت تمامي امور، بر یابتنا

 شناسي است.و در اين دستگاه فکری، قابل بررسي و آسيب شود مياين امور قلمداد  ی جمله
 مشارکت مردم بيشتر باشد يا به هر چههر ،دموکراسي دارند ی ي که داعيههاي هبراساس نظري

دار است. دموکراسي، مردم را در رباشد، از مشروعيت بيشتری برخو ترحکومت مردمي اندازه
شناسد و حکومت را ناشي از  ميامور خود و نظارت بر حکومت، شايسته و توانا  ی اداره
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 (4)داند. ميمردم  ی اداره
جمله از بخشي مردم بر تمامي حقوق و  که سخن از اعتباربخشي و مشروعيت ميهنگا

توان از  مياين مورد حائز اهميت است که  توجه به برخي نکات در شود، ميحقوق شهروندی 

بخشي به حقوق شهروندی، ياد مشروعيت منظور بههای اعتبار اين مالک عنوان آسيب آنها به

 کرد:

 های اعتبار دموکراسیفرض پیش (الف
ين امر بر ا گرفته،ثير فراوان أقرن هجدهم ت ی فرض اوليه و اساسي دموکراسي که از فالسفه

دليل برخورداری از عقل و منطق و اخالق نيک، شايستگي حکومت  به ها انساناستوار است که 
دموکراتيک، رضايت عامه است که اين  نظامخويشتن را دارند. از محورهای اساسي  بر

مبنای عقل و منطق و به مقصود کشف حقيقت صورت  رضايت، از رهگذر بحث آزاد بر

طور  هاين بوده است که بشريت موجودی اخالقي و ب دموکراسي بر گيرد. ديگر فرض مهم مي

گيرد و قادر است تعادلي بين ادعاهای  مي نظر و حقوق ديگران را در استکلي محجوب 

 .(111 :1331کاليمرودی، وجود آورد ) هخويش ب ی های خودخواهانه هوس وجامعه 

برد که يکي  ميآسيب بزرگ، رنج شناسي، نيروی خِرد آدميان از دو  تحقيقات روان براساس
ناظر بر عدم مقتضي و ديگری مربوط به وجود مانع است. مقصود از مورد اول آنکه نيروی 

شدت متفاوت است و آسيب دوم اينکه بسياری از  هطور کلي در افراد مختلف بخردورزی به

ای غيرمنطقي يا  هزاز انگي ناشيبلکه  ،مواقعي برخاسته از خرد ناب نيست رفتارهای انسان در
يک  ی عمل بشر، نتيجه اين فرض را که هر 1011هام واالس در سال ا. گراستاحساساتي 

ها هنوز مايل نيستند که اعتقاد کراتوترديد قرار داد. با اين همه، دم مورد ،جريان عقلي است
 .(111 :1331کاليمرودی، خويش را در مورد پيروی اساسي بشر از منطق از دست بدهند )

ها به همين دليل توده ی و عامه استها، فطری و عمومي  که عقل در نزد دموکرات درحالي

ها، عقل، ابزار است؛ بدين معنا  دموکرات نزد ليبرال يافتند، در ميبودن  مجوز حکومت و ساالر

تعيين محتوای اهداف  ؛که خرد انساني هيچ حق و نقشي در تعيين محتوای اهداف انساني ندارد
عقل در اين بين فقط  ؛ها سپرد د به عواطف و خوف و رجاها و آمال و آرزوها و خواستهرا باي

عقل  ؛راستای آن اهداف دارد و نه چيز ديگر های الزم را دررحق تنظيم، تطبيق وسايل و ابزا
عواطف است يا بدان گونه که  ی برده ،طورکه هيوم اعالم کرده ها همان دموکرات در نزد ليبرال

 . کند ميها و آرزوهاست که اهداف و آمال را معلوم  اين خواسته ،دکن ميام بيان جرمي بنت
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هرگز به معنای نيازهای  ،آيد ميميان ها از آن سخن به دموکرات منافعي که در نزد ليبرال
مبتني بر آمال و آرزوهاست )لوين،  و اصوالً يستواقعي افراد و آنچه برای آنها خوب است ن

1311: 31- 31). 
 خود مبني ی اوليه ی پس از انديشه ،دموکراسي اصليپردازان  جان استوارت ميل، از نظريه

به اين  ،ی مخفي برای استقرار دموکراسيأی عمومي و انتخابات آزاد و رأکفايت حق ر بر
برای وضع  را دانش و توانايي فکری الزم ،ها پرداخته است که آيا مردم در دموکراسي پرسش

 ی وی، عمده ی گفتهنه؟ به يا داشتثر خواهند ؤهای درست و م سياست قوانين و اتخاذ
ی و نظری ندارند. أای است که از خود، رمايه مردمان ميان دموکراسي، اکثريت عددی مرکب از

بنابراين، دموکراسي، اکثريت فرومايگان است که استعداد و فرديت فرهيختگان را ناديده 
 .( 70 -76: 1311)بشيريه، د نساز ميرا در جامعه مستولي  عوام ی گيرند و ذوق و سليقه مي

فرض دموکراسي اين است که اشخاص از حقوق مساوی برخوردارند و حق  دومين پيش
طور مساوی در تعيين  افراد به و داردی أشخص يک حق ر شرکت در انتخابات را دارند؛ هر

 . شريکند، شانسرنوشت سياسي کشور
 مانندنای نفي تخصص، امتيازات فکری و شخصيتي افراد جامعه و اين تلقي در واقع به مع

برابر دانستن نظر و  نظر و انديشه، محدود است و  جامعه، تعداد اشخاص صاحب . دراست آن
ی فرد عامي در جامعه يا فاقد هرگونه بينش با شخص مفيد و دانشمند به معنای آن است که أر

 يکديگر تفاوني ندارند. جاهل بای عاقل و أنيز ر و تفوق و برتری برای تخصص وجود ندارد
ی خود را فرع آن قرار أکنند و ر بديهي است مردم در امور تخصصي به اهل خبره رجوع مي

بسياری از افراد،  یآنکه آرابه در امور اجتماعي نيز برابر دانستن آرا با علم  رو ازايندهند؛  مي
عقالست )نجفي اسفاد و  یلغو و عبث نمودن آرا ی منزله مبنای تحقيق و بينش نيست، به بر

 .(147 :1312محسني، 
 ،دهدثير قرار ميأشدت تحت ت هگيری خردمندانه توسط مردم را ب معضلي که خرد و تصميم

توانند دست داشتن امکانات، مي های حاکم با در است. اقليت (3)فريبي )دماگوژی( عوام ی پديده
سسات تحت نفوذ ؤود را با ابزار رسانه و ساير مراکز و مخ ی شده طراحي های ازپيش مشيت

های ساختگي و ها ذهنيت به شکلي که در توده ،دکننجامعه تزريق  ی خود، با ظرافت به بدنه

                                                                                                                                                       
  اين نکته به معنای نفی مشارکت دادن آحاد مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و در نتیجه افزايش سطح آگاهی

 های بعد به اين موضوع خواهیم پرداخت. در قسمت سیاسی آنها نیست که
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د. بدين ترتيب، اقليت حاکم، اکثريت را با ظرافت از بين خواهند کنمصنوعي، توليد  ی اراده
 (7)برد.

حکومت اکثريت »به  (6)«اکثريت»که در بيان انواع اين معضل است  ی شايد در نتيجه

آن سهم خاصي از آرا به اکثريت شايسته در  ی نتيجه نيز اشاره شده است؛ که در (1)«شايسته

  .(Sartori,1987:221)کند  مقابل اکثريت معمولي اختصاص پيدا مي

 ماهیت و تبعات دموکراسی  (ب
نحوی معکوس عمل کرده و نقض  گاهي بهاش  ندهبظاهر جذاب و فري با وجوددموکراسي 

کلي در دموکراسي، نظر اکثريت، مبنا و مالک  طور بدين صورت که به ؛کند ميغرض ايجاد 
اکثريت و  یگيری است و اقليت تابع نظر اکثريت. اما گاهي ممکن است اختالف آرا تصميم

افراد جامعه در  ی جوامع پيشرفته نيز اساساً همه چراکه حتي در ،اقليت بسيار اندک باشد
لحاظ تعداد آرا،  خورده از کنند. گاهي اکثريت مطلق با اقليت شکست انتخابات شرکت نمي

در هر حال، مجبور به اطاعت از نظر اکثريت هستند. حتي با کمي  چنداني ندارند و ی فاصله

شويم که در واقع  دقت نظر و پس از کسر نمودن تعداد اقليت از اکثريت، متوجه مي

 (0).اند   يگير نهاي ( تصميماند التفاوت تعداد )که اقليت واقعي بهما
اکثريت غالب  ی حتي اگر نخواهيم با ديد افراطي، اقليت مغلوب را تحت حاکميت و سلطه

شعار اساسي  با وجودهای سياسي و حقوقي مختلف بدانيم، بايد قبول کنيم که  از طريق اهرم
تعيين سرنوشت  جناح و گروه پيروز در در عملت عامه، ساالری و مشارک دموکراسي برای همه

نحوی ديکتاتوری جمعي يا  گيرنده و حاکم خواهند بود و خود ممکن است به اقليت تصميم

حکومت مردم بر مردم تحقق پيدا  ی صورت، داعيه در هر .دنبال داشته باشد اکثريت را به
نظريات مختلف  اين اساس در اشد. برای جز اين نبلحاظ علمي چاره گرچه بهانخواهد کرد؛ 

 گرفته شود،نظر  شرايط ديگری برای تحقق دموکراسي دراست دموکراسي سعي شده  مورد در

فارغ از بحث در خصوص شرايط ديگر، وجود  .يا حفظ اقليت، و... جمله تسامح و تساهل از

ن اين روش کامل بود ی اکثريت برای مطلق ياأگونه شرايط داللت بر عدم کفايت ر اين

 .(143 :1312تنهايي دارد )نجفي اسفاد و محسني،  به

 اند: دهکری و نظر نيز غافل نمانده و بدان تصريح أبسياری از صاحبان ر نظر اين موضوع از
منتقدان دموکراسي  تهديد يک اکثريت ستمگر امری واقعي است و»نويسد: کارل کوهن مي

 .(113 :1363)کوهن، « اند کيد داشتهأتاند و بر آن  همواره ار آن بيمناک بوده
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وی از  ؛جمهور آن کشور بود يسئماديسون از بنيانگذاران دموکراسي آمريکا و چهارمين ر

نظر او نمايندگي پارلماني، مسئوليت  رفت. ازشمار مي دموکراسي به ی پردازان برجسته نظريه

اعمال سلطه و استبداد اکثريت تواند از  ميکند؛ لکن نمين ميأحکومت را در نزد شهروندان ت
های اقليت گاهي در برابر منافع متحد اکثريت  نظر او منافع گروه بر اقليت جلوگيری کند. از

 .(73 :1311ريه، يپذير است )بش آسيب
وجودآمده در  ههمان مشکل ب ،گيرد ميت أفرض، نش ای که از اين پيشعارضه

ا غوغاساالری است. موبوکراسي به معنای ي (11)های مستقيم به نام موبوکراسي دموکراسي

ای اکثريت را  مسئوليت و اوباش آمده است. هرگاه در جامعه حکومت رجاله و مردم عوام و بي
د. هردوت شو ميدموکراسي به موبوکراسي مبدل  ،مسئوليت تشکيل دهندخودخواه و بي فرادا

عيبش اين است که  ،داند اوی مينويسد: دموکراسي اگرچه تمام مردم را در پيشگاه قانون مس مي

 .(101 :1361سهولت ممکن است به موبوکراسي تنزل يابد )پازارگاد،  به

 محوری محوری و عدم توجه به تکلیف حق .1-2
ای اخالق  گونه ،شود( ملت مستنبط مي -در مدل شهروندی ليبرال )که از الگوی دولت

ها و  های شخصي از مسئوليتزادیکيد فراوان بر آأدليل ت فردگرايانه حاکم است که به
گونه تعهد هنجاری به کند. در اين آموزه، هيچ ميهای اجتماعي ضروری، شانه خالي  فداکاری

رسميت شناخته ه ب ،گری کندجامعه که بتواند ميان اين امر و برخورداری خصوصي، ميانجي

شهروندی  ی را به حوزهنگرش خودخواهانه و ابزارگرايانه يک شود. فردگرايي ليبراليسم،  مين
آيد. افراد  ميشمار  های جهت افزايش نفع شخصي ب شهروندی، شيوه رو ازاين .سرايت داده است

ها شانه خالي  اما از پذيرش مسئوليت ،طور کامل تقاضای استيفای حقوق خود را دارند به
شود که  ريف ميحقوق فردی تعای از مجموعه ی مثابه کنند. ليبراليسم شهروندی، اساساً به مي

دهد تا منافع خود را  ترين آن برخورداری از استقالل فردی است. حقوق به افراد امکان مي مهم

ها بر  کيد ليبرالأت .خود را بدون دخالت جامعه تحقق بخشند ی و نيروهای بالقوه هندتوسعه د

قابل با يکديگر شود تا آنها فرد و جامعه را در ت ميفردگرايي انتزاعي و استقالل فردی موجب 

ها و اهداف جامعه بدگمان باشند. آنها بيم دارند که جامعه تعهداتي  درک کنند و نسبت به آرمان

به  .(212: 1313پور، براتعليرا بر فرد تحميل کند که نفع شخصي او را محدود يا نقض کند )
اند وارونه  ردهکح گرا مطر های غايت بايد ارتباط ميان حق و خير را که آموزه ما»بيان راولز، 

 (11)(.371:1061)راولز،«سازيم و حق را مقدم بدانيم
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يافته  ی از پيش فرديتدموجو ی مثابه نامنسجم از انسان به مي به نظر ساندل، راولز به مفهو
شود روند گزينش غايات و خيرات به  اين برداشت و مفهوم از خود موجب مي .ملتزم است

اخالق، کامالً  ی کاسته شود و بدين ترتيب، همه خودسرانه فرودليل و  ابراز سليقه و ميل بي
نظامي مبتني بر مشارکت و همکاری ميان  ذهني دانسته شود؛ زيرا راولز اجتماع سياسي را صرفاً

 مل عقالني و درأبه نظر راولز فرد پس از ت ند.تفاوت داند که کامالً در مورد غايات بي ميافرادی 
تر  اين طرح، اميال اساسي .دکن ميموجود، طرح معقول خود را انتخاب های  واقعيت ی پرتو همه

 (12)(.37:1010)ساندل،او را به بهترين شکل محقق خواهد ساخت 
قرار  يکي از نويسندگان غربي نيز در نقد حقوق شهروندی ليبرالي، اين نکته را مورد توجه

 دهد، به بيان او:مي
اعضا   ی ی سازماندهي کنيم که همهمشکل تنها اين نيست که عامه را طور»

ای سازماندهي کنيم که بايد عامه را به شيوه در خدمت باشند؛ مشکل اين است
طور دوجانبه از يکديگر حمايت کنند. شهروندان بايد فرا بگيرند که نه  که به

تر بازنمايي کنند؛ بلکه آنها بايد  های بزرگتنها عاليق جمعي را در محدوده
های  تر در هنگامي باشند که منافع و ارزش يق جمعي وسيعنمايندگان عال

 «کنند. محلي را تعريف مي
فعلي  نظامدموکراسي، معتقد است  ی در ايده« شهروند فعال»اين نويسنده با اشاره به فقدان 

براساس درک ليبرالي از چگونگي ارتباط دولت با شهروندان  طور چشمگيری شهروندی به
 ی که جهاني شدن رخ ندهد، شهروند ليبرالي نمونه د حتي درصورتيکن است. او اضافه مي

کساني که تمايلي به شرکت -اليخ مناسبي نيست؛ زيرا اين نوع شهروند، سازگار با مردمي بي
شود. ترين مانع آزادی ياد مي عنوان بزرگاست که از آن افراد به -يند دموکراسي ندارندادر فر

وجود آمدن دموکراسي به  هبرای ب ،شود ميبا ارسطو آغاز  خواهي مدني که در سنت جمهوری
 .(23-22: 1317تان، دست گيرند )سورهون تا قدرت را در استشهروندان فعال نياز 

نظران از حقوق شهروندی نيز  شايد بتوان انعکاس اين موضوع را در تعاريف برخي صاحب
از همان ابتدا توجه خود را به های حقوق شهروندی  برخي از تعاريف و نظريه ؛دکرمشاهده 
 (Foweraker and Landmanاند. برای مثال، فاوريکر و لندمن ) محدود کرده« حق و حقوق»مفاهيم 

طور کامل برحسب دارا بودن حقوق  شهروندی تقريباً به»نويسند:  ميسياسي معاصر  ی نظريه در
 (13).،(Landman and Foweraker,1997« )شود تعريف مي

 ی ايده»شناس استراليايي، اعتقاد دارد  ( جامعهJack Barbaletک باربالت )نين جچهم
انساني دارای قدمت است. به زعم وی  ی تاريخ يک جانشيني جامعه ی شهروندی به اندازه
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« ادين انسان استنيجزء حقوق ب ،شود حقوقي که در جامعه برای يک شهروند تعريف مي
(Barbalet,1988).(14)  

 ی مثابه ها حمايت از گسترش حقوق و مزايای فردی به ون اصلي توجه ليبرالنهايت کاندر 
( و 13 :1364سياسي آنان است )ساندل،  قيد و شرط اخالقي وسازی امکان پيشرفت بي فراهم

از تکليف و تقابل حقوق و تکاليف در يک نظام حقوقي ليبرال،  گفتنبدين ترتيب سخن 
 ملت است. -های جدی الگوی دولت از آسيبيکي  ی دهنده بيهوده بوده و نشان

 ملت( - دولت -ضلعی خداوند )سهنقش مردم در حقوق شهروندی اسالمی . 2
 ،های فکری نظام حقوقي اسالم، برخالف آنچه در قسمت پيشين اشاره شد بنيان

داند و نظام حقوقي جديدی  ميملت نيست؛ آن را نامشروع  -الگوی صرف دولت ی کننده تلقي
 ی و نتيجه کند مياما واقعي ترسيم  ،د. اين نظام، برای مردم جايگاهي متفاوتکننهاد ميرا پيش

های رايج  حق است. البته بيان اين ناتواني در نظامآن، شهروند فعال، مکلف در عين حال، ذی
گريز از آن، امری مسبوق به سابقه است  هنتيجدر غربي و نقص در حقوق شهروندی ليبرالي و 

. در ادامه، جايگاه مردم در اين کردخواهيم اشاره هايي از آن  به نمونه طور مختصر به که بدواً
؛ مطرح شدن شد دالگو و آثار اين جايگاه در ترسيم حقوق شهروندی اسالمي بيان خواه

صورت مجزا  توجه به اهميت آن، به جمله آثاری است که با مان حق و تکليف، ازأهمزمان و تو
 شد. اهدپرداخته خوبدان 

 ملت -سوابق گریز از دوضلعی دولت. 1ـ2
محوری، نقدی است که برخي انديشمندان بر  محوری و لزوم جايگزيني آن با انسان دولت

 اند. بدين بيان که: دهکرآن وارد  ی کننده حقوق شهروندی غربي و مدل ترسيم
ر رسد يک اتفاق نظر جهاني وجود دارد که غينظر مي در دنيای امروز، به»

اتباع از حقوق سياسي محروم هستند و در ميان کشورها شايد سوئد و هلند 
اند و  ی شرکت در انتخابات محلي را داده باشند که به افراد مقيم غيرتبعه اجازه

اند. اما تسری محروميت غيرتبعه از حقوق سياسي که  از اين حد فراتر نرفته
ی، تسری ظالمانه و به بخشي از حقوق شهروندی است به ساير حقوق شهروند

ها به دو گروه  جای آنکه بگوييم انسان خالف عدالت و حقوق انساني است. به
شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندی برخوردارند و  تبعه و غيرتبعه تقسيم مي

مدت از برخي از حقوق شهروندی  ی طوالني غيرتبعه در صورت اقامه
 محور بودن را معيار قرار داد دن انسانمحور بو جای دولت شوند؛ بهبرخوردار مي
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ی اروپا گامي در جهت خروج شهروندی از مفهوم  ... مفهوم شهروندی اتحاديه
« دانند نه وضعيت بيگانگان. شهروندی مي مضيق تبعه است که برخي آن را شبه

 (.106: 1312،کاستلز و ديويدسون)
خواهان تحقق بخشيدن به  که اگر شود ميپردازی ديگری اين موضوع اثبات در نظريه
اين مفهوم را براساس سرشت شهروندی  بايد ،بخش شهروندی هستيم رهايي ی نيروی بالقوه

 ی مثابه به، جهاني شدن نظريهيم. در اين کنفراگير، از مفهوم انحصاری مليت و دولت ملي جدا 
يان شهروندی و بستر جديد شهروندی، پيوند ميان شهروندی و مليت و به همان اندازه پيوند م

 ای ويژه از شهروندی است.  سازد و افزون برآن مستلزم گونه ميدولت را غير قابل دفاع 
است: نخست در پس  مواجه کم با چهار دشواری اين رويکرد، شهروندی ملي، دست در

های بسيار  زيرا افراد مليت خود را به گونه ،شهروندی ملي انواع فرضيات فرهنگي وجود دارد
 ونگي و تجانس ادعايي به شکل دولتدوم در هيچ کجای جهان، همگ ؛کنند ي درک ميمتفاوت

 ،شود ناپذير تعريف ميطور متصلب و انعطاف بهسوم مليت  ؛های خالص وجود ندارد ملت -
نبايد تنها به برخي از منابع  اينکه و چهارم ؛تواند به روی انتخاب افراد باز باشد ميکه ن طوری به

زيرا مليت تنها هويتي نيست که از خود گذشتگي افراد را به نمايش  ،دادهويت اولويت 
 (13)گذارد. مي

 ملت و نقش مردم در آن -دولت -ضلعی خداوند سه. 2ـ2
اختصار، نگاه اسالم به  بهبدواً و بايد تبيين صحيح جايگاه مردم در نظام اسالمي  منظور به

شناسي(  معرفت و شناسي شناسي، انسان های کسب معرفت )هستيعالم هستي، انسان و روش
 کرد.تا بتوان براساس آن، جايگاه مردم را در اين نظام تبيين  شودبررسي 

ای  عزيمت هر نظريه ی اصلي آنکه، توحيد، مبنا و نقطه ی شناسي، نکتهدر مباني هستي
م گيری نظا اجتماع و سياست و اقتصاد، به شکل ی رود. بسط توحيد در عرصهشمار مي هب

 أاسالمي، توحيد منش ی شود. در فلسفهتوحيدی، حاکميت قوانين الهي در جامعه منجر مي
حد و مرز  مانندهای مختلف در نظام سياسي و اقتصادی،  عقايد و احکام است و مقوله ی همه

ها، جايگاه قانون، ساختار حکومت، اختيارات حاکم و نقش مردم در اين امور، همه  آزادی
ترين ويژگي سياست اسالمي،  اين اساس، مهم ايد اسالمي يعني توحيد است. بربرگرفته از عق

حق است )نوروزی،  أی سکوالر، خدامحوری است که در آن خدا منشمقايسه با انديشه در
 ی که انسان و جهان را آفريده و رابطه استبر مبنای اين نکته، قانونگذار، کسي  .(61 :1310

در قرآن کريم آمده  رو ازاينظيم کرده است و او جز خدا نيست و متقابل انسان و جهان را تن
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آور، به خداوند اختصاص دارد و  يعني جعل حکم و قانون سعادت (17)«ان الحکم اال هلل»است: 
 .(33 :1360کسي جز او توانايي وضع قانون را ندارد )جوادی آملي،

 ی مثابه بهدر آن انسان  شناسي سياسي اسالم، برخالف نگرش مادی که در مباني انسان
امور مادی است و هستي منحصر در همين  ی حيواني است که تمام رشد ادراکات او درباره

توان  ميجمله  تبيين آن از ، در نگرش اسالمي، انسان جايگاه بلندی دارد که دراستعالم مادی 
 به محورهای ذيل اشاره کرد:

، ديني مجبور نيست است و او در انتخاب هراگرچه خداوند انسان را تکويناً آزاد آفريده 
فطرت پاک و الهي اوست بپذيرد. بنابراين  ی تشريعاً موظف است که دين حق را که خواسته

دين الهي و دستورهای  ی آزادی او در دايره ،اگرچه انسان تکويناً موجودی مجبور نيست
 .(31 - 31 :1360بحش آن است و نه فوق آن )جوادی آملي، حيات
ساير حيوانات، مرهون  چنين شرافت انسان به روح ملکوتي اوست و امتياز او برهم
بايد  رو ازاينرود.  شمار مي ههای معنوی و الهي ب های انساني اوست که خاستگاه ارزش ويژگي

 های معنوی داد. همچنين دردر سياستگذاری و مديريت جامعه، اولويت و اصالت را به ارزش
های ضروری برای حاکم اسالمي، بهترين ضمانت اجرا برای  مي، ويژگيتعلميات اسال ی سايه

اسالمي برخالف  ی انديشه در (16)دارد.ها دور مي شود و او را از لغزش ميعملکرد وی 
بنيادی و خودآييني بشر نفي شده است. انسان موجودی است که همواره  ليبرالي، حد ی انديشه

معاصر، انسان موجودی خودمختار و  ی انديشه در که درحالي ،نيازمند هدايت الهي است
 او موجودی مختار است که از ؛دارد قرارنهايت  شود. انسان ميان دو بيمعرفي مي (11)خودآيين

تواند سقوط شديدی افت وحي و الهام الهي را دارد و از سوی ديگر مييسويي شايستگي در
 (10).(131 :13نور، ج ی صحيفهکند )

ترين معيار  بيني مادی، علم تجربي مهم که در جهان درحالي ،شناسي نيز در مبنای معرفت
منابع شناخت  بيني الهي، عقل، حس، وحي و شهود از در جهان ،رود مي شمار هشناخت ب

 . شوند محسوب مي
شده و اثبات اين نکته که عقل بشری برای رسانيدن انسان به سعادت،  براساس مباني بيان

ن )ع(، ايشان را اعنوان مقنن و حاکم اصيل، در زمان حضور معصوم بهوند خدا ،(21)کافي نيست
ده و در زمان غيبت آنان، فقيه عادل را کرقوانين الهي برای بشر نصب  ی کننده عنوان تبيينبه
توان از تشکيل اين اساس، مي بر (21).ده استکرصورت نصب عام برای اين مقام، تعيين  به

ملت( ياد کرد که خداوند در رأس آن  -دولت -ز عناصر )خداوندعي متشکل اضلالگويي سه
شود و مردم نيز طول قدرت الهي، دولت يا حکومت اسالمي تشکيل مي و دراست قرار گرفته 
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 .پردازيم ميگانه ادامه به تشريح روابط اضالع سهدر ند که داردر اين ميان، حقوق و تکاليفي 
چون دولت اسالمي، مشروعيت قدرت  ،دولت -اوندخد ی در رابطه ،براساس آنچه ذکر شد

اول، خود را به او پاسخگو دانسته و ملزم به اجرای  ی داند، در وهله ميخود را از خداوند 
غلب اهای غيرديني،  داند. نظام الهي در تمامي عملکرد مديريتي خود مي هایاحکام و دستور

دارند با توزيع قدرت، به اين هدف دست ند و سعي ا های بيروني دنبال مهار قدرت از راه هب
دن صفات معين کرکنترل بيروني و دروني )لحاظ  ی که در دين اسالم، به دو شيوه يابند. درحالي

توان گفت کنترل بيروني بدون مي ،، عدالت و...( توجه شده استابرای حاکم اسالمي شامل تقو
يرا اين امکان وجود دارد که نيروهای ز ،ثر نخواهد بودؤکامل م طور بهاتکا بر کنترل دروني 

و با کمک يکديگر در جهت سوء استفاده از قدرت  شوندشونده، همراه  کننده و کنترل کنترل
 .(01 -06 :1313، ارسطاپيش روند )

 اين است که بايدبحث حقوق شهروندی،  ترين نتايج اين نگرش در جمله مهم از
چراکه  ،عقايد، احکام و اخالق اسالمي باشد های اصلي حقوق شهروندی، برآمده ازچارچوب
. ندارندبخشي به حقوق را از آن خداوند دانستيم و مردم در اين ميان، نقشي مشروعيت

همچنين، التزام و رعايت به اين حقوق شهروندی توسط حاکم اسالمي، امری کامالً مرتبط با 
و نقض آن موجب  استچراکه واضع اين حقوق، خداوند متعال  ،مشروعيت قدرت اوست

 . شود مي ازوال صفاتي چون عدالت و تقو
دو ضلع حکومت اسالمي و مردم )جايگاه مردم در نظام سياسي اسالم(  ی مورد رابطه در
ز داد و سپس به تبيين ديدگاه مختار براساس يتوان چند نوع ديدگاه را از يکديگر تمينيز مي

راسي را کامالً در تخالف و تناقض با يکديگر گروه اول دين و دموک پرداخت؛مباني مذکور 
اما  است، شود که مقررات اسالمي از جانب خدا وضع شدهبينند. اين امر از آنجا ناشي مي مي

گروه دوم معتقدند  .(17-13 :تا در دموکراسي، مقام واضع مردم هستند )طباطبائي و ديگران، بي
چراکه يکي از لوازم ذاتي  ،ناسازگار است عضيبرخي از احکام ديني با دموکراسي سازگار و ب

دموکراسي چون و چرای مداوم است که ناچار به معارضه با بسياری از اصول مقدس اسالم 
شود که اسالم، اصول  ميهای سازگار اسالم با دموکراسي گفته مورد جنبه شود؛ اما درمي

نه  و –قي و قانوني دموکراسيبرابر بعضي از اين لوازم اخال اساسي فراواني دارد که آن را در
ای جديد جمله هر روشنفکر مسلمان که درصدد تنظيم نظريه سازد، از ميپذيرا  -شناختي جامعه

 ی مفاهيم مساوات در اسالم و انديشه ی ويژه با مقايسه به ،دموکراسي اسالمي باشد در مورد
است اگر از  ابد. همچنين در اين ديدگاه آمدهي سياسي کالسيک غرب، قوت قلب مي

تواند با دموکراسي اسالم مي، دموکراسي، حکومتي مراد است که مخالف ديکتاتوری باشد
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فردی يا گروهي نيست. مبنای  ی زيرا در آن، جايي برای حکومت خودکامه ،سازگار باشد
 :1373و هوس بلکه شريعت باشد )عنايت،  اتصميمات و اعمال حکومت اسالمي بايد نه هو

221-224). 
در اين ديدگاه بيان شده  .داننديکديگر سازگار مي با وه ديگر دين و دموکراسي را کامالًگر

دين است و دليلي ندارد که انواع خاصي از  ی که بنيادهای دموکراتيک مندرج در جوهره
مالک تام و  ،جوامع مختلف مثالً سوسياليستي يا ليبراليستي وجود دارد که در را دموکراسي

توجه  ای باجامعه کند که دموکراسي در هر کيد ميأي قلمداد کنيم. اين رويکرد تتمام دموکراس
مستقيم در تعريف طور  بهيابد و اين نگرش،  ميعينيت  ،شود به تعريفي که از انسان ارائه مي

همين اساس، دموکراسي در اسالم يعني انسانيت  است. بر گذارثيرأملي ت ی خواست و اراده
  (22)ادی[ و دموکراسي در غرب يعني حيوانيت رهاشده ]در قيود مادی[.رهاشده ]از قيود م

 توان از طريق تفکيک دو ميتقريری ديگر از همگوني و سازگاری دين و دموکراسي را 
عنوان يک روش و نه نظام ساالری به د. در اين ديدگاه، مردمکرروش و ارزش مطرح  ی حوزه

الگويي از نظام سياسي است که در آن روش رايج  شود. دموکراسي،مبتني بر ارزش مطرح مي
ميراحمدی، شود ) ميدر دموکراسي و نهادهای دموکراتيک در مديريت سياسي کشور پذيرفته 

1311: 13-14). 
شعار دين و حکومت اسالمى، پيروى از حق است در اسالم، ارزش حاکم همان حق است؛ 

محور و معيار نظام اسالمى حق «.  کثريتا»هاى بشرى و دموکراسى، پيروى از  و شعار حکومت
گيرد:  سرچشمه مى ،  که حق محض استاست و در اين نظام، هر حقى از ذات اقدس اهلل

 (23).« الحق من ربک»
توان در دو مورد ذکر کرد: مورد اول  ميحال در اين دستگاه فکری، جايگاه اکثريت را 

يعنى حق را وحى الهى تبيين و تثبيت  است؛( « حق  تثبيت» برابر )در«  تشخيص حق»همان مقام 
مواردى که تشخيص حق  ى اکثريت کارساز است و گاهى درأکند و در مقام اجراى حق، ر مى

 ى اکثريت معيار است.أنظران با يکديگر اختالف نظر داشته باشند، ر دشوار باشد و صاحب
زيرا در  ،ويکرد ارزشي()ر کنند ى اکثريت، اصل حق را ثابت مىأمنکران وحى و نبوت، با ر

آن «  حق»گويد  ى بدهند، اما اسالم مىأر مردم به آن ربيشتنظر آنان، حق همان چيزى است که 
انديشمندان  بيشترروشن نبودن آن، اگر صورت  شده است، ولى در  است که از راه وحى ثابت

ت مقدم و عالمان دين گفتند که اين مطلب سخن دين است، تشخيص آنان بر تشخيص اقلي
 است.

ى اکثريت مردم، در أبه اين معنا که ر ،جايگاه دوم اکثريت در اسالم، مقام عمل و اجراست
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نبوت و  ی کارهاى اجرايى خودشان معتبر است. مردمى که در بخش قانونگذارى و در حوزه
، در مسائل اجرايى، هستندامامت معصوم و در بخش حاکميت و واليت و رهبرى پذيراى حق 

خود سهيم   ى آزادانه و انديشمندانه، در سرنوشتأشان حجت است و با حضور و ر تشخيص
 .ندکن انتخاب مى نمايندهعنون  بهمين نيازهاى خود، افرادى را أهستند و براى رفع مشکالت و ت

يکى در  ؛ى اکثريت محترم و معتبر استأر به دو شکل،بنابراين، در نظام دينى و اسالمى، 
ده شوحى و دين ارائه  از طريقو ديگرى در مقام تشخيص قانون الهى که مقام اجرا و عمل، 

شناسان را  کسانى که خود توانايى تشخيص قانون دينى را ندارند، قانون .)رويکرد روشي( است
 (24)شناسند. خود، قانون الهى را مى  ى اکثريتأشناسان، با ر کنند و قانون ى اکثريت تعيين مىأبا ر

توان بدين گونه  ميشت از جايگاه مردم در موضوع حقوق شهروندی را انعکاس اين بردا
از « تعيين مجری حق»و « تشخيص حق»دو مقام  ،دولت با مردم ی د که ناظر بر رابطهکرتشريح 

های  چارچوب آن شهروندان است. اين حقي برای شهروند آگاه و عالم است که در
  (23)زد.شده، به تشخيص حق و مقام مجری آن بپردا مشخص

تشخيص حق توسط اکثريت مردم و  ی عالوه نبايد اين نکته نيز مغفول بماند که الزمه هب
های مربوطه سطح آگاهي آنان و رشد يافتن در حوزه افزايشتعيين مجری حق توسط آنان، 

عنوان  بهتواند  رشد فکری و سطح آگاهي، مي منظور بهرسد تالش نظر مي به رو ازايناست. 
ی و نظر تک تک اين شهروندان، در تعيين أچراکه ر ،رای شهروند نيز تلقي شودتکليفي ب

اثر خواهد بود. گرفتار نشدن به موبوکراسي يا  أثر و منشؤسرنوشت ديگر شهروندان، م
های رايج،  های دموکراسي فريبي نيفتادن و ديگر آسيب غوغاساالری، در دام دماگوژی يا عوام

له ئتوان به اين مس ميو بينش عموم مردم است. از سوی ديگر نيز ميزان دانش  افزايشمستلزم 
که حکومت اسالمي، مراجعه به  ميهنگا ؛عنوان رويکرد مختار( بهنگريست )طبق برداشت سوم 

داند و آن را برآمده از مکتب اسالم تلقي  ميعمومي را جزء وظايف ديني و شرعي خود  یآرا
حسن اجرای اين امر  منظور بههای عمومي مردم  گاهيو تعالي بخشيدن به آ افزايش کند، مي

توان انعکاس  ميشود که نظر گرفته مي ی ديگری بر دوش حکومت اسالمي درنيز، خود وظيفه
 (27)د.کرآن را در اصول قانون اساسي نيز مشاهده 

 مان حق و تکلیفأ. حضور تو2-3
سوی  به اوان و سوق دادن نظام سياسي اسالم از آن جهت که خود را موظف به هدايت انس

بيشتر توجه اين نظام، معطوف به آن است که دستورالعمل و  ،داند ميسعادت و کمال انساني 
مقرر دارد که با انجام آنها به کمال و سعادت دست يابد، اما بيان   هايي برای انسانمسئوليت
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 .(111 :1311 يزدی، مصباحدوم اهميت قرار دارد ) ی در درجه ،آور نيست حقوقي که مسئوليت
مفهوم دارد که ديگران ملزم به  نبايد از نظر دور داشت که جعل حق برای يک نفر وقتي معنا و

کجا حقي برای  بنابراين، هر»و گرنه جعل حق، لغو و بيهوده است.  ،رعايت اين حق باشند
يف، کلت مراه خواهد داشت، حق وه بهديگری  ی تکليفي را برعهده کسي ثابت گرديد، حتماً
 .(12 :1313 منتظری،« )باشد ميبين افراد متبادل و متالزم 

بشر بر « حقوق»توان گفت مقدم داشتن  تقابل با رويکرد غربي رايج، مي اين اساس و در بر
های مساوی آن دو در فطرت بشری،  ی بشری به لحاظ جايگاه«هاتکاليف و مسئوليت»

تکليف نيز جايگاه فطری دارد  ،فطرت انسان داردحقوق فرد، ريشه در  اگر ،نيست پذير توجيه
 .(37 :1311زنجاني،  عميد)

فقط  ،شود ميبه نظر آنان آنچه درون دين يافت  اند، کردهاين ديدگاه سوء برداشت برخي از 
شود که صرفاً بايد تبعيت به موجودی تبديل مي ،تکليف است و اگر انسان، پايبند به دين باشد

به بيان ديگر، در واقع دين، سخن از  .(41 :1314گريس،د )کنشده عمل  يينکند و به تکاليف تع
انتظار از بشر است و نه انتظار از دين، و دين به انتظار بشر و انسان توجهي ندارد 

 .(373 :1311سروش،)
ميان آمدن از تکاليف، بيشتر از حقوق، نبايد ست که در زبان دين، سخن بها حالي اين در

ييد أاز حقوق وی گذاشته شود. هر سفارشي از جانب خداوند به انسان، بر ت به حساب غفلت
مين حقوق؛ و أترين حقوق انساني مبتني است و بايدهای ديني، طرق تکيد بر اساسيأو ت

مين حقوق واقعي انسان است. تکاليف ديني، مشقت و بار أموانع و آفات ت ۀدهند نبايدها نشان
گذاشته شده باشد و اگر نگاه و نگرش به دين، هدفدار و  دی نيستند که بر دوش فردئزا

شود و با اين نگاه است که  ميمند باشد، هيچ چيزی جز حق محض از آن مشاهده ن منظا
 .(41 :1311جوادی آملي، گردند )تکاليف به حقوق برمي ی توان گفت همه مي

 قابلخميني)ره(  در بيانات امام صراحت بهترابط حق و تکليف برای يک شهروند فعال 
طورکه بايد  بايد همه شما، همه ما زن و مرد، هر مکلف همان». ايشان فرمودند: استمشاهده 

 (.21: 13، ج 1367ی امام،  صحيفه« )طور بايد سرنوشت خودش را تعيين کند نماز بخواند همان
روحاني  حرف ما اين است که نه»دخالت در سياست فرمودند:  در موردايشان در فرازی ديگر 

سياست دخالت بکنند. سياست يک ارثي نيست که مال دولت باشد يا  تنها، همه قشرها بايد در
مال مجلس باشد يا مال افراد خاصي باشد. سياست معنايش همين وضع آن چيزهايي است که 

گذرد از حيث اداره آن کشور، همه اهالي اين کشور در اين معنا حق دارند. در يک کشوری مي
ها حق دارند در سياست دخالت کنند؛ تکليفشان است، روحانيون حق دارند در سياست خانم
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 .(13 :11ج،1367امام،  ی صحيفه« )دخالت بکنند؛ تکليف آنهاست.
استقرار، بقا و دوام  برایاجتماعي شامل تالش  اين اساس، تکليف دخالت مردم در امور بر

مصباح اجتماعي اسالم است )حکومت اسالمي و ديگر تکاليف موجود در نظامات 
 .(334 :1311يزدی،

توان در تفاوت اين مفهوم با حقوق بشر  ميانعکاس تمرکز حقوق شهروندی بر تکاليف را 
 جو کرد:و نيز جست

حقوق بشر و حقوق شهروندی برخي با تقسيم حقوق شهروندی به  ی تبيين رابطه در
 عنای مضيق با حقوق بشر، تباين؛ و درحقوق شهروندی به م ی مضيق و موسع؛ قائلند که رابطه

گرچه اين ارسد  مينظر  بهاما از ديدگاه ديگر  .(20 :1313قربانزاده،معنای موسع، تساوی است )
همپوشاني دارند. حقوق بشر حقوق جهانشمول،  ند،دو از لحاظ مفهومي با يکديگر متفاوت

سياسي و  ی فرد با جامعه ی که حقوق شهروندی مستلزم رابطهدرحالي ،بنيادين و مطلق است
حقوق شهروندی همان  ی شود. بخش عمدهدولت است و در چارچوب دولت محقق مي

 ماننداين ديدگاه، تکاليف متقابلي  حقوق بشر است که ظرف اجرايي معيني پيدا کرده است. در
پرداخت ماليات توسط شهروند، موضوعيت دارد. بنابراين حقوق بشر بيشتر به حقوق توجه 

 اميرارجمند،) ها نيز توجه دارد که حقوق شهروندی به تکاليف و مسئوليت درصورتي ،اردد
1313: 11). 

جمهوری »های نظری رايج، سنت نظری  سازی اين رويکرد با ديدگاهدر مقام مشابه
 . داردقرابت بيشتری « شهروندی

وق و تعهدات را کدام ابعاد متفاوتي از حق شهروندی، که هر ی توان بين دو سنت عمدهمي
اولي سنت ليبرال است و ديگری سنت  ؛تمايز قائل شد ،دهند مرکز توجه خود قرار مي در

جمهوری شهروندی. شهروندی ليبرال به لحاظ سنتي بر حقوق افراد مانند حقوق مدني، 
اين سنت بر حقوق،  است که در آنيابد. اعتقاد عمومي مبين  ميسياسي و اجتماعي تمرکز 

شود. در مقابل بايد از سنت  ميهای آنان  تری به نسبت تکاليف شهروندان و مسئوليتکيد بيشأت
های سنت . ريشهداردای  ل مدني اهميت ويژهيجمهوری سخن گفت که در آن، تعهدات و فضا

های ارسطو گرفته تا تفکرات ماکياول،  جمهوری را در غرب از اسپارت و آتن باستان و نوشته
فضيلت خدمت  ،توان ردگيری کرد. در اين سنت ميهگل و توکويل  روسو و متفکراني چون

 ی چيزی در کانون توجه است. از همين رو، جانوسکي معتقد است نظريه به جامعه بيش از هر
عمومي « تعهدات»و « حقوق»شهروندی بايد از ابتدا ابزارهايي را برای تبيين، توسعه و توازن 

 .(273 -243 :1313پور، ذارد )براتعلياختيار انسان بگ جوامع مختلف در در
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 گیری نتیجه
محور سلبي، نکته  است. در« ايجابي»و « سلبي»دو محور کلي  ی اين پژوهش دربردارنده

ملت، اين الگو  -بر مدل دولت واردتوجه به اشکاالت و انتقادات جدی  که آيا با اين است

هايي رسد با اشکاالت و آسيبظر مين بهترسيم حقوق شهروندی باشد؟  برایتواند معيار ما  مي
فريبي، برابر دانستن اشخاص خبره و عالم با افراد عادی، تبديل چون دماگوژی يا عوام

عدم تحقق ماهيت دموکراسي به معنای  هنتيجدر دموکراسي به موبوکراسي يا غوغاساالری و 

پذيرش نبوده و قائل شدن تنها قرائت ليبراليستي رايج، قابل توان گفت نه ميساالری و...  همه
تر، مباني بلکه باالتر و مهم ،های اجتماعي، سازگار نيستچنين جايگاهي برای مردم، با واقعيت

تواند الگوی تدوين حقوق  ميآن با اصول نظام حقوقي اسالمي نيز مغايرت جدی دارد و ن
 شهروندی برای ما قرار گيرد.

حدی است که متفکران غربي، حقوق شهروندی اين مدل، به نبودن مدآشد، کار چنانکه ذکر

يند دموکراسي اکساني که تمايلي به شرکت در فر-ال حبرآمده از آن را سازگار با مردمي بي

کنند. آنها حتي اشاره دارند ترين مانع آزادی ياد مي عنوان بزرگدانند و از آن افراد به مي -ندارند
وجود آمدن دموکراسي  هبرای ب ،شود ميآغاز خواهي مدني که با ارسطو  که در سنت جمهوری

ملت،  -مدل دولت رهاوردتا آنها قدرت را در دست گيرند، اما  استبه شهروندان فعال نياز 

دنبال الگويي  هب بايدنيست. بنابراين « شهروند فعال»جای  هب« خيالشهروند بي»چيزی جز همان 

 ،طراحي ابعاد مختلف حقوقي و قانونياستنباطي از نظام حقوقي خود باشيم که آن را برای 
 .کار بنديم )بخش ايجابي( هويژه حقوق شهروندی ب هب

که  است بيان شده« ملت -دولت -خداوند»عنوان الگوی  بادر پژوهش پيش رو، اين مدل، 

 -بين خداوند ی های جدی با مدل پيشين دارد. در رابطه از حيث مباني، ماهيت و آثار، تفاوت
جمله حق حاکميت است از بخشي الهي بر تمامي حقوق  اين مدل بر مشروعيت یدولت، ابتنا

حاکم اسالمي، مشروعيت قدرت خود را ناشي از صفات الزم برای مديريت و  هنتيجدر و 

 راستای داند. اين امر، موجد نظارت دروني بر حاکم اسالمي درالهي مي هایرعايت دستور
دو  ی ويژه حقوق شهروندان خواهد بود. ناظر بر رابطه هب ،انجام وظايف و رعايت تمامي حقوق

تشخيص » ی ملت نيز جايگاه واقعي مردم در امر حکومت را بايد در دو حوزه - ضلع دولت

روش مستقيم يا غيرمستقيم تواند از دو  ميجو کرد؛ که و جست« تعيين مجری آن»و « حق
گيرند و برآمده از  ی ميپيروی کند. اين دو، حقوقي است که ذيل حقوق شهروندی جا
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جمله تکليف مردم به  ايجاد تکاليف ديگری از أمذکور، منش ی نظام فکری اسالمي است. نکته

انجام اين نقش خطير و ديگری، تکليف  منظور بهتعالي بخشيدن به دانش و بينش خود 

در نظام  ،. چنانکه پيداستاست حکومت به بسترسازی برای افزايش آگاهي عمومي جامعه
محوری،  حقوق شهروندی اسالمي )برخالف قرائت ليبرالي آن( سخن از فردگرايي، حق

ميان نيست؛ حقوق شهروند در يک نظام حق و  خيال در شهروند بي هنتيجدر گريزی و  تکليف
در عين حال و شهروند فعال و مسئول  ی حي شده و طبعاً پديدآورندهاتکليف توأمان، طر

 حق، خواهد بود. ذی

نهي از منکر، پرداخت  تحقق و بقای نظام اسالمي، امر به معروف و منظور بهتالش 
ي نقش مردم در يتفاوت مبنا ی دهندههمگي نشان دستاحکامي از اين  وجوهات شرعي و

در بررسي حقوق شهروندی مورد  بايدکه  استحکومت در موضوع حقوق شهروندی 

، شود ميحقوق شهروندی، تأييد  مورددر گفته  نهايت تعريف پيشدر بازخواني قرار گيرد. 
وسيعي از حقوق سياسي، اقتصادی، اجتماعي و  ی حقوق شهروندی مجموعه»بدين ترتيب که 

کنار آن تکاليف و وظايف شهروندان را در قبال دولت و جامعه، مورد  فرهنگي است که در

 «دهد.توجه قرار مي
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 ها یادداشت
. 30ميزان، ص نشر، تهران: های حقوق اساسیایستهب (،1312) پناهي، محمد قاضي شريعت. 2

سعيد  ی ، ترجمهتاریخ عقاید سیاسی از افالطون تا هابرماس(، 1314) ليدمان، لون اريک

، آموزش دانش سیاسی (،1313) . بشيريه، حسين111ران، چ دوم، ص مقدم، نشر اخت

ی شهروند در  کلمه. با وجود اين موارد، 273تهران: نشر نگاه معاصر، چ ششم، ص 

معين يا عميد و نيز در ترمينولوژی حقوق )دکتر محمد جعفر  مانندهای عمومي نامه فرهنگ
شهروند  ی لنگرودی( تعريف نشده و قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران نيز از کلمه

 ده است.کراستفاده ن

در مرکز توجه  شهروندی که هر کدام ابعاد متفاوتي از حقوق و تعهدات را ی دو سنت عمده. 1

. ابعاد «سنت جمهوری شهروندی»و  «سنت ليبرال شهروندی» عبارتند ازدهند  خود قرار مي
بيشتر، ر.ک:  ی مطالعه برایشد.  هريک از اين دو به تناسب بحث، در مقاله بررسي خواهد

ی نظری در ها مکاتب علمي و ديدگاه» (،1317) علي و کيانپور، مسعودرباني خوراسگاني، 

بزرگداشت  ی همايش حقوق شهروندی ويژه ی مقاالت برگزيده، «حقوق شهروندیباب 

 .11قضائيه، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات، ص ی قوه ی هفته

منظور از دموکراسي ليبرالي در اين نوشتار، همان قرائت ليبراليستي از مفهوم دموکراسي در . 9

  برابر قرائت اسالمي از آن است.

، تهران: انتشارات گلشن، چ هشتم. ی سیاسی دانشنامه (،1311، داريوش )ر.ک: آشوری. 6

های دموکراسي، ر.ک: تقوی، سيد  تبارشناسي، انواع الگوها و مدل ی مطالعه برای

 ی ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشهدین و بنیادهای دموکراتیک (،1313محمدناصر )

 .61 -23اسالمي، صص
5. Demagogie  

انتشارات زمستان، چ  ، تهران:سیاسی غرب ی بنیاد فلسفه(، 1366) ايت، حميدر.ک: عن. 6
 .42چهارم، ص 

7. Majority 

8. Qualified majority rule  

، استبداد دموکراسی (،1362يان، همايون )بيشتر اين موضوع ر.ک: کاتوز ی مطالعه برای. 3
 تهران: نشر مرکز.

10. Mobocracy  
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، تهران: گرا شهروندی و سیاست نو فضیلت (،1313پور، مهدی ) به نقل از براتعلي. 22
 .41مطالعات ملي، تمدن ايراني، ص  ی سسهؤم

، تهران: گرا شهروندی و سیاست نو فضیلت (،1313پور، مهدی ) به نقل از براتعلي. 21
 .41مطالعات ملي، تمدن ايراني، ص  ی سسهؤم

های  مکاتب علمي و ديدگاه» (،1317)ر، مسعود و کيانپو عليبه نقل از رباني خوراسگاني، . 29
 ی همايش حقوق شهروندی ويژه ی ، مقاالت برگزيده«باب حقوق شهروندینظری در 

 .11قضائيه، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات، ص ی قوه ی بزرگداشت هفته
های  گاهمکاتب علمي و ديد» (،1317و کيانپور، مسعود )علي به نقل از رباني خوراسگاني، . 26

 ی همايش حقوق شهروندی ويژه ی ، مقاالت برگزيده«باب حقوق شهروندی نظری در
  .11قضائيه، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات، ص ی قوه ی بزرگداشت هفته

کوير، تهران: محمدتقي دلفروز،  ی ، ترجمهشهروندی (،1311ر.ک: فالکس، کيث ). 21

، تهران: گرا شهروندی و سیاست نو فضیلت (،1313)پور، مهدی،  و براتعلي 61-31صص
 .161-137مطالعات ملي، تمدن ايراني، صص ی سسهؤم

 .41 :يوسف. 26

 .3ش ،بولتن اندیشه ،«ها اسالم، مديريت و ارزش» (،1363، محمدتقي )يزدی مصباحر.ک: . 21

18. Self autoromous. 

 )بي تا(مرتضي ،وط، ر.ک: مطهریشناسي مدنظر اسالم به نحو مبس انسان ی مطالعه منظور به. 23

 : صدرا.، تهرانانسان در قرآن

را برای  مواردی ديگر، آن در ،کند ميقرآن کريم هرچند در مواردی ارزش عقل را بازگو . 12
رسال مبشرين و منذرين »داند.  و وجود وحي را نيز ضروری ميداند  هدايت بشر کافي نمي

اهلل(،  )آيت جوادی آملي« ل و کان اهلل عزيزا حکيماًلئال يکون للناس علي اهلل حجه بعد الرس
 .71-71صص، قم: اسراء، والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت (،1360) عبداهلل

تنظيم و نشر آثار امام  ی سسهؤمتهران: ، والیت فقیه (،1366ر.ک: امام خميني )ره( ). 12

هران: وزارت فرهنگ و ، تمبانی سیاست در اسالم (،1366، عيسي )واليي ،)ره( خميني
 ارشاد اسالمي.

قائم  و حسيني 117صدرا، ص : ، قمپیرامون انقالب اسالمی (،تا)بيمطهری، مرتضي. 11

. 440-447مهر، صص ی سوره: ، تهرانمشروعیت قدرت و (،1360)مقامي، سيد عباس 
، نسبت دموکراسي و دين، ر.ک: تقوی در موردبرای آشنايي بيشتر با رويکردهای مختلف 
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پژوهشگاه فرهنگ و تهران: ، دین و بنیادهای دموکراتیک (،1313) سيد محمدناصر
 .144-130اسالمي، چ اول، صص  ی انديشه

 .16 :هود )ع(. 19

 نشر اسراء، :قم، والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت (،1360) ، عبداهللجوادی آملي: ر.ک. 16

 .در نظام اسالمى«  اکثريت»جايگاه ذيل بحث 

عبارت ديگر  بهفرض مطابقت و  در جوامع متکي بر مباني اعتقادی و ديني، پيش گمان بي. 11

اکثريت مردم با مباني اعتقادی و اخالقي از ضروريات امر است و ی  عدم مغايرت مصوبه

 يست،بديهي است که پذيرش اين امر نيز به مفهوم آن است که دموکراسي به مفهوم مطلق ن
 وب ضوابط شرعي و اخالقي قرار خواهد گرفت. بلکه در محدوده و چارچ

  موظف  ايران  اسالمي یجمهور  آمده است: دولتمثال در اصل سوم قانون اساسي  برای. 16

 کار به زير امور  برای را خود  امکانات  ی همه ، دوم  اصل در مذکور  اهداف  به  نيل  برای  است

 با  مبارزه و  اتقو و  ايمان  براساس  اخالقي  فضايل رشد  برای مساعد محيط ايجاد .1: برد

 با  ها زمينه  ی همه در  عمومي  های آگاهي  سطح  بردن باال .2  ؛تباهي و فساد مظاهر  ی کليه
 و  پرورش و  آموزش .3؛ ديگر  وسايل و  گروهي  های  رسانه و  مطبوعات از  صحيح  ی استفاده
  تقويت .4 ؛ عالي  آموزش  تعميم و  تسهيل و ، سطوح  امتم در  همه  برای  رايگان  بدني  تربيت

  طريق از  اسالمي و  ، فرهنگي فني ، علمي  های زمينه  تمام در ابتکار و تتبع و  بررسي  روح

 .محققان  تشويق و  تحقيق مراکز  تأسيس
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 منابع و مآخذ

 فارسی و عربی الف(
 قرآن کريم

 .، تهران: انتشارات گلشن، چ هشتماسیی سی دانشنامه (،1311آشوری، داريوش )

 .1/6/1313، ی اعتماد ملی روزنامهامير ارجمند، اردشير، 

 ، تهران: نشر نگاه معاصر، چ ششم.آموزش دانش سیاسی (،1313بشيريه، حسين )

ی پژوهشي نگاه  ، تهران: مؤسسههای دموکراسی برای همه درس (،1311بشيريه، حسين )

 معاصر، چ اول.

ی مطالعات  ، تهران: مؤسسهگرا شهروندی و سیاست نو فضیلت (،1313ر، مهدی )پو براتعلي

 ملي، تمدن ايراني. 

، تهران: ی غرب های سیاسی، نظریات سیاسی فالسفه مکتب (،1361پازارگاد، بهاءالدين )

 انتشارات اقبال با همکاری انتشارات فرانگلين، چ اول. 

، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و های دموکراتیکدین و بنیاد (،1313تقوی، سيد محمدناصر )

 اسالمي.  ی انديشه

 ،تعلق گروهی و هویت فرهنگی در عصر جهانی - های شهروندیچالش(، 1317تان، سورهون )

 .اول : حسين حسني، تهران: نشر مرکز ملي مطالعات جهاني شدن، چی تلخيص و ترجمه

 .نهم ، قم: نشر اسراء، چیف در اسالمحق و تکل(، 1311اهلل(، عبداهلل ) )آيت جوادی آملي

  اسراء.نشر ، قم: والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت (،1360) عبداهلل ،اهلل( جوادی آملي )آيت

 مهر. ی تهران: سوره ،قدرت و مشروعیت (،1360حسيني قائم مقامي، سيد عباس )

نظيم و نشر آثار امام ت ی سسهؤمتهران:  ،والیت فقیه (،1364اهلل ) روح، اهلل( خميني )آيت

 خميني)ره(. 

تنظيم و نشر آثار امام  ی سسهؤ: م، تهرانی امام صحیفه(، 1367)اهلل  روح، اهلل( )آيتخميني 

 . 13)ره(، ج خميني

های نظری در باب  مکاتب علمي و ديدگاه» (،1317کيانپور، مسعود ) ؛رباني خوراسگاني، علي

ی بزرگداشت  حقوق شهروندی ویژه ی همایش مقاالت برگزیده، «حقوق شهروندی

  ، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات.ی قضائیه ی قوه هفته
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احمد تدين، تهران: انتشارات علمي  ی ترجمه ،لیبرالیسم و منتقدان آن (،1364مايکل، ساندل )

 و فرهنگي.

 ، تهران: مرکز تحقيقات استراتژيکدینداری و شهریاری آیین (،1311سروش، عبدالکريم )
  مجمع تشخيص مصلحت نظام.

تهران:  ،ی مرجعیت و روحانیت بحثی درباره (،تا طباطبائي، سيد محمدحسين و ديگران )بي
 شرکت سهامي انتشار، چ دوم.

، تهران: مبانی حقوق بشر در اسالم و دنیای معاصر (،1311زنجاني، عباسعلي ) عميد
 انتشارات مجد. 

بهاء الدين خرمشاهي،  ی ، ترجمهدر اسالم معاصری سیاسی  اندیشه (،1373عنايت، حميد )
 تهران، خوارزمي، چ دوم.

 ، تهران: انتشارات زمستان، چ چهارم. ی سیاسی غرب بنیاد فلسفه (،1366عنايت، حميد )

 ی محمدتقي دلفروز، تهران: کوير. ، ترجمهشهروندی (،1311فالکس، کيث )

، رتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانهحفظ حقوق شهروندی در پ (،1313قربانزاده، حسين )
 .(عا و جرمشناسي، دانشگاه امام صادق)کارشناسي ارشد حقوق جز ی نامه پايان

 ، تهران: نشر ميزان.های حقوق اساسیبایسته (،1312پناهي، ابوالفضل ) قاضي شريعت

 اول.ی فريبرز مجيدی، تهران: انتشارات خوارزمي، چ  ، ترجمهدموکراسی (،1363کارل کوهن )

 ، تهران: نشر مرکز.استبداد دموکراسی (،1362کاتوزيان، همايون )

ی بهرام ملکوتي، تهران:  ، ترجمهآشنایی با علم سیاست (،1331کاليمرودی، کارلتون و ... )
 اميرکبير، چ دوم.

لو، تهران:  فرامرز تقي ی ، ترجمهمهاجرت و شهروندی (،1312کاستلز و ديويد سون، آليستر )
  مطالعات راهبردی. ی پژوهشکده

المللي  مجموعه مقاالت دومين همايش بين، در مبانی نظری حقوق بشر (،1314گريس، چنگ )
 مترجم، قم: دانشگاه مفيد. ،نام ، بيحقوق بشر

ی سعيد  ، ترجمهتاریخ عقاید سیاسی از افالطون تا هابرماس (،1314ليدمان، لون اريک )
 مقدم، تهران: نشر اختران، چ دوم.

ی دکتر سعيد زيبا کالم،  ، ترجمهی دموکراسی لیبرال طرح و نقد نظریه (،1311ين اندرو )لو
 تهران: سمت، چ اول.

 ، قم: صدرا.پیرامون انقالب اسالمی (،تا مطهری، مرتضي )بي
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 : صدرا.قم، انسان در قرآن (،تا مطهری مرتضي )بي

: انتشارات دانشگاه شهيد ، تهرانساالری دینی ی مردم نظریه (،1311ميراحمدی، منصور )
 بهشتي.

ساالری ديني در نگاه مقام معظم  انتخابات در نظام مردم» (،1311معصومي زارع، هادی )
 . 77، ش رسانی معارف ی آموزشی اطالع ماهنامه، «رهبری

ی آموزشي و پژوهشي  ، قم: مؤسسهی حقوقی اسالم نظریه (،1311مصباح يزدی، محمدتقي )
 .1ج ،3امام خميني، چ

 . 3، ش بولتن اندیشه، «ها اسالم، مديريت و ارزش» (،1363) مصباح يزدی، محمدتقي

 . 4تهران: انتشارات سرايي، چ ،ی حقوق رساله (،1313منتظری، حسينعلي )

امام  ی سسهؤقم: انتشارات م ،ی سیاسی اسالم فلسفه (،1310نوروزی، محمدجواد )
 خميني)ره(، چ دوم.

، «حکومت مردمي ومردمي بودن حکومت» (،1312ي، فريد )نجفي اسفاد، مرتضي؛ محسن
 .31و  31، شهای حقوق قضاییدیدگاه

 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. مبانی سیاست در اسالم (،1366واليي، عيسي )
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