با تاکید بر نهج البالغه
1

سنبل محمدی مقدم
مهدی بهرهمند
3
روح اهلل افضلی گروه
*2

چکیده
روی آوردن انسان ها به دین و محور قرار گرررن ن آن در وررزون ینررتگا ا

ررا ا و نیایهررای

رویانزون و رضه وتن آنها به نقه و به تبع آن ،پتیت آمتن مسائل نوپیتا ،ضرورت خررروا ای
تنگنای نقه نردی و ورود به گس رۀ نقه ا
ا

ا ا را بررر مررا مومررو ماکنررتا انسرران در ینررتگا
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جایگاه عرف در تبیین حقوق شهروندی از نظر فقه اسالم

ا ا خود ،دارای رن ارها و روابطا ما باوت که بخش بزرگا ای آنها ییر پووش مقررررات

وریوت قرار گرن ه و به وکل رف در آمته استا ای آنجا که تحقیقات م وتدی پیرامون رف
در نقه و حقوق بینال مل و نظا های حقوقا به صورت مس قل انجا وته؛ اما تاکنون تحقیقا
صورت نگرن ه است که به بررسا ایگاه رف در تبیین حقوقا وهرونتی ای نظر نقه اس ر
پرداخ ه باوت ،در این مقاله ،با رووا توصیفا -تحمیما ،به تحقیق دربارۀ ایگاه رف در تبیین
حقوق وهرونتی ای نظر نقه اس

پرداخ ه وته استا ای

مه منابع اصیل ور ا که در ایررن

باره ،نظرات اریو نتی را ارائه داده ،نهج الب غۀ حضرت ما(ع) است و به نوان یکا ای منابع
اساسا ،در یمینۀ حقوق وهرونتی ماتوان بتان اس ناد کردا حضرت ما (ع) با تأکیت بر اصولا
ه چون هانوطنا ،تالت ا

ا ا ،آیادی و حقوق انسانها ،سوا در نزدیک کردن انررراد برره

یکتیگر و ایجاد احساس توطن ت ا انسانها داو ه؛ ییرا ایشان در ایگاه متیری که خود یکا
ای وهرونتان آن است ،وظیفه ا رای تالت و قوانین را بر هته داو ه استا ای ویژگررا مه ر
اموه وهرونتمتار که ما (ع) به آن تأکیت کرده ،قانونگرایا ،تالت ،برابری انراد اموه نسبت
به یکتیگر و قانون ،تقسی کار است.
واژگان کلیدی :رف ،حقوق وهرونتی ،نقه اس  ،نهجالب غها
1ا دانشجوی دک ری نقه و مبان ا حقوق اس ما  ،واحت یرنت ،دانشگاه آیاد اس ما  ،یرنت ،ایرانا
2ا اس ادیار ،گروه نقه و مبان ا حقوق اس ما  ،واحت یرنت ،دانشگاه آیاد اس ما ،یرنت ،ایرانا (نویسنته مسزول)
* bahrehmand.mehdi@yahoo.com
3ا استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد جیرفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جیرفت ،ایران.

تاریخ پذیرش1400/12/26 :
تاریخ دریافت1400/9/25 :
فصلنامه پژوهشهای رواب ب المل دوره یازدهم شماره پ اپی چه و سه صص 239-265

فصلنامه
پژوهشهای
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الملطط

دوره یازدهم شماره
چهطططار شطططماره
پ اپی چه و سطه
زمستان 1400

-1مقدمه
وامع انسانا ای بتو تأسیس ،ای رف ه واره به نوان یک قالب حقوقا بهره بردهانتا
رف ای دیتگاه حقوقا ،مج و ه قوا ت و دس وراتا است که به تتریج ،ای خود را
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در ینتگا ا

ا ا مرد بای ن وده و تبتیل به قوا ت الزا آور وته و در رونت اداره

وامع و نظا های حقوقا مؤثر بوده استا چنانکه در توریف آن آمته است :رف،
بارت است ای ادت ت ا یا اکثر انراد یک قو در گف ار ( رف لفظ ا) یا رن ار ( رف
ما) و یا قا تهای که بهتتریج و خود به خود در بین ه ه مرد یا گروها ای آنها به
نوان قا ته الزا آور مرسو وته استا در اقوال و مک وبات نقها ،ای « رف» با الفاظا
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

ای قبیل «سیره

ما» « ،ل الناس»« ،محاسن الوادات» « ،رف الواده» و ااا یاد وته

است؛ ه ه این توابیر ،ناظر به یک چیز و ن ا ینته یک حقیقت هس نت « :بارتنا و ا و

دوره یططططططازدهم

حسنک واحت»ا گرچه در مواردی نیز تواریفا به طور اخص برای رف بیان وته است؛

شماره پ اپی چهط

اما ای مج وع تواریف ،مفاهی ا مثل م تاول بودن ،مقبولیت ،الزا آور  ،نراگیری را به

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

نوان قتر مش رک میان ه ه آنها ماتوان قم تاد ن ودا به بارتا دیگر ،ناصر مه
رف بارتنت ای- 1 :گف ار یا رن ار مشخص و موین  - 2اس رار و تکرار
مرد

ل در میان

اموه  - 3ارادی بودن نه نطری و غریزی  - 4الزا آوری»ا در نظا های حقوقا

غرب ،به نوان پایه و اساس حقوق ا

ا ا حضور و رس یت داو ه و قبل ای ظهور

قانون و قانونگذاری ،نقش قانون امرویی را ایفا کرده استا
تردیتی نیست که قانون ،نقش و اه ی ا به مراتب ،باالتر ای رف را داردا م ای
حقوق ،مو والً رف را در کنار قانون ،رویه قضایا و دک رین حقوقا ،یکا ای منابع
حقوقا به حساب ماآورنتا ای طرنا ،بسیاری ای احکا و مسائل نقه و حقوق اس ما،
ماهی ا رنا دارنت و ای امور رنا  -ق یا به حساب ماآینتا نک ه اساسا در حقوق
اس  ،ت ا بار انراطا برای رف است ،رنا که مخالف وؤون انسان و اصل

تالت و ورانت ذاتا انسان باوت را به رس یت ن اوناست ؛ چرا که بسیاری ای
رفهای رایج میان مرد ای تسامح و باا نایا به امر دین و حقیقت ینتگا ناوا
ماوودا حقوق وهرونتی ،تابوا ای تحقق مفهو وهرونتی است و یکا ای پایههای به
رس یت وناخ ن این حقوق ،ماتوانت رف باوت ،ه ای هت اخ قا و ه ای طریق
تصویب قوانینا حقوق وهرونتی را دولت ایجاد ن اکنت؛ بمکه بایت آن را ر ایت ن وده
و ای آن ح ایت کننتا قوانین ،بهخصوص قانون اساسا ،م ض ن قوا ت کما درباره
نبههای ح ای ا و منابع حقوق وهرونتی محسوب ماوود و این قوانین ،م أثر ای
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رف ماباونت ا اگرچه بسیاری ای آنها در برگیرنته حقوق نطری و طبیوا ماباونتا
در نقه اس  ،نقش ویژهای برای « رف» قائل وته و برای آن ایگاه و توابیر خاصا مت
نظر قرار گرن ه استا بتون وک ،رفها ،رسو و سنتها به تتریج به اریش های
ا

ا ا بتل وته و یا با ث وکلگیری آنها ما وونتا با تحول در م غیرهای رف

مثل ورایط ییس ا انسانها ،تحوالت نرهنگا و پیتایش انکار تیت ،توسوه سطح
ینتگا و ااا میزان تاثیرگذاری آن بر مسائل گوناگونا مثل حقوق وهرونتی انزایش
مایابتا این رساله سوا دارد نقش « رف» به نوان یکا ای وامل اثرگذار بر حقوق
وهرونتی را مورد بررسا قرار دهتا این پژوهش ت ش ما کنت ای یکسو به وناسایا
رابطه بین رف و وکل گیری حقوق وهرونتی بپرداید و ای سوی دیگر ،به وناخت
حقو ق وهرونتی با اس فاده ای خصوصیات رنا در نقه بپرداید و ویژگاهای رنا و
مصادیق حقوق وهرونتی ای منظر نهج الب غه را مورد بررسا قرار دهتا
-2ادبیات پژوهش
با س جوهایا که پیرامون موضوع تحقیق صورت گرنت ،مشخص گردیت که تاکنون
تحقیقا که صورت مس قل ایگاه رف را در تبیین حقوق وهرونتی ای نظر نقه اس

،

مورد بررسا قرار داده باوت ،انج ا نشته است ،اما در ارتباط با رف در نقه و حقوق
بینال مل و نظا های حقوقا ،تحقیقات م وتدی صورت گرن ه است که به برخا ای آنها
اواره ماوود :موسوی بجنوردی ( ،) 1394در تحقیقا با نوان « ایگاه رف در حقوق
بینال مل و حقوق اس
نیست ،بمکه اس

» ،نشان داده است که نظا دیات ،یک حک تأسیسا اس

آن را امضا کرده و زء احکا امضایا ماباوت و رف و ادت در

جایگاااا عااادر
تبیااااین حقاااا
شااودد ی از ظااد
فقه اسالم با تاکی بد
وج البالغه

پیتایش آن نقش مه ا را بر هته داو ه استا ه چنین با تو ه به مطالب ذکر وته ،به
دست ماآیت که پرداخت دیه ای طرف اقمه نیز تابع ُرف ماباوتا
پروین ( ،)1392در تحقیقا ب ا موضوع «ای قانون اساسا رنا تا رف حقوق اساسا»
نشان داده است که مفاهی مشابها ماننت اصول کما حقوقا ،بایت به نحوی ای موایین
رنا و اصول اساسا حاک بر قوانین اساسا م ایز گردنت؛ چرا که ادغا و تفکیک این
دو مفهو ای ه تیگر ،مو ت آثار

ما بسیاری در نظا های حقوقا ماباوتا کرما

( ) 1391در تحقیقا با نوان «بررسا مبانا نقها و حقوقا نقش رف در اس نباط
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احکا » نشان داده است که رف ه ان قول و نوما است که

ل آن به صورت اس رار

در بین غال ب مرد واقع گردیته و مورد قبول وا است و برخورد اس

به آن ،سه

و ه دارد :امضا ،به منزله تاییت آن ،و یا اص ح ،هت بهره ای ظرنیت آن ،و یا ابطال ،به
دلیل تضاد و یا توارض با دینا
رایگان ( ) 1390در تحقیقا با نوان «نگاها به رف ،در نقه و حقوق اس ما ،بایس هها
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

و آسیبها » ،نشان داده است که رابطه رف با ادت و سیره،

و و خصوص منو ه

است ؛ بتین بیان که رف «الزا آور » است؛ اما ادت چنین نیستا «نه نوع مرد » ای

دوره یططططططازدهم

یک دلیل رف است؛ اما سی ره نیستا پس کاربرد ه سان آنها درست نیست و رف ای

شماره پ اپی چهط

«ادلّه» اس نباط احک ا است نه ای «منابع» اصماا ای این رو ،به صورت «ابزاری» مورد

و سططه زمسط ططتان

اس فاده قرار ماگیرد ،نه به صور ت «اس ق لا» و ه چنین «ابها و پیچیتگا» در رف ای

شط ططماره چهط ططار

1400

سه نبه ( رف ،الفاظ ،و مج هتان) قابل م حظه است که با «روونگری» و تبیین این
ابها ها و ر وع به نظر « رف کاروناس» ،ماتوان آسیبهای مو ود را برطرف کردا
رباح تی و خزائا ( ،)1399در تحقیقا با نوان « ایگاه رف در حقوق
وهرونتی» ،نشان داده است که رف ای یک سو ماتوانت نقش ایجابا در وکلگیری
حقوق وهرونتی ایفا ن وده و در مواردی که قوانین ن اتواننت ت ا حوایج مرد را
پیشبینا ن اینت ،به یاری آمته و به تک یل ،رنع ا ال و تفسیر آن ماپرداید و گاه
قانونگذار با انتک تغییر و تصرف بر رف ،لباس قانونا ماپووانت ا ای سویا دیگر نیز
ماتوانت مانوا برای تحقق آن یا نقش سمبا داو ه باوت؛ در اینگونه موارد ،قانون با ورود
خود ،رف را نسخ کرده و آن را مطرود مان ای تا به بارت دیگر ،تا یمانا که سمزو

تو ه به حقوق وهرونتی بههنجار مسمط مرد تبتیل نشود ،سای و کارهای حقوقا راه
دوواری را برای رهیانت ای آن پیش رو خواهنت داوتا
بنابراین با تحقیقات صورت گرن ه و س جوهایا که در ارتباط با پیشینه تحقیق در
سایتهای مرتبط ،انجا گرنت ،این ن یجه حاصل وت که تاکنون ایگاه رف در تبیین
حقوق وهرونتی ای نظر نقه اس  ،مورد بررسا قرار نگرن ه است؛ لذا ضرورت تحقیقا
مس قل در این یمینه احساس ماوودا
-3بحث اصلی
 -1-3شناخت حقوق شهروندی با استفاده از خصوصیات عرفی در فقه
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-1-1-3فهم موضوعات احکام با استناد از عرف
برای تشخیص مفهو موضو ات نوان وته در خطابات وارع بایس ا به چه مر وا
مرا وه ن ود؟ آیا بایس ا برای نه آن به ورع مرا وه ن ود؟ آیا رف م ک است یا اینکه
بایس ا ببینی آن نوان در لغت چه مفهوما دارد؟
پاسخ این است که ناوین وارد در خطابات ور یه به چنت دس ه تقسی ما وونت یا آن
نوان دارای حقیقت ور یه است و یا خیر؛ چرا که موضو ات احکا به دو دس ه کما

تبیااااین حقاااا
شااودد ی از ظااد
فقه اسالم با تاکی بد
وج البالغه

تقسی ما وونت:
بند اول :موضوعات شرعی
موضو ات ور ا موضو ات و مفاهی ا هس نت ک ه در صر تشریع و در یمان حضور
موصومین برای آن موضو ات مفاهی خاص ور ا در نظر گرن ه وته و در ه ان یمان
نزد م شر ین ،آن مفاهی ای لفظ خود نه یته ما وته به نحوی که به صورت مونای
حقیقا لفظ در آمته استا هر چنت قبل ای آن ،لفظ مورد نظر دارای مونا رنا دیگری
بوده استا ماننت لفظ «صموه» که قبل ای اس

جایگاااا عااادر

این لفظ در رف رب به مونا د ا بوده

ولا با تشریع » ن ای«این لفظ در محاورات ور ا به هیات خاصا ای بادت اط ق
ماوودا
به نوان ن ونه لفظ تالت تل بارت است ای قرار دادن هر چیز در ای مناسب
خویش ( وادی آمما) 19۶ :13۷۷ ،ا س ون سقف مونویت ،در ییباوهر وریوت ،تالت
است «ان اهلل یامر بالوتل و االحسان ختاونت به دادگری و احسان نرمان ما دهت» (نحل:

) 90ا به نص قرآن کری نمسفه دین در ینیت ا

ا ات «اقامه قسط استا یونا دین

آمت تا مردمان به تل و داد» بر خیزنت و بر پایه «قسط» ینتگا کننت (حتیت)2۵ :ا ای این
روست که اما باقر (ع) ما نرمایت« :پیامبر برای مو اری متی نه وریوت بر ویرانه های
اهمیت ،اموه را با تالت ساخت و پرداختا (طوسا)1۵9 :13۷9 ،
بند دوم :موضوعات عرفی
موضو اتا هس نت که ای ناحیه ورع دخل و تصرنا در مفهو و مونا آن صورت نگرن ه
و در یمان تشریع به مونا دیگری نقل داده نشته استا در حقیقت اگر در مورد لفظا،
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حقیقت ور یه به اثبات نرست آن موضوع رنا خواهت بودا تردیتی نیست که مر ع
تشخیص مفاهی در خطابات ور یه در صورت و ود حقیقت ور یه رف ور ا
ه ان مفهوما است که ورع آن را بیان ن وده استا چرا که در صورتا که وارع خود
منظور خود را ای آن نوان قب بیان ن وده باوت آن مونا بین مکمف و وارع موهود بوده
و راها برای ر وع به مر وا دیگر و ود نخواهت داوتا ماننت مفهو مسانر که در

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

ورع مفهو آن مشخص وته استا ولا در صورتا که آن نوان دارای حقیقت ور یه
نباوت ،در اینصورت رف ا م ک خواهت بودا

دوره یططططططازدهم

ییرا موضوع حک ور ا ،ه ان چیزی است که در نزد رف موضوع استا مت این

شماره پ اپی چهط

است که موضوع حک ور ا ،ه ان چیزی است که در نزد رف موضوع استا رای

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

نهف ه در این مطمب این است که وارع در تومی و بیان احکا بر امت ،ماننت دیگر
مردمان است و یبان گف اری او در سخن گف ن ها و خطابهایش یبان گف اری و اری ای
مرد به هنگا سخن گف ن باو اری دیگر است و ه ان گونه که قانونگذار رنا هرگاه
به نجاست خون حک کنت ،موضوع حک نجاست ،چیزی نخواهت بود ز ه ان چیزی
که رف آن را ای هت مفهو و مصتاق در ما یابت و بتین هت است که در نزد
قانونگذار رنا ،رنگ خون ،نه خون است و نه موضوع حک نجاستا لذا وضویت
قانونگذار ور ا نسبت به قانونها و آیینهای خویش که به رف تومی ما دهت نیز ه ین
گونه است (اما خ ینا)۶3 :138۵ ،
بنابراین در صورت نبودن حقیقت ور یه ،بایس ا به رف مرا وه ن ایی و نه مر وا
دیگر ای

مه لغت و در مواردی که میان رف و لغت تفاوت و ود دارد ،لغت با

ا بار خواهت بودا مثال آن واژه » لقیط« است که بر اساس نرموده صاحب واهر لقیط در
لغت تنها به کودک رها وته سرراها اط ق ما وود ،ولا در رف واژه یاد وته در
یک مونا ا به کار ما رود و درباره هر کودکا که ای خانواده اش تا ان اده باوت ،هر
چنت ای سوی خانواده خود رها نشته و سر راها ه نباوت ،اط ق میگرددا و در این
موارد داوری رف بر لغت مقت است (ویخ الجواهری)۷49 :13۶۵،
برای وناخت قالب حقوق وهرونتی در برخا مفاهی نیز اینگونه رف به ک ک
س جوگران ما آیت و موضو ات رنا را ن ایان ما ساید
مسزمه تامین ا

ا ا و ح ایت ای اوخاصا که برای یک سایمان ت ش کرده است تطز

مه مصادیق حقوق وهرنونتی استا طبق موایین اس
یک سیس
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وخصا که در توان نتوتن

و یا سایمان ت ش کرده ا ست و به طور کما به کشورش ختمت کرده و

با ث رونق و سربمنتی آن وته است ،حق دارد که بوت ای متت کاری که طبق قانون و
یا رف انجا داده است ،تکری وود و ح ا برای وی و انراد تحت تکفمش در نظر
گرن ه وود نقل کرده انت مرد سالخورده نابینایا به گتایا مشغول بود ،حضرت ما (ع)
پرسیت :این کیست؟ گف نت :ای امیر مؤمنان (ع) مردی نصرانا است ،اما نرمود :ای او
چن تان کار کشیته انت تا کهنسال و ناتوان وته است ،حال به او چیزی ن ا دهیت؟
مخار ش را ای بیت ال ال مسم انان بتهیتا منطق آن حضرت در نامه ای به مالک او ر
این است« :مرد یا برادر دینا توانت و با نظی ر نو ا تو» (قربانا و نهاردانا)4۷ :1390 ،
حضرت ما (ع) در تأمین ختمات ا

ا ا و انسانا ،چنان که وظیفه یک حاک دادگر

است تا برای وهرونتان انجا وظیفه کنت و به امور آنان رسیتگا کنت ،به مالک او ر ما
نرمایت« :تو را بر چهار مسزولیت موظف کرد  :تا مالیات های آن سریمین را

ع آوری

کنا؛ با دو نان آن سریمین بجنگا؛ به اص ح اهل آن ه ت گ اری؛ و به

ران و

آبادانا آن مناطق بپردایی» (نهج الب غه :1380 ،نامه )۵3ا ایشان ه چنین در تأمین
آبادانا و رناه وهرونتان به مالک او ر م ذکر ما وود که« :کووش تو در آبادانا یمین
بیش ای کووش در

ع آوری مالیات باوت؛ ییرا مالیات ز با آبادانا به دست ن ا آیت

و آن کس که بخواهت مالیات را بتون آبادانا مطالبه کنت ،وهرها را خراب و بنتگان ختا
را نابود ما ساید و حکوم ش بیش ای متت ک ا دوا نخواهت داوت» (ه ان)ا ای

مه

جایگاااا عااادر
تبیااااین حقاااا
شااودد ی از ظااد
فقه اسالم با تاکی بد
وج البالغه

ما نرمایت :انر اد سالخورده و مریض و ای کار ان اده و ناتوان در برابر اموه تکمیفا
نتارنت ،ولا حقا دار نت و الی است ای آنان ماننت وهرونتی ای اموه مراقبت وودا
ایشان درباره مسائل اق صادی و ایجاد رناه در اموه سفارش ما کنت و پرداخ ن حقوق
وا ب مالا را که ختاونت پرداخ ن آن را برای اغنیا الی دانس ه است ،برای رنع
اح یا ات ینتگا الی ما دانت ما گویت :برا ی مباریه با نقر و تأمین نیای اق صادی ه ه
ا ضای اموه ،کانا است که ثروت نتان حقوق مالا خود را بپرداینت (دیربای:1380 ،
)9۶- 9۵ا
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حضرت در یکا ای سخنان خویش ما نرمایت :ختاونت غذا و نیای نیایمنتان را در مال
توانگران قرار داده استا پس نقیری گرسنه ن انت ز آن که توان گری ای حق او بهره
منت وته است و ختا توان گران را در این کار بایخواست خواهت کرد» (نهج الب غه،
 :1380حک ت ) 328ا ایشان درباره دخالت دولت اس ما در اق صاد برای تأمین نیای و
درآمت وهرونتان ما نرمایت« :هیچ کس در کونه نیست که ینتگا اور سامان نیان ه باوت،

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

پا یین ترین انراد نان گنت ما خورنت و خانه دارنت و ای به رین آب آوامیتنا اس فاده ما
کننت» (ه ان :نامه ) ۵3ا به نظر ایشان تالت اق صادی مو ب توییع ادالنه در آمت بین

دوره یططططططازدهم

قشرهای اموه و رناه و آسایش ینتگا آنان ما وودا

شماره پ اپی چهط

حال بوت ای اینکه بیان ن ودی که در نه موضو ات ،رف م ک است ،سوال اینست

و سططه زمسط ططتان

که آیا رنا که در پا گذوت یمان یا اخ ف مکان ،با رف مخاطب م فاوت است،

شط ططماره چهط ططار

1400

بای ه مر ع خواهت بود یا اینکه تنها رف تخاطب داور خواهت بود؟
بند سوم :عرف تخاطب (دیدگاه اول)
بر اساس این دیتگاه ،آنچه برای نه موضوع و نوان در خطابات ور یه م ک است،
رف مخاطب در آن بیان استا یونا رنا که مخاطبِ وارع بوده هر مونایا را ای آن
الفاظ ما نه یته است ،ه ان منظور نظر وارع استا و وارع کم ه را بر آن مفهو بار
ن وده است حال اگر بر اثر گذوت یمانا طوالنا ،رف تفاوت کرد و آن الفاظ برای
مفهوما دیگر بکار برد ،دلیل ن ا وود که نظر وارع ه

وض وته باوتا چرا که وارع

برای رسانتن مفهو ای الفاظا اس فاده ما کنت که مخاطب خود در یمان تخاطب ،با آن

مأنوس بوده است و مخاطب در خطابات ور یه ،رف یمان تخاطب یونا رف
مصادف با یمان موصو (ع) بوده استا
بنابراین اگر م ومو وت که رف کنونا نوپیتاست ن ا توان در مونا وناخ ا ای آن
اس فاده کردا یکا ای نقهای بزرگ ،با تو ه به ه ین مطمب در ک اب طهارت و در بیان
نادرست دانس ن ت سک به رف

تیت ما گویت «انه مومو الحتوث او مظنونه

ن ایکون حجه» و در ای دیگر مر ع برای وناخت نقاع را رف و ادتا ما دانت که
نوپیتایا آن مومو نباوت (الشیخ الجواهری)۷4۶ :13۶۵ ،
در صورتا که ما اط ع پیتا کردی که رنا در طول یمان تغییری نکرده است ،مشکما
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پیش ن ا آیت و به رف یمان خود مرا وه ما کنی و اگر مونای رنا ،در مورد یکا
ای گذو ه یا حال مومو باوت و در دیگری مومو نباوت بایس ا مجهول را بر مومو
ح ل کرد یونا خطابا که در رویگار قتی صادره وته ولا اکنون مونای رنا آن یمان
برای ما مومو نیست ،بایت بر مونای رنا مومو در یمان بوتی ح ل وود کس این
قضیه ه صحیح خواهت بود ،یونا مونای مجهول رف نوما را بر مومو سابق ح ل
ما کنی ا ییرا در صورت وک ما توان اصل ت نقل را اری و بر اساس این اصل،
ن ونه باری حقوق وهرونتی که با تخاطب به دست ما آیت مصادیقا ه چون حق
حیات ،آی ادی خواهنت بودا نخس ین ح ا که ختاونت برای انسان برو رده ،حق حیات
استا سمب حیات انسان نخس ین حقا که ختاونت برای انسان برو رده ،حق حیات
استا سمب حیات انسان به مونای نابودسایی کل اموه است ،مگر آن که با مت
یوا:

هر کس ،کسا را بکشت که ک سا را نکش ه یا در یمین نسادی نکرده است ،گویا ه ه
مرد را کش ه است» (مائته) 32 :ا ای سوی دیگر ،اما سجاد (ع) سرچش ه حقوق را
وناخت پروردگار ما و اردا رای سخن آن حضرت در این است که اگر کسا ختا را
نشناست و کفر پیشه کنت ،در حقیقت ای حق حیات با بهره است (میر تقا- 99 :13۷1 ،
)۷۵ا

تبیااااین حقاااا
شااودد ی از ظااد
فقه اسالم با تاکی بد
وج البالغه

حک به یگانگا و ه اهنگا رف ها دادا

درس ا انجا وودا من ق ل نفسا بغیر نفس او نساد نا االرض نکأن ا ق ل الناس

جایگاااا عااادر

ه ه پیامبران پیا آور آیادی بشر بوده انتا آیادی ای نظر اس

یونا رهاوتن ای بردگا و

اطا ت غیر ختاا اما ای نظر مکاتب دیگر آیادی یونا حق ان خاب داو ن که انسان ما
توانت با تو ه به این حق ان خاب ،دین داو ه یا نتاو ه باوتا در حالا که در اس

این

رهایا مطمق بردگا است؛ ییرا انسان در این صورت اسیر آریوها و هوس ها خواهت
وتا «کل نفس ب ا کسبت رهی نۀ ،اال اصحاب الی ین :هر کس در گرو کار خویش است،
مگر نیک بخ ان» (متثر)39 - 38 :
ه چنین ختاونت درباره آیادی در ان خاب دین ما نرمایت« :ال اکراه نا التین قت تبین
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الروت من الغا  :ا باری در پذیرش دین نیست راه روت و هتایت ای گ راها مشخص
وته است» (بقره) 2۵9 :ا حضرت ما (ع) خطاب به نرینتش اما حسن (ع) ما
نرمایت« :ال تک ن بت غیرک و قت ومک اهلل حرا :بنته دیگری مباش که ختا تو را آیاد
آنریته است» نهج الب غه :1380 ،نامه )31
ای دیگر حقوق وهرونتان در حکومت اس ما برخورداری ای رناه و آسایش استا آنان

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

حق دارنت که در محیطا امن و با آرامش ای مواهب هس ا بهره منت وونت و اس

آن را

ای حقوق مونوی وهرونتان ما دانتا «ان ا زاؤ الذین یحاربون اهلل و رسوله و یسوون

دوره یططططططازدهم

نا األرض نسادا أن یق موا أو ی صمبوا أو تقطع ایتیه و ار مه من خ ف أو ینفوا من

شماره پ اپی چهط

االرض :کیفر آنان که با ختا و پیامبرش به نگ برما خیزنت و به نساد در یمین اقتا

و سططه زمسط ططتان

ما کننت ،این است که کش ه وونت ،یا به دار آویخ ه وونت ،با دست ها و پاهاوان یکا ای

شط ططماره چهط ططار
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چپ و یکا ای راست بریته وود ،یا ای سریمین خود تبویت وونت» (مائته)33 :ا
ای نظر قرآن ،دست یابا به محیطا سال و امن اولین گا امر به موروف و نها ای منکر
و نظارت ه گانا است و آیات  103آل

ران و  41حج بر این مطمب صحه ما

گذارنتا
بنابراین ،قرآن کری برخورداری ای امنیت و حفظ و حراست ای مرد در برابر س

گران

و بیگانگان و نیز بهره منتی ای کسب و کار ،آیادی ،و آسایش را حق ه ه مرد ما دانت،
مگر آن که مو ب ضرر نرد یا ا

اع وودا در کل ،دیتگاه قرآن به وهرونتی را ما

توان در حکوم ا که پیامبر (ص) تشکیل داد ،مشاهت ه کرد؛ ییرا پیامبر ا ظ با توالی ا
که ای قرآن نراگرن ه بود ،هس ه اولیه امت اس ما را بنیان نهاد ،و انتکا بوت به یثرب

رنت ،و یثرب را به «متی نۀ ال با» تبتیل کرد؛ متینه ای که در آن حاک یت انسان بر
سرنووت خویش براساس بنتگا ختا و قانون گذاری حق وکل گرنتا با تو ه به
اهتاف هر حکوم ا ،ما توان به حقوق مرد ای دیتگاه آن حکومت پا بردا نخس ین
هتف در حکومت اس ما مربوط به نرهنگ و ایتئولوژی است ،چنان که پاسخ گویا به
نیایهای نکری و ا قادی مرد ای مه ترین اهتاف پیامبر بوده استا «و یضع نه
اصره و االغ ل ال ا کانت میه  :پیامبری که بار سنگین را ای دوش مرد بر ما دارد
و ب نتها و ینجیرهایا را که بر آنان بود ،نرو ما نهت» (ا راف)1۵۷ :ا بتیها است منظور
ای بارهای سنگین آداب و رسو

اهما و نیز غل و ینجیرهای نکری و روحا است که
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بر نیروها و اس وتادهای مونوی بشر سایه انکنته است (ابن تراب)23 - 21 :138۵ ،ا
حکومت اس ما در حکومت امیر ال ؤمنین ما (ع) تبمور پیتا کرد و ما توان گفت که
او آیینه ت ا ن ای اس

استا ما (ع) در دوران  23ساله رسالت ای ک اب و سنت

نبوی دانش متیریت متنا را آموخ ه بود و با نرهنگ و سنت نیز به خوبا آونا بودا او
در رویگار  2۵ساله پس ای پیامبر نیز ای رویتادها ،تجربه ها انتوخ ه بود و ای ویوه های
گوناگون متیری ا برت ها و آمویش ها گرن ه بودا او اکنون ما خواست اموه را نظا
یان ه و قانون منت اداره کنت تا اموه تحت تأثیر وخصیت های نیرومنت و ناتوان قبیمه یا
غیر قبیمه قرار ن گیردا او ما خواست تالت را در ایگاه وایس ه خود مس قر ساید و با
تربیت تجربا و مما نسل ها به تتریج ای نفوذ نرهنگ قبیمهای و اهما بکاهتا
با ه ین نگاه م و ه وت که متینه دیگر ظرنیت مناسبا برای ا را و پذیرش این برنامه
نیستا بنابراین ،به کونه رنت تا آن وهر نوبنیاد را با وهرونتان گوناگون و چنتنرهنگا
در مورض آیما یش ا رای برنامه اش قرار دهت ،ولا به دالیما در کونه نیز ن وانست آن
برنامه پیشرن ه را به ا را در آوردا به هر حال ،حضرت به رنع موانوا که بر سر راه
آیادی و آگاها مرد به و ود آمته بود ،ک ر ه ت بست و در نگهای
با هواداران ام یای خواها ،با تال ا ،س

ل و صفین

کاری ،و تجاوی به حقوق مرد

نگیت

( وفری) 2۵۶- 209 138۵ ،ا آن حضرت نه تنها احزاب اموی قاسطین و ناکثین را ،به
سبب انحراف ای مسیر تالت ،تح ل ن ا کنت ،بمکه کارگزارانش را نیز به انتک بهانه
انحراف ای مسیر تالت ،سرینش و کن رل ما کنتا یکا را به سبب وسوت و گس ردگا

جایگاااا عااادر
تبیااااین حقاااا
شااودد ی از ظااد
فقه اسالم با تاکی بد
وج البالغه

خانه اش ،در حالا که توده مرد توانایا کانا نتارنت (نهج الب غه :1380 ،خطبه ،)209
و دیگری را به سبب تبویض در تقسی بیت ال ال ،ام یای بخشا ،و رانت دها سیاسا و
اق صادی به نزدیکان و بس گان (ه ان :خطبه  232و نامه های  )۷1 ،۶2و وخص دیگری
را به سبب گرانا خانه مسکونا اش (ه ان :خطبه  )3و چهارما را به سبب چپاول بیت
ال ال (ه ان :نامه  ) 91و ح ا وخصیت بر س ه ای ه چون ث ان بن حنیف را به
مت حضور بر سر سفره توان گران (ه ان :نامه  )4۵توبیخ و سرینش و گاه ای کار
برکنار ما کرد و با تکیه بر ویوه های م فاوت و م تاول اداره اموه آنان را کن رل ما
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کرد ،حضرت در اه یت متنیت و وهر نشینا طا نامه ای به حارث ه تانا به وی
م ذکر ما وود که در وهرهای بزرگ مسم انان سکنا گزینت و به این ترتیب خود را در
مورض محیطا ا

ا ا قرار دهت که در آن را ه و روش اس

آوکار وته است :او اسکن االمصار الوظا نانها

روون تر و توان نتتر

اع ال سم ین و احذر منایل الغفمۀ و

الجفاء و قمۀ اال وان ما طا ۀ اهلل :در وهرهای بزرگ سکونت کن که محل ا
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

مسم انان است و ای ایا که منزلگاه غفمت و س

اع

است و طا ت ختاونت را یاران

انتک است ،بپرهیز» (ه ان :نامه )99

دوره یططططططازدهم

در حقیقت ،موضوع «وهرونتی» رابطۀ اهل وهر» یا «وهرونت» را با «متیریت وهر» یا با

شماره پ اپی چهط

دولت» و «حک ومت» تبیین ما کنتا اگر حقوق وهرونت ای طرف دولت و حکومت

و سططه زمسط ططتان

ر ایت وود و مرد مشارکت کننت و حقوق خود را بشناسنت ،پتیته وهرونتی به منصه

شط ططماره چهط ططار
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ظهور ما رستا در یک نگاه متنیت و وهرونتی ،با تو ه به مبانا اریوا ،انسانا ،و
نطری ،آدما را در رابطه با محیط طبیوا ،ا

ا ا و نرهنگا م وهت و مکمف ما دانتا

حضرت ما (ع) در این رابطه ما نرمایت« :نانک مسزولون ح ا ن البقاع و البهائ :
و ا نه نقط در برخورد با انسان ها ،بمکه در رابطه با ب د و سریمین ها و چهارپایان نیز
بایت در برابر حق و خمق پاسخگو باویت» (ه ان :خطبه )19۷ا
براساس مبانا ای که گف ه وت ،اگر حکومت بخواهت ،وحتت ،امنیت ،و مونویت را در
اموه محقق ساید و رناه وهرونتان را تأمین کنت ،بایت:

1ا آیادی انتیشه ،ت کثر نکری و نرهنگا ،آیادی های متنا و حقوق اساسا ،توسوه
سیاسا و مشارکت مردما در حیات ا

ا ا و اق صادی را به رس یت بشناست و ای آنها

اس قبال کنت (ه ان :نامه )۵3
 2ا ساخ ار قترت را بر قانون پذیری و نفا تفرد و ت رکز و توییع آن بین مرد بنا نهت،
اص ح روابط و منا سبات انسانا را هنجار قرار دهت و توهتات حقوقا خویش با مرد
را پاس نهت (ه ان :خطبه :)219
 3ا قته های روانا و بحران هویت و وخصیت را ای طریق مهروریی و تو ه به
نیایهای روانا (ه ان :نامه های  ) ۵3 ،18و ه تردی و ه رنگا در ینتگا ا
توده مرد (ه ان :خطبه  ) 209و تکری
ا

ا ا با
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رف ،ادات ،و آداب موقول نرهنگ ا و

ا ا مرد (ه ان :نامه  ۵3و حک ت  )۶01و نفا ام یایات ناروای اق صادی ،سیاسا

وا

ا ا و درمان دو قطبا بودن اموه (ه ان :خطبه های  1۵ ،3و نامه  )۵3برطرف

کنت و انها را آرامش و آسایش بخشت (اس ما)19۷ :1382 ،ا
بند چهارم :عرف زمان و مکان (دیدگاه دوم)
بر خا مو قتنت که در غیر موضو اتا که وا ت حقیقت ور یه انت ،وارع توریف،
تشخیص ،تنقیح این موضو ات را بر هته رف واگذارده است هرچنت این موضو ات
به تفاوت رف م فاوت گردنتا این گروه در تشریح دیتگاه خود مثالهایا را ما آورنت
که حکایت ای خمط موضوع و مصتاق دارد به نوان مثال ما گوینت« :احکا به
موضو ات رنا تومق گرن هااا و لذا با تو ه به اخ ف موضو ا در رنهای مخ مف
و یمانها و مناطق مخ مف ،احکا مخ مف و م فاوتا داری ااا موضو ات مصرف یکات
در آیه مبارکه موضو اتا رنا است مث نقیر ااا مصادیقش به تفاوت رنها در توریف
و انتایه قوت و مخارا م فاوت خواهت بود«(خرایی ،سمطانا گمشیخا)24۷ :13۶۷ ،
اوکال این حرف این است که اوال؛ وق ا ما گویی نه موضوع با رف تخاطب است،
یونا برای درک مفهو موضوع بایس ا به رف تخاطب مرا وه وود که مفهو ِ نقیر در
رف تخاطب بارت ای کسا که قوت سا لخود را نتارد بوده استا حال اینکه مصادیق
آن در رنهای گوناگون و در وامع گوناگون م فاوت ما گردد و تشخیص مصتاق با
رف هر یمان خواهت بود ،بحث دیگری است و با مت ا تفاوت دارد؛ چرا که اد ا این

جایگاااا عااادر
تبیااااین حقاااا
شااودد ی از ظااد
فقه اسالم با تاکی بد
وج البالغه

بود که در نه موضوع به رف یمان مرا وه ما وود حال آنکه اینجا بحث تطبیق
مصتاق استا
بنابراین اگر در رنا ،توریف نقیر غیر ای توریف ذکر وته بود ،بتون تردیت آن رف ای
این هت ا باری نخواهت داوتا مثال دیگری که در این خصوص یده وته است
بحث خریت و نروش خون انسان است (رایگان )32۷ :1390،که اکنون با تو ه به
منفوت ق یا

ته ای که پیتا ن وده است ،بیع آن صحیح است اما در اینجا ه نبایت

مرتکب او باه وت چرا که آنچه در لسان وارع به نوان موضوع بیان وته" ،ماال نفع
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نیه" است که وارع حک به حرمت ت صحت بیع آن ن وده است و در یمان حاضر،
خون به هت اس فاده های ق یا که ای آن در هت نجات ان انسان ها ما وود،
دیگر ای مصادیق این موضوع نیست و روون است که مونا و مفهو موضوع -ما ال نفع
نیه  -تغییر نکرده استا
مثال دیگر بحث ربا بودن خریت و نروش دو ه جنس مکیل یا مویون در مقابل ه

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

است که در مورد خریت یک گوسفنت در مقابل دو گوسفنت و یک تخ مرغ در مقابل دو
تخ مرغ ،اما موصو (ع) تصریح ن وده است » :ماداما که مکیل و وینا نباوت ،اوکال

دوره یططططططازدهم

نتارد«(حر امما 1404 ،ق)ا

شماره پ اپی چهط

بنابراین اگر چیزی مثل تخ مرغ را در یمانا یا مکانا که رنا به صورت وینا نروخ ه

و سططه زمسط ططتان

ما وود بفرووت و ییادتر بگیرد ،این خریت و نروش ،موضوع حک به حرمت ربا ما

شط ططماره چهط ططار
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وود ،و اگر ه ان را که در رف یمان یا مکان دیگر به صورت تدی خریت و نروش
ما کنت ،بفرووت و ییادتر بگیرد ،آن مواممه ،موضوع حک به حمیت بیع ما وودا
در اینجا نیز دو ه جنس اگر در رف مکان یا یمانا ،بصورت موتود نروخ ه وود،
حک حرمت بر آن بار ن ا وود و این ای باب تغییر موضوع نیست چرا که مفهو
موضوع -مکیل و مویون  -در رف تغییری نکرده است و آنچه تغییر ن وده است
مصتاق خار ا مکیل و مویون بودن است ،چرا که آن اویاء ای و ولِ مصتاقاِ مفهو ِ
موضوع ،در آن رف خارا وته انتا ذکر این نک ه ه الی است که گاها حک بر
موضو ا بار ما وود که آن حک با مت منصوصه ای ه راه استا در اینصورت
بتیها است هرگاه مت تغییر کرد ،حک ه تغییر ما کنتا در اینصورت موضوع حک ،

ه ان مت منصوص ما باوت که آن نرد ای تحت مصادیق آن موضوع خارا وته استا
در این نرض ه داوری در تشخیص مصتاق در صورت پذیرش رف ،رف یمان و
مکان خواهت بودا
 -2-3ویژگیهای عرفی و مصادیق حقوق شهروندی از منظر نهج البالغه
مه رین وی ژگا های رنا حقوق وهرونتی در نهج الب غه بارتنت ای:
1ا نظ بخشیتن به امور سیاسا و ا
2ا رسیتگا به امور مالا و تقسی
3ا مباریه با دو نان اس

ا ا مرد و ا رای قانون
ادالنه بیت ال ال
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به منظور برقراری امنیت و آسایش مرد اا

 4گس رش آبادانا و توسوه کشور
حال با تو ه به اهتانا که حضرت ما (ع) مت نظر داو ه و در نهج الب غه آمته است،
آنها را در قالب دی تگاها که گف ه وت در ما آوری و در سه قس ت حویه وناخ ا،
حویه اطفا ،و حویه رن اری بررسا ما کنی ا

جایگاااا عااادر

بند اول :چهارچوب قانون اساسی و مفاهیم مربوط به شهروندی
برای ایشان چهارچوب قانون اساسا ،قانون ختاونتی و اس

تبیااااین حقاااا

استا ای نظر ایشان ه ه

حق و حقوق در هان ای آن ختاونت است و مه ترین مبانا این چهار چوب که
ختاونت تویین کرده است ،تالت ،آیادی ،تقوا ،اخ ق ،زت ،حرمت انسان ها،
نیکوکاری ،و امانت داری استا
ایشان حق وق م قابل وهرونتان و حکومت را ،که ما توان آن را قانون اساسا حضرت
ما (ع) قم تاد کرد ،به موارد ییر تقسی ما کنت:
 1ا هتایت گرین هتایت مرد ای انب حکومت با رهن ودهای خالصانه و حکی انه و
بتون هت گیریا
2ا نقریدایا :تأمین رناه مرد  ،ایجاد او غال و رونق کشاوریی و صنوتا
 3ا هل یدایا :تومی و تربیت نراگیر و قراردادن این امکان در اخ یار ه ه طبقات
اموها
4ا قانون گرایا :ا رای قانون در اموه ای انب دولت مردان برای اس واری در
ا رای تالتا

لو

شااودد ی از ظااد
فقه اسالم با تاکی بد
وج البالغه

ایشان در مورد تو ه به ریانات سیاسا و آیادی در ان خابات ما نرمایت :هر چنت
حکومت اس ما مشرو یت خود را ای ختاونت ما گیرد ،در کنار مشرو یت الها
مقبولیت مردما نیز الی استا ای دیتگاه ا یشان بایت ای قبل ورایط روحا و روانا،
ا قادی ،نرهنگا ،و اخ قا در اموه نرا ه وود تا انراد با انگیزه درونا خود خواهان
حق و حکومت اس ما باونت و ن ا توان با یور و شیر انراد را مجبور به اطا ت کرده
(بابایاده)۵41 - ۵39 :13۷9 ،ا حضرت در تأییت این سخن ما نرمایت« :انبوه مرد برای
بیوت با چنان او یاقا به خانه من آمتنت که نزدیک بود نرینتا ن ییر دست و پای آنان
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برونت و ردای ای دوو ان ادا (نهج الب غه :1380 ،خطبه )3ا اما خشنودی ختا را در
آیادی رأی مرد ما دانت و در نامه ای به مواویه ما نویست« :ه انا وورای مسم انان ای
آن مها رین و انصار است ،پس اگر بر امامت کسا گرد آمتنت و او را اما خوانتنت،
خشنودی ختا ه در آن است» (ه ان :نامه )۶ا
رسیتگا های مردما و دخالت دادن مرد با ویژگا های دنیوی و اس فاد ای تجربیات

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

محما انراد در اداره امور ،واگذاری برخا مناصب دول ا و ویوه دخل و خرا های
حکوم ا در حکومت امیر ال ومنین آنچنان وفاف است که برخا ای دو نان خود را نیز

دوره یططططططازدهم

به کار گ ارد و به رف های مو ه و صحیح نیز اح را ما گذاوت و آنها را تبتیل به

شماره پ اپی چهط

قانون ما کردا

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
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بند دوم :ساختار حکومتی ،سازمانها و نهادها در سطوح مختلف جامعه
تو ه اما به ساخ ار حکوم ا ،سایمانها و نهادها در سطوح مخ مف اموه ای نامه او به
مالک او ر ب ر ما آیت« :بتان که بر تو وا ب است که ه واره به یاد حکومت های
ادالنه پیش ای خود باوا ،ه چنین تو ه خود را به روش های خوب و اثری که ای
پیامبر رسیته و یا نری ضه ای که در ک اب ختاونت آمت ه است ،موطوف دار و به خطوطا
که در روش من مشاهته کرده ای ،اق تا کن» (نهج الب غه :1380 ،نامه )۵3ا ایشان در
پذیرش حکومت و متیریت اموه مسم انان «نگرش امان ا» را ماننت قا ته ای بنیادین و
نراگیر پذیرن ه بودنت و کارگزاران خود را نیز به این واقویت د وت ما کردنت (ا رانا،
)۵9 - ۵۶ :1380

ایشان بر این قیته انت که دولت و ممت حقوق م قابما نسبت به یکتیگر نتارنت و بایت
یکتیگر را یاری رساننتا ایشان در این باره به نکاتا پانشاری داو نت و هر کتا را مانوا
در برابر دموکراسا و ینتگا وهرونتان ما دانس نت:
 - 1اس بتاد و خودرأیا :اما سمطنت و قترت سیاسا و ا رایا را در صورتا که ه راه
خودسایی مونوی یما د اران نباوت ،امل پیتایش اس بتاد آنان مورنا ما کنت (نهج
الب غه :1380 ،حک ت )190ا
 2ا ضوف متیریت :یکا ای راههای آسیب پذیری نظا های سیاسا و ا

ا ا ،ضوف

متیریت یمامتاران و کارگزاران حک وم ا استا حضرت به مالک او ر ما نرمایت :هرگاه
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مواونان تو ای پاسخ دادن به مش ک ت کارگزاران در مانتنت ،تو خود اقتا کن (ه ان:
نامه )3۶ا
3ا س

به مرد  :خطرناک ترین پتیته ای که س مت و اق تار هر نظاما را تهتیت ما

کنت ،س یما داران به مرد استا در دیتگاه اما

ما (ع) ،یما داران س

گر بتترین

مرد نزد ختا هس نت (ه ان :خطبۀ )1۶4

تبیااااین حقاااا

 - 4ناصمه گرن ن ای مرد  :یکا ای راه های آسیب پذیری و تضویف حکومت ناصمه
گرن ن یما داران ای مرد و رنجش خاطر مرد ای حکومت استا ناصمه گرن ن ای مرد
مو ب ناتوانا در تشخیص درست حق و باطل ،بتبینا به کارگزار و اصل نظا و
حکومت ،و وکاف بین مرد و دولت ما وودا
 - ۵اخ ق و روحیات ناپسنت :ای آنات بزرگا که مو وال دامن گیر ر ال سیاسا ما
وود دنیایدگا ،رناه طمبا ،قترت طمبا ،و رووه خواری استا با وک هواپرس ا و
انراط و تفریط در کارها ،دورویا ،و گف ار بتون

ل نیز مو ب روی گردانا مرد ای

یمامتاران خواهت وتا
بند سوم :تقسیمبندی قوای سهگانه
واگذاری وظیفه مشخص و م ایز به تک تک انراد و نیز حصول اط ینان ای این که این
وظایف آن چنان ه اهنگ انت که سایمان ما توانت هتف های خود را تحقق بخشت ،ای
اصول و اهتاف اساسا م تیریت است ،بنابراین ،یکا ای اصول حاک بر متیریت اس ما
این است که مسزول مانوق در

جایگاااا عااادر

مکرد متیران و کارمنتان سطوح پایین تر مشارکت

شااودد ی از ظااد
فقه اسالم با تاکی بد
وج البالغه

داو ه و پاسخ گوی تخمفات آنان بوده باوتا حضرت در مورد سمسمه مراتب متیری ا و
نهادهای قترت به مالک او ر ما نرمایت« :ای فو و گذوت خو د آن مقتار به آنان طا
کن که دوست داری ختاونت ای فوش به تو نایت کنت ،ییرا تو مانوق آنان و پیشوایت
مانوق تو ،و ختاونت مانوق کسا است که تو را یما دار قرار داده است» (ه ان :نامه
) ۵3ا ایشان در امر حکومت داری به بوضا ای کارگزاران خویش اخ یارات تا تفویض
کرده بود و کارگزاران به دو دس ه دامارت امه ،که نبه ه گانا و قترت وسیوا
داوت ،و امارت خاصه ،که حالت زئا داوت ،تقسی ما وتنتا ه چنین مویار ایشان
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برای تویین یما داران و والیان اصل تقوا و تو ه به خطی ر بودن کار بود (موینا نیا،
)8۷- 89 :13۷9ا
دولت اس ما که ما (ع) تشکیل داده بود ،نترالا نیست ،بمکه نظاما است غیر مرکب
ای سوی دیگر ،ت رکزگرا نیست و کارگزارانش اخ یارات وسیوا دارنت ،اما خمیفه حق
دارد هر وقت ص ح دانست در محتوده کار آنان دخالت کنتا بنابراین ،دولت ای یک

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شط ططماره چهط ططار

خمیفه در مرکز و کارگزاران او در وهرها تشکیل ما وود که این کارگزاران مواونان،
مشاوران ،نرمانتهان نظاما و امرای ارتش را وامل ما وونت (اسکنتری- 120 :1380 ،
)129ا
 -3-3حوزههای تاثیرگذار عرف بر حقوق شهروندی

شماره پ اپی چهط
و سططه زمسط ططتان
1400

چهارچوب قانون اساسا و مفاهی مربوط به وهرونتی و موانا آنها نظیر میهن پرس ا،
توسوه تاریخا کشور ،ساخ ار حک وم ا ،سایمانها و نهادها در سطوح مخ مف،
نراینتهای سیاسا ماننت ان خابات ،تقسی بنتی قوای سه گانه ،دولت و اق صاد (نظیر
مالیات) ،دولت و ختمات ا
ا

ا ا (نظی ر تأمین ا

ا ا و انسان در مقا مو ودی

ا ا و وابس ه به دیگران (وارع پور)183 :138۶ ،

اح را به دیگران ،تساهل و تسامح ،ا قاد به برابری ،اح را به قانون و دناع ای میهن،
ا قاد به آیادی انراد ،حقوق وهرونتان برای ابرای قایت ،ت ایل به ورکت در مسائل
اری ،درک وابس گا م قابل کشورهای هان به یک دیگر ،اح را به دولت و سنت
مما بتون احساس قو متاری ،اح را به تنوع و
ا

قه منتی به پا گیری مسائل

ا ا  -سیاسا و نرهنگا در سطوح مما و بین ال مما (وارع پور)189 :138۶ ،ا

اطا ت ای قانون ،پرداخت مالیات ،مشارکت ،اس فاده ای تفکر منطقا و ان قادی در حل
مسائل ،برخورداری ای تح ل و سوه صتر ،پا گیری اخبار و اط

ات ای منابع گوناگون

(ه ان)189 :
-1-3-3حوزة عاطفی عرفی دخیل در ایجاد حقوق شهرووندی
بند اول :احترام به دیگران و خضوع در برابر مردم
یکا دیگر ای واخصه های مرد ساالری اح را به وهرونتان ،نروتنا مسزوالن
حکوم ا و کارگزاران آنان در مقابل مرد و ارا نهادن به وخصیت وهرونتان استا اما
در بیانا ما نرمایت« :با مرد آن گونه مواورت نظر ایشان ،اگر بین وهرونت و سرپرست
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با اح راما و بتگ انا حاک و ود ،هیچ برنامه اص حا به ن یجه مطموب ن ا رست ،ییرا
در چنین وی ه ه منانع خود را در نظر ما گیرنت و به منانع

و نکر ن ا کننتا پس

بایت کاری کرد که با ث خوش گ انا و اح را حاک به وهرونتان وود ،ییرا خوش
گ انا به وهرونتان سخ ا ها را ای دوش متیر برما دارد و رنجهایش را برطرف ما
کنت ( وفری)99- 98 :138۵ ،ا

تبیااااین حقاااا
شااودد ی از ظااد

بند دوم :عدالت و برابری افراد

فقه اسالم با تاکی بد

ای مه ترین اسناد تاریخا در مفهو سیاست گذاری تالت ،ر ایت مساوات ،و تالت
ا

ا ا نرمان نامه ما (ع) به مالک او ر استا این سنت به تنهایا ه ه وانب أصل

وحتت گرایا ،آیادمنشا ،اصل حقوقا ،متیری ا ،اق صاد ،سیاست ،ان قاد ،مشورت،
مالیاتا مرد ساالری و کمیه مباحث وهرونتی را م ذکر وته استا حضرت تأکیت دارد
که اگر برای ا رای تالت نبود ،رو ه قترت و حکومت را به حال خود رها ما کرد
تا ببینیت حکومت برای من ذره ای اریش نتاردا اما در تأکیت بر حقوق اقمیت ها این
گونه ما انتیشت
بر اساس خون ،یبان ،خاک ،و سایر ناصر مادی وکل ن ا گیردا تابویت مفهوما
حقوقا مب نا بر اخ یار و مربوط به اراده و قیته انرا د استا هر نرد با قبول اس

به

تابویت اموه اس ما پذیرن ه میشودا ه چنین تابویت اقمیت های دینا و قوما ما
توانت با ورایط خاص و مواهته دو انبه و به ویوه قراردادی ،که اس
نامت ،صورت گیردا ن ونه های آن در صتر اس

جایگاااا عااادر

آن را «ذمه» ما

با مواهتاتا که با یهودیان و مسیحیان

وج البالغه

متینه بس ه وته دیته ما وود ( یت ینجانا)138 :1380 ،ا ایشان در برتری تالت بر
بخشش ما نرمایت :تالت کارها را بتان ایا ما نهت که بایت ،و بخشش آن را ای
ایش برون ما کنتا تالت به سود ه گان و بخشش به سود خاصان است (نهج
الب غه :1380 ،حک ت )۶3۷ا
بند سوم :آزادی افراد در ابراز عقاید و نوع شغل
اصل آیادی و آیادمنشا ای اصول اولیه اس

است که اما

ما (ع) بر آن تأکیت داو نتا

آیادی به مونای حق و داو ن اخ یار انراد است و وامل آیادی های نردی،
258

ا

وما ،و

ا ا وهرونتان ما وودا ایشان در نامه ای به اما حسن (ع) ما نرمایت« :و التکن
بت غیرک و قت ومک اهلل حرا :هرگز بنته دیگری نباش ،چراکه ختاونت تو را آیاد

آنریته است» (نهج الب غه :1380 ،نامه )31ا
اما با تأکیت بر اصل اس ما اال اکراه نا التین» این بخش نامه را صادر نرمودا «انا ال
أحب أن أ کره احتا ما مایکره :هیچ نر دی به انجا کاری که دوست ن ا دارد ،مجبور
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شط ططماره چهط ططار
شماره پ اپی چهط
و سططه زمسط ططتان
1400

ن ا وودا این ز اح را به نکر و آیادی قیته انراد و وهرونتان نیست ( یت ینجانا،
 ،) 98 – 9۵ :1380در واقع ،انواع آیادی های ا

ا ا و سیاسا در حکومت ایشان دیته

ما وود به طوری که ادیان دیگر آیاد بودنت تا نرایض دینا خود را انجا دهنت ،به
ورطا که به اس

ه ک حرم ا نشودا ه چنین سایر ممت ها ای حقوق مساوی با

مسم انان برخور دار بودنت و ح ا دیه و مالیات آنان برابر بودا حضرت در ایا دیگر
ما نرمایت:
هیچ کس را ای خواس ه های مشرو ش بای نتاریت ااا و نیز ،به سبب گرن ن در ه ا،
کسا را تاییانه نزنیت؛ ه چنین به مال احتی چه مسم ان و چه غیر مسم ان ،که در پناه
اس

است دست نزنیت (نهج الب غه :1380 ،نامه )۵1

بند چهارم :وابستگی کشورهای جهان به یکدیگر
حضرت ما (ع) در برخورد با ممل سایر سریمین ها و ادیان دیگر سوا در بایسایی
تفکر نرامما و اح یای انتیشه هان وطنا برای م کن ساخ ن ایفای نقش مؤثر ادیان
آس انا در رصه بین ال مما داوتا ه چنین با پیونت مونوی انسان با ختا و تبیین خط
مشا های اصولا در رویارویا با وامل ضت دین به ویوه مثبت در پا سال سایی

رصه سیاست ای انتیشه الحادی بود ( یت ینجانا ،)۵۶ :1380 ،صمح و امنیت توأ با
تالت در نظا بین ال مما و نیز او یاق به مبادالت اق صادی و ننا در توسوه تکنولوژی
مترن ه کاری های دو انبه را ما طمبت که بتون اح را م قابل دست یابا به این
آرمانها مقتور نیستا در ه ین راس ا ،حضرت در طا دوران حکومت خویش ای هرگونه
درگیری خار ا موگیری کرد تا با حفظ موضع و آرامش درونا پایه های حکومت را
مس حک و در برقراری ارتباط و دوس ا با سایر ممت ها ت ش کنتا
بند پنجم :تسامح و تساهل
وهرونتان برای تمفیق و طرح منانع و خواس ه های خود دور ه

ع ما وونتا در

259

واقع تسامح و تساهل ما توانت وحتت یک اموه را حفظ کنت ،ییرا انسان ها برای به ر
ییس ن و ایجاد وهر نشینا بایت به این اصل مو قت باونتا ختاونت ساخ ان انتیشه
بشری را به گونه ای خمق کرده است که انکار و انتیشه انسانها با ه م فاوت باوتا
ختاونت در این باره ما نرمایت:
ای پیامبر ،تو به لطف و رح ت الها با آنان نرمخو وتی و اگر تنت و خشن و سخت
دل بودی ،با گ ان گرد تو پراکنته ما وتنتا پس ای تقص یر آنان بگذر و برای آنان طمب
آمریش کن (آل

ران)1۵9 :

آنچه در تسامح و تساهل اس ما مت نظر است ،پای نشردن و توصب ورییتن به
ا قادات در ین حسن سموک با دیگرا ن و برخورد اطفا و ای سر رأنت برای مب
آنان استا در واقع ،تسامح و تساهل رووا برای رسیتن به مقصت است نه هتفا بر
ه ین اساس است که وق ا در نگ صفین اصحاب ما (ع) به مواویه و یاران او
نحاوا کردنت ،ایشان نرمود« :من خوش نتار که و ا نحاش باویت» (نهج الب غه،
 :1380خطبه ) 20۶ا تو ه به آداب دیگران و مواورت با آنان بر اساس آداب ایشان در
یمره ه ین ویوههای تسامح است که حضرت مت نظر دارنت (مرادی خمج- 18 :1382 ،
)۷1
بند ششم :شرکت در مسائل جاری جامعه
ایشان در پا گیری و ورکت در مسائل اری اموه و رناه حال وهرونتان دائ ا به
ارییابا و کن رل نرخ و قی ت بایار (تسوی ر) ،م نوع کردن غیر مسم انان ای صرانا

جایگاااا عااادر
تبیااااین حقاااا
شااودد ی از ظااد
فقه اسالم با تاکی بد
وج البالغه

(کن رل پول) ،نظارت بر اق تامات کارگزاران ،موگیری ای ربا و اح کار ،تشویق بایاریان
و مرد به داد و س ت ادالنه ،نظارت و بایرسا های متاو  ،تقسی بیت ال ال،

ران و

آبادانا وهرها ،و تک الیف دینا اموه مسم انان رسیتگا ما کرد و در این بین وظیفه
ه ه وهرونتان را در یاری رسانتن به مسزوالن م ذکر میشت (نظرپور- 2۶1 :1380 ،
)2۶3ا
بند هشتم :پیگیری مسائل اجتماعی  -سیاسی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی
ایشان در حس مسزولی ا که در اداره کشور و هتایت وهرونتان مسم ان و هتایت آنان
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داو ه است ،ما نرمایت« :بار الها ،تو میتانا که انگیزه ما در تشکیل حکومت ،قترت
طمبا یا درخواست چیزی ای م اع دنیا نیست ،بمکه ما خواهی نشانه های دین تو را به
ای خود برگردانی و به اص ح اموه ه ت گ اری تا بنتگان س تی ته تو در امان
باونت» (نهج الب غه :1380 ،حک ت ) 131ا حضرت ما (ع) با تأکیت بر اصل کرامت
انسانا که در قرآن ه آمته (اسراء ) ۷ :و با ا قاد به اصل اودانگا انسان و حق حیات

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

او ،تأمین ا

ا ا انراد ،حق آیادی و آیادانتیشا ،مساوات و تالت ،حاک ان و

کارگزاران را به ختمت صادقا نه به مرد و تک تک انسان های مظمو موظف ما دانت

دوره یططططططازدهم

(محقق داماد)۶4 - ۶1 :1380 ،

شماره پ اپی چهط

 -2-3-3حوزه رفتاری

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

بند اول :اطاعت از قانون
حضرت در اطا ت ای قانون به کن رل درونا انراد ،نظارت الها را به آنان یادآوری ما
کنت و ما نرمایت« :اتقوا مواصا اهلل نا الخموات نإن الشاهت هو الحاک  :ای موصیت ختا
در خموتگاه ها بپرهیزیت؛ چراکه ه و واهت و ه و حاک و دادرس است» (نهج الب غه،
 :1380حک ت ( )32۶ا رانا ،)۶3 ،۶2 :1380 ،آیت اهلل الوظ ا ناضل لنکرانا ،ای اس
وناسان و مرا ع تقمیت ویوه ،درباره آیین کشورداری ای دیتگاه ما (ع) ما نویست:
در قوانین متون هان تنها هتف قانون گذاران ا رای قانون و تحقق آن است چه این
ا را و الزا صورت بگیرد و یا با

قه و درخواست قمبا و درونا باوت؛ به کار گیری

قمبا و ای انا است ،نه بر اساس ا بار و الزا (مظفری)13 - 11 :138۵ ،ا

بند دوم :تفکر منطقی و انتقاد پذیری
پرورش تفکر ان قادی ای لوای ینتگا در اموه متنا مواصر است؛ ییرا و ود و
پرورانتن تفکر منطقا با ث ایجاد پایگاه مورن ا ،پرورانتن مهارتهای نکری و بسط
روحی ه تسامح و تساهل ما وود ( م الهتی)۷9- ۷8 :13۷9 ،ا اما در این باره ما
نرمایت« :بزرگ رین یب آن یبا است که در نهاد تو باوت ،ولا تو آن را در دیگران
ببینا» (نهج الب غه 1380 ،حک ت )3۵3ا ایشان در خصوص بیان ان قاد و هشتار ما
نرمایت« :من حذرک ک ن بشرک هر کس که تو را هشتار دهت ،چون کسا است که
مژدهات دهت» (مظفری) 19- 19 :138۵ ،ا حضرت در تأکیت بر سایمان های کارآمت و
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حکوم ت مرد ساالر و برای این که ا حاف حقا نشود ،اقتامات با نظیری انجا دادا
ای

مه ،اما ای مرد خواست که ای او ان قاد کننت و در سایه این ان قادپذیری یکا ای

اب کارات وی تأسیس «خانه تالت خواها بود ،که امرویه ای آن به دیوان تالت اداری»
توبیر ما وودا او خانه ای موین کرد تا مرد وکایات خود ای نظا را به آنجا ببرنت تا
اما ای نزدیک با مشک ت مرد آونا وودا

تبیااااین حقاااا
شااودد ی از ظااد

بند سوم :مشارکت
تو ه به مشارکت

جایگاااا عااادر

فقه اسالم با تاکی بد

وما ای ام یایات نگاه اما

ما (ع) به حکومت استا ایشان

نگرش مس بتانه را نفا و بر بهره منتی ای انکار و پیشنهادات و مشاوره های دیگران
تأکیت ما کنتا حضرت به نرمانتهان سپاه خود ما نرمایت« :بتانیت حق و است بر من
که چیزی را ای و ا نپووان

ز رای نگ ،که ای پووانتن آن ناگزیر  ،و کاری ز در

حک ورع با مشورت و ا انجا نته » (نهج الب غه :1380 ،نامه )۵0ا حضرت در
ای دیگر برای مشورت و اس فاده ای تفکرات م ای کشور به مالک او ر ما نرمایت:
«درباره آن چه کار وهر هایت را اس وار دارد و نظ ا را که مرد پیش ا ی تو بر آن بوده
انت ،برقرار کنت ،با دانش نتان نراوان گفت و گو کن و با حکی ان نراوان سخن در میان
نه» (ه ان :نامه  )۵3حضرت در خطبه سو نهج الب غه ،موروف به «وقشقیه ،حضور
مرد را امل قبول خ نت برای تحقق تالت ما دانتا

وج البالغه

بند چهارم :پرداخت مالیات
مالیات ای اساسا ترین پایه های تثبیت حکومت و قوا دولت استا نپرداخ ن مالیات
مو ب ناتوانا دولت و وکست طرح ها و برنامه ها ما وود و پیامت ناگوار آن دامن
گیر وهر ونتان و

و ممت خواهت وتا حضرت به مأموران مالیاتا گووزد ما کنت که

با پرهیزگاری و با رضایت ای مرد مالیات بگیر نتا ایشان خطاب به یکا ای مأموران
مالیاتا خویش ما نرمایت:
با پرهیزگاری مالیات بگیر؛ مسم انا نبایت ب رست؛ بایت هر کجا که گا ما گذاری ،با
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رضایت مرد موا ه ووی؛ در آن ا که آب هست نرود آی و به خانه های مرد مرو؛
چون آنجا منزل کردی ،با وقار و م انت به سوی ایشا ن برو؛ س

کن و آنان را درود

بفرست؛ و بگو :ای بنتگان ختا ،مرا ولا ختا نرس اده است که اگر حقا ای ختاونت در
مال و ا هست ،بگیر ؛ اگر کسا گفت بتهکار نیس  ،دیگر کاری نتاو ه باش؛ و اگر
گفت که نه ،من بتهکار  ،با او برود ولا او را ن رسان و بر او سخت مگیر و به دوواری
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط
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رن ار مکن ،پس آنچه ای یر یا سی به تو دهت ،بگیر و اگر او را گاو و گوسفنت و و ر و
این طور چیزهاست ،با ا ایه أو داخل تشوا حیوان را مران و م رسانا بوت ای آن که او

دوره یططططططازدهم

را گرن ا ،وقت برگش ن مواظب باش بچه و ر را ای مادرش تا نکنا ،و هیچ حیوانا

شماره پ اپی چهط
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آنها بته (ه ان :نامه )2۵ا
بند پنجم :تحمل و سعه صدر
در اصط ح سیاسا سوه صتر به مونای ب ردباری و تح ل آرای دیگران استا حال ا که
نرد آرا و قایت گوناگون سیاسا ،قیتتا ،و ا

ا ا را درون یک نظا بیان ما دارد و

تح ل ما کنتا با وک ما توان اد ا کرد که بر اساس دس ورهای اس  ،قرآن کری  ،و
سیره پیامبر و موصومین سوه صتر یکا ای اریش های اصیل اس ما است که برخا ای
مصادیق آن ،گذوت در مسائل وخصا ،تح ل قایت رقیب در ین پای بنتی و باور به
حقانیت دینا ،سوۀ صتر م ا ،انوطاف در ترویج اس
دو نان است

و اریش های دینا ،و متارا با

(حسینا) 18۶ :1382 ،ا حضرت در بیانا کوتاه اما پر مونا ما نرمایت :سوه صتر هنگاما
خود را به خوبا نشان ما دهت که نرد با داو ن قترت و توان بر مجایات ،اقتا به فو
کنت» نهج الب غه :1380 ،نامه )۵3ا ایشان در خطبه مشهور قاصوه ما نرمایت« :اگر
ختاونت رخصت کبر ورییتن را به یکا ای بنتگانش ما داد ،به یقین چنین من ا را بر
پیامبران گزیته و دوس انش ما نهاد ،لک ن ختای سبحان بزرگ منشا را بر آنان ناپسنت
دیت و نروتنا وان را پسنتیت»ا
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نتیجهگیر ی
حقو ق وهرونتی به نوان یکا ای مفاهی حقوقا در واقع تحت تاثیر بسیاری ای مولفه
های حقوقا و غیر حقوقا قرار ما گیردا رف به نوان یکا ای مولفههای حیاتا برای
وکلگیری و تاث یر پذیری حقوق وهرونتی محسوب ما وود و مصادیق آن را به و ود
ما آوردا وهرونت کسا است که نه تنها در مج وا ییس ا (وهر) ینتگا کنت و
مج و ه ای ای قوانین نوالیت های وی و رابطه او با سایر وهرونتان ،متیران وهر ،و
کالبت وهر را تنظی کنت ،بمکه در مقا مالک وهر (وریک با سایر وهرونتان) و
تص ی گیر و مؤثر در اداره و حیات وهر ایفای نقش کنتا یکا ای روشهایا که ای نظر
اس

و ما (ع) ما توانت در توسوه حقوق وهرونتی مؤثر باوت ،ایجاد احساس توطن

و تومق ت ا ساکنان یک وهر به یک مکان یا مسم انان به یکتیگر استا مفاهی ا
ه چون «اخوت»« ،کرامت» « ،حریت»« ،مشارکت ،و «حق و تکمیف» مواردی هس نت که
به رغ تأکیت ما (ع) در وهرهای کنونا به لحاظ پررنگ وتن مسائل مادی ،بارنگ
وته انتا این است که نوع وهرونتیای که دموکراسا غربا و تزوری پردایان آن ه
چون ارسطو ،ان الک ،اس وارت میل ،هگل و دیویا رواا ما دهنت ،با نوع اس ما آن
ناصمه داردا حضرت ما (ع) با تأکیت بر اصولا ه چون هان و طنا ،تالت ا

ا ا،

آیادی و حقوق انسانها ،سوا در نزدیک کردن انراد و وهرونتان به یکتیگر و ایجاد
احساس توطن ت ا انسان ها دارد؛ ییرا ایشان در ایگاه متیری که خود یکا ای
وهرو نتان آن است ،وظیفه ا رای تالت و قوانین را بر هته داردا ویژگا مه

اموه

وهرونتمتار که ما (ع) به آن تأکیت دارد ،اح را قمبا به قانون و قانون گرایا ،تالت

جایگاااا عااادر
تبیااااین حقاااا
شااودد ی از ظااد
فقه اسالم با تاکی بد
وج البالغه

و برابری انراد اموه نسبت به یکتیگر و قانون ،تقسی کار ،و ود کارگزاران الیق و
دانش نت ،و امکان ان قاد (بیان اوکاالت و تذک ر آنها به انراد و ارییابا

مکرد و کارنامه

متیران وهر) استا طبق دیتگاه امیر مؤمنان (ع) در نهج الب غه حکومت نقط یمانا
ا بار مایابت که وسیمهای در هت تحقق اهتاف الها و انسانا و ابزار برپایا تالت و
رناه ه گانا و حفظ حرمت و حقوق انسانا و بس ر توالا آدما ،که ه ه ای
واخصههای حقوق وهرونتی است ،باوتا
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بابایاده ،ما اکبر ( 13۷9ش)ا سی ای حکوم ا اما ما (ع) ،ق  :انصاریان
پروین ،خیراهلل ()1393ا مبانا حقوق

وما :س ت ،تهرانا

وفری لنگرودی ،مح ت) 1393( ،ا ترمینولوژی حقوق :گنج دانش ،تهرانا
وادی آمما ،بت اهلل ( 13۷۷ش )ا نمسفه حقوق بشر ،ق  :اسراء
حر امما ،مح ت بن حسن ( 1409ق) ،تفصیل وسائل الشیوۀ إلا تحصیل مسائل الشریوۀ ،ان شارات آل
البیت (ع)ا
حسینا ،سیت ابراهی ( 1382ش )ا اصل منع توسل به یور و موارد اس ای آن در اس

و حقوق بین ال مل

مواصر ،ق  :پژوهشکته نرهنگ و موارف
وارع پور ،مح ود ( 138۶ش)ا اموه وناسا آمویش و پرورش ،تهران :س ت
طوسا ،وفر بن حسن ( 13۷9ش)ا تهذیب االحکا  ،ا  ،۶تهران :صتوقا
م الهتی،

یمه ( 13۷9ش)ا غایت وناسا تربیت موی» ،مج و ه مقاالت ه ایش تربیت در ک

اما

ما (ع) ،ا ،تهران :مرکز مطالوات تربیت اس ما ویارت آمویش و پرورش
طوسا ،مح ت بن حسن ،)13۷9( ،ال بسوط نا نقه اإلمامیۀ ،ان شارات ال ک بۀ ،چاپ سو ا
یت ینجاناا باسوما ( )1384قوا ت نقه سیاسا (مصمحت) ،تهران ،مؤسسه ان شارات امیرکبیر ،چ اول،
یت ینجانا ،باس ما ( 1421ق) ،نقه سیاسا ،ان شارات امیر کبیر ،چاپ چهار ا
نیض ،میرضا)1382( ،ا ویژگاهای ا هاد و نقه پویا :پژوهشگاه مو انسانا و مطالوات نرهنگا ،تهرانا
کاتوییان ،ناصر () 13۷0ا مقتمه م حقوق :ورکت سهاما ان شار ،تهران ،چاپ چهارده ا

کرما ،انشین ،)1391( ،بررسا مبانا نقها و حقوقا نقش رف در اس باط احکا  ،به راهن ایا ما
بهرامانژاد ،پایاننامه دانشگاه آیاد ،واحت تهران مرکزیا
محقق داماد یزدی ،سیت مصطفا 140۶( ،ق) ،قوا ت نقه ،تهران :مرکز نشر مو اس ماا
موینا نیا ،مری ( 13۷9ش)ا سیرۀ اداری اما ما (ع) ،تهران :سایمان تبمیغات اس ما
مقاالت:
ابن تراب ،مری ( 138۵ش)ا حقوق وهرونتی ای دیتگاه حضرت ما (ع) ،نصمنامه نقه و حقوق
خانواده ،و اره  41و  ،42صص 14۶-110ا
اسکنتری ،مح ت حسین ( 1380ش)ا «اما

ما (ع) و مسزمه یمامتاری» ،نصمنامه حویه و دانشگاه،

و اره ۷ا
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ا رانا ،میرضا ( 1380ش)ا نگرش به حکومت و متیریت ای منظر اما

ما (ع) ،نصمنامه حویه

ودانشگاه ،و اره ۷ا
پروین ،خیراهلل ،)1392( ،ای قانون اساسا رنا تا رف قانون اساسا ،نصمنامه حقوقا مجمه دانشکته
حقوق و مو سیاسا ،دوره  ،43و اره  ،2صص ۷9-99ا
دیربای ،سگر ( 1380ش) ،تالت اق صادی در ک

و سیره اما

ما (ع) ،نصمنامه حویه و دانشگاه ،س
جایگاااا عااادر

۷
رایگان ،مح ود ،)1390( ،نگاها به رف در نقه و حقوق اس ما :بایس هها و آسیبها ،نشریه مورنت،
سال بیس  ،و اره  ،۶صص ۵3-۷2ا
رب اح تی ،ناط ه؛ خزائا ،اح ترضا،)1399( ،

تبیااااین حقاااا
شااودد ی از ظااد
فقه اسالم با تاکی بد

ایگاه رف در حقوق وهرونتی ،نصمنامه
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