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 چکیده
دارد  اتیو روا اتیآ ،یدر قواعد فقه شهیر رانیدر ج.ا. ا یشهروندحقوق 

 یاست و از سو فیبر حقوق و تکال یدر اسالم، مبتن یچرا که شهروند
را به عنوان منشأ صدور احکام  یقواعد فقه لیو تحل ریتفس گرید

از  یکی یجهت، توجه به قواعد فقه نی. از اردیگیدر نظر م یشهروند
است. پژوهش  یاسالم یابعاد حقوق شهروند یو معرف سطب یهاراه

را به بحث  یقاعده احسان در حوزه حقوق شهروند یهاتیحاضر، ظرف
که قاعده احسان با در نظر  دهدیپژوهش نشان م یهاافتهیگذاشته است. 

از منکر و  یامر به معروف و نه ،یمصالح جمع ،یعموم ریگرفتن خ
 یبرا یدیمختلف، شاکله جد امورمشارکت شهروندان در  نیهمچن
 یهاو آنان را به رقابت در حوزه کندیم جادیشهروندان ا یستیهمز

قاعده احسان،  ی. بر مبنادینمایم قیتشو یو اخالق جمع یمعنو
و  «یتوسعه انسان»نگر است که یفیک یشهروند ،یاسالم یشهروند

با  ضر. پژوهش حادهدیرا سرلوحه کار خود قرار م «یاخالق جمع»
و  یاسناد باالدست ،یو با استفاده از متون فقه یلیتحل یفیروش توص
 انجام شده است. یبه عنوان منابع اصل یقانون اساس
ولیت ان، شهروندی، شهروندی اسالمی، مسئقاعده احس :کلیدواژه

  اسالمی ایران.اجتماعی، جمهوری 

 06/02/1399 تأیید خیتار                                          27/05/1398 تافیدر خیتار

 علمی فصلنامه-مقاله ژپوهشی 
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 مقدمه-1

های دینی است و از این حقوق شهروندی در جمهوری اس می ایران برگرفته از آموزه
جهت، تمایز خاصی نسبت به حقوق شهروندی رایج در غرب دارد که امروزه به عنوان حقوق 

گیری ابعاد باعث شکل . قواعد فقهی و دینی متعددیشودمیشهروندی جهانی مطرح 
اند که نمودهای مشخص آن در مختلف حقوق شهروندی در جمهوری اس می ایران شده

های محلی، حق برخورداری از ها، برخورداری از زبان قومی، محلی و گویشحقوق اقلیت
. شودمیمالکیت، قضاوت عادالنه، حق آزادی بیان و آزادی تجمع، حقوق زنان و ... دیده 

باشد؛ وق شهروندی ع وه بر دارا بودن عناصر مختلف، دارای وجوه دیگری نیز میاما حق
شهروندی( که نیازمند اتخاذ  مسئولیتحقوق فردی و حقوق جمعی، حقوق و تکالیف )

راهکار جدیدی هستند. بر همین اساس، مراجعه به متون دینی، آیات و روایات و همچنین 
د. دهمیحقوق شهروندی را به ما نشان  مسئلهاره طرح ها دربترین دیدگاهقواعد فقهی مهم

زیرا استدالل بر این است که حقوق شهروندی اس می، پیوند قابل توجهی با قواعد فقهی 
-دارد. با توجه به اینکه قواعد فقهی در اس م، غالبًا پاسخی برای مشک ت مستحدثه نیز می

ن از جمله مقوله حقوق شهروندی به خوبی باشند، تفسیر و تعبیر آنان در پرتو تحوالت نوی
د پاسخگوی نیازهای جامعه اس می تلقی شود و یا اینکه طرح نوینی در این زمینه توانمی

 مطرح نماید. 
قواعد مختلفی از جمله قاعده الضرر، الحرج، نفی سبیل و ...ارتباط تنگاتنگی با 

آنان ع وه بر اینکه جنبه متقدم های سیاسی و اجتماعی دارند که تفسیر و بازخوانی حوزه
های اس م درباره موضوعات مختلف از جمله حقوق شهروندی را نشان بودن دیدگاه

آفریند. بر همین اساس، حقوق شهروندی در عصر نوین میهای د، پاسخی برای چالشدهمی
 پژوهش حاضر درصدد است تا حقوق شهروندی در نظام جمهوری اس می ایران را در پرتو
قاعده احسان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. به عبارت دیگر، قاعده احسان به 

د رویکرد جدیدی نسبت به حقوق شهروندی ایجاد توانمیعنوان یک قاعده فقهی چگونه 
 نماید و یا اینکه بُعد جدیدی در حیطه حقوق شهروندی خلق نماید. 

 و یا حقوق شهروندی را شهروند کلمه جاکهیچ در ایران اساسی جمهوری اس می قانون
. اما براساس آنچه درباره حقوق ملت، عدالت، (158: 1386 محسنی،) است نبرده کار به

مصادیقی از حقوق  توانمی، شودمیها و مذاهب در قانون اساسی بیان آزادی، حقوق اقلیت
ترتیب اگر مقصود از حقوق شهروندی توجه به شهروندی را مورد توجه قرار داد. بدین
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مقوالتی نظیر عدالت، حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آزادی، کرامت و عزت 
شهروندان و حمایت قانون از آنان باشد، حقوق شهروندی در جمهوری اس می ایران وجود 

 اجتماعی اقتصادی، سیاسی، حقوق از وسیعی دارد. از این منظر، حقوق شهروندی، مجموعه
 توجه مورد را دولت قبال در شهروندان وظایف و تکالیف آن کنار در که است فرهنگی و

حقوق شهروندی،  مسئلهبا این حال، بُعد حقوق در  (.160: 1386محسنی، ) ددهمی قرار
ها غلبه دارد و حتی در حقوق شهروندی جهانی نیز این مسئولیتهمچنان بر بُعد تکالیف و 

د بُعد توانمیرسد یکی از قواعد فقهی که خورد. از این جهت، به نظر مییصه به چشم مینق
و تکالیف شهروندی را در حقوق شهروندی اس می مورد توجه قرار دهد، قاعده  مسئولیت

سوره توبه است که در آن بیان شده است:  91است. حجیت قاعده احسان، آیه « احسان»
ءِ وَال عَلَی الْمَْرضی وَال عََلی الَّذینَ ال یَجِدُونَ ما یُنِْفقُونَ حَرَجٌ إِذا نََصحُوا لِلَِّه لَیْسَ عَلَی الضَُّعفا»

بر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانی که چیزی (. »91)توبه/« وَرَسُولِهِ ما عَلَی الْمُحْسِنینَ مِنْ َسبیل
برای خدا و پیامبرش خیرخواهی در صورتی که  -یابند ]تا در راه جهاد[ خرج کنند نمی
 «.هیچ گناهی نیست، ]و نیز[ بر نیکوکاران ایرادی نیست-نمایند

قانون مجازات اس می بدین  510نمود بیرونی این آیه در قانون مجازات اس می در ماده 
هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به »گونه بیان شده است 
جان، عرض یا ناموس او الزم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه جهت حفظ مال، 

بدین «. و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست
ترتیب، در قانون مجازات اس می، فرد محسن در صورتی که به دلیل حفظ جان، مال، 

و  شودمید، مشمول قاعده احسان ناموس، عرض دیگری وارد عمل شود و خسارتی نیز وار
سوزی است و مسافران ضمان نیست. به عنوان مثال، هنگامی که یک خودرو در حال آتش

های خودرو ها اقدام به شکستن شیشهنیز در آن حضور دارند و فردی برای نجات جان انسان
. بنابراین شودمیسازد، ضامن نیست و مشمول قاعده احسان نماید و خسارتی بدان وارد میمی

دوستی، کمک کردن هرچند در چنین اَعمالی، خسارتی نیز پدید آمده است، اما حس نوع
ها، همکاری و تعاون اجتماعی و حتی امر به معروف و نهی از به دیگران، نجات جان انسان

به عنوان  توانمی . مقوالتی که در صورت تداوم و تعمیق آنانشودمیمنکر نیز دیده 
جدید حقوق شهروندی در نظر گرفته شوند. در هر صورت، قاعده احسان، آشکارا ی هامؤلفه

شهروندی پدید  مسئولیتمعنا که نوعی قواعد و آثاری اجتماعی و سیاسی در پی دارد. بدین
آورد که شهروندان در قبال جان، مال، ناموس، عرض و ...دیگران مسؤول هستند. از می
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. شودمیی در اس م و سایر مکاتب فلسفی و سیاسی نمایان های شهرونداینجاست که تفاوت
ها را نیز مورد توجه قرار مسئولیتزیرا شهروندی در اس م تنها بر پایه حقوق نیست، بلکه 

د. پیوند بخشی میان حقوق شهروندی و قاعده احسان از یک جهت حس نوع دوستی دهمی
 . گیردمیر، جلوی ضررهای بیشتری را و از طرف دیگ کندمیو همکاری اجتماعی را تقویت 

د توانمیاین است: قاعده احسان چگونه و با چه سازوکاری  شودمیسؤالی که مطرح 
باعث تحقق حقوق شهروندی در جامعه اس می گردد؟ فرضیه مقاله بدین ترتیب است: قاعده 
احسان به دلیل تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر، خیر عمومی و منافع جمعی شهروندان 

پذیری  مسئولیتو همچنین تشویق شهروندان به مشارکت اجتماعی، باعث تقویت بُعد 
از آن روست که مقوله شهروندی در اغلب  مسئلهرت بررسی این ضرو. شودمیشهروندی 

شهروندی چندان مورد توجه  مسئولیتها مبتنی بر حقوق است و تکالیف و و دیدگاهها نوشته
. پژوهش حاضر درصدد است تا با به کارگیری قاعده احسان در زمینه حقوق گیردمیقرار ن

پذیری حقوق شهروندی را  مسئولیتید و بُعد بیا مسئلهشهروندی، راه حل جدیدی برای این 
   در نظام جمهوری اس می ایران توسعه ببخشد.

 . پیشینه و ادبیات تحقیق 1-1

د توانمیهای انجام شده در زمینه حقوق شهروندی اس می بررسی تحقیقات و پژوهش
تر شدن تحقیق حاضر در نظر گرفته شود. از این جهت به برخی از تحقیقات ابزاری برای کامل

( در مقاله حقوق شهروندی 1388. احمدی طباطبایی )شودمیانجام شده در این زمینه پرداخته 
با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اس می ایران، ابعاد مختلف حقوق شهروندی در قانون 

گرایانه قانون اساسی توجه نشان های کثرتاست و بر جنبه اساسی را مورد توجه قرار داده
(، در اثری با عنوان گفتارهایی درباره زبان و هویت، به 1384داده است. هرمیداس باوند )

ها از زبان خاص برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل پانزدهم آن درباره استفاده اقلیت
های متعددی انجام شده قاعده احسان، پژوهشخود توجه نشان داده است. در زمینه بررسی 

است که حاکی از نقش مهم این قاعده در قواعد حقوقی و تقنینی در مجازات اس می و 
جوقی همچنین حوزه زندگی سیاسی و اجتماعی شهروندان است. دانش نهاد و علیشاهی قلعه

دولت پرداختند و  مدنی مسئولیتدر نفی و ایجاب « احسان»(، به بررسی نقش قاعده 1398)
از این قاعده در جهت ضمان دولت همانند نفی ضمان، نقش  توانمیچنین نتیجه گرفتند 

(، در مقاله قاعده احسان و نقش آن در معافیت جبران 1397قائل شد. مزدک نصوری )
خسارت به بررسی نقش قاعده احسان در خسارات فردی و اجتماعی پرداخته است و نتیجه 
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د قوانین مدنی و جزایی را در نظام حقوقی ایران توانمیگیری از این قاعده گرفت که بهره
(، در مقاله قاعده احسان و مجرای آن در نظام حقوقی 1393بهبود ببخشد. حسین طباطبایی )

که قاعده احسان به طور سنتی یکی از موارد اسقاط ضمان قهری  گیردمیایران چنین نتیجه 
، عمل او شودمیزه خدمت به دیگران، موجب ضرر به دیگری باشد که هرکس به انگیمی

را مورد بررسی قرار داد « احسان»(، قرآن کریم و قاعده 1386آور نیست. علیدوست )ضمان
و بدین نتیجه رسید که قاعده احسان از قواعد مسلّم شرعی و فقهی است و اسناد معتبر شرعی 

 ند. دهمیدال بر اهمیت آن در منابع حقوقی و فقهی 
طور مفصل به بررسی قاعده احسان و نقش آن در نظام های انجام شده هرچند بهپژوهش

اند، اما کمتر ابعاد و تأثیر آن را در حوزه حقوق شهروندی مورد توجه قرار حقوقی پرداخته
های انجام شده در این زمینه دلیل، وجه اشتراک پژوهش حاضر با پژوهشاند. به همینداده

مقوله حقوق شهروندی و حتی قاعده احسان است. اما وجه تمایز و نوآوری پژوهش  توجه به
حاضر، تأکید بر اثرگذاری قاعده احسان در حوزه حقوق شهروندی است. به همین دلیل 
هدف اصلی این پژوهش، واکاوی نقش قاعده احسان در مقوله حقوق شهروندی است که 

 م نشده است. تاکنون پژوهشی مستقل در این زمینه انجا
 . روش تحقیق 1-2

با توجه به بررسی مقوله حقوق شهروندی در نظام جمهوری اس می ایرن با توجه به قاعده 
فقهی احسان، به بررسی آثار، اسناد، کتب فقهی و مقاالت نوشته شده در این زمینه پرداخته 

ش در نظر عنوان روش مناسب پژوهتحلیلی به-شده است. به همین دلیل، روش توصیفی
ای و اسنادی به جمع آوری اط عات اقدام شده است. روش گرفته شد که به شیوه کتابخانه

هایی از این مزیت برخوردار است که به پژوهشگر اجازه تحلیلی در چنین پژوهش-توصیفی
ای بیافریند و براساس آن به د با حفظ رعایت قوانین علمی و تحلیلی دیدگاه تازهدهمی

 های تفسیری و تحلیلی دست یابد. جدیدی در حوزهرویکرد 
 های حقوق شهروندی اسالمیمبانی نظریل مؤلفه -2 

 حقوق شهروندی و ابعاد آن  -2-1

( ترکیبی از دو واژه حقوق و شهروندی است Citizenship Rightsحقوق شهروندی )
روند، گر به کار میکه هرکدام به طور جداگانه معنای خاصی دارند، اما هنگامی که با یکدی

 نحو حق نوعی ملکیت است، که بهنوعی  فقه،حق در اصط ح آفرینند. ای میمعنای تازه

گاهی واژه حق حتی  (.46تا، )طباطبایی حکیم، بی خاصی بین مالک و مملوک وجود دارد
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، گاهی مترادف با آن و در هر دو معنی قدرتی است که برای گیردمیدر مقابل ملک قرار 
)آل بحرالعلوم،  ترین مرتبه ملکیت استانسان نسبت به غیر خودش جعل شده و این پایین

رود حقوق می با این حال، اصط ح حق هنگامی که در معنای جمع به کار (.14: 1403
، حقوق شهروندی شودمیکه با اصط ح شهروندی به کار گرفته و هنگامی شودمیخوانده 
 های فلسفی و سیاسی مورد توجه است. در اغلب مکاتب و دیدگاهکه امروزه  شودمیخوانده 

های اجتماعی و سیاسی حقوق شهروندی هرچند در انحاء و َاشکال مختلف و در نظام
خورد، اما به عنوان یک موضوع جدید بیش از هر چیز توسط تی اچ قدما نیز به چشم می

مطرح شد.  انگلستان( در Wolfar State( در عصر دولت رفاهی )T. H. Marshalمارشال )
شناختی مارشال نقطه شروعی ک سیک برای مبحث جامعه-بنابراین تحلیل تاریخی

و در آن شهروندی مرکب از  کندمیشهروندی است. چارچوب تحلیلی که مارشال ارائه 
ای پذیرفته شده ، بسیار مفید و به طور گستردهشودمیحقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تلقی 

های مارشال به عنوان شهروندی دولت رفاهی خوانده (. هرچند ایده192: 1389ت )نش، اس
حال، می دی بر فلسفه سیاسی غرب سایه انداخته بود. با این 1950و  1940که در دهه  شودمی

ها، ی سیاسی و مدنی نظیر فمینیستهاگروهایده حقوق شهروندی مارشال، بعدها و توسط 
طرفداران محیط زیست و ...به چالش کشیده شد و در غرب نیز طیف  باز،فعاالن همجنس

 .  شودمیها در زمینه حقوق شهروندی دیده متعددی از دیدگاه
های ع وه بر این، شهروندی دارای ابعاد مختلف و متفاوتی است و هرچند دیدگاه

نهایت به مرزهای د، اما در دهمیجهانشمولی درباره آزادی، عدالت و حقوق شهروندان ارائه 
افکند. بنابراین شهروندی مفهومی خاص است که ناظر بر سرزمینی هر نظام سیاسی نظر می

رفتارها و روابط شهروندان در یک سرزمین مشخص است. به هر صورت، شهروندی به مدد 
های مسئولیتمجموعه حقوق، وظایف و تعهداتش، راهی برای توزیع و ادارۀ عادالنه منابع و 

(. که در مکاتب مختلف مورد توجه 14-15: 1390)فالکس،  کندمیی اجتماعی ارائه زندگ
از حقوق شهروندی اس می نیز سخن به میان آورد که با توجه  توانمیاست. در همین راستا، 

 های حقوقی جهانی دارد. های دینی در آن، جایگاه خاصی در بین نظامآفرینی آموزهبه نقش
 اسالمی  حقوق شهروندی -2-2

حقوق شهروندی در اس م با دقت در احادیث و روایات و همچنین آیات قرآن کریم 
قابل استخراج است. اصل اول در حقوق شهروندی اس می، حق شناخت نفس و جایگاه 

با این شناخت به وظایف خود به عنوان باالترین مخلوق پی حقیقی خویش است. زیرا انسان 
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)میرتقی، است  اولین حق انسان، حق نفس )ع(از دیدگاه امام سجادبه عنوان مثال، برد. می
 شودمی. بنابراین شناخت خویشتن، مقدمه سایر حقوق شهروندی اس می محسوب (3 :1371

ها را برد و سپس زمینهکه انسان در طی آن به جایگاه خود در نظام هستی آفرینش پی می
د. از این منظر، ت ش برای تقویت معنویت و رسیدن آورها فراهم میبرای تعامل با سایر انسان

 روند. به سعادت دنیوی و اخروی از اهداف حقوق شهروندی اس می به شمار می
اصل کرامت انسانی یکی دیگر از ابعاد حقوق شهروندی اس می است که بسیار مورد 

: شودمیگونه بیان سوره اسراء درباره کرامت انسانی این 70توجه است. همان طور که در آیه 
عَلى کَِثیر وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَِنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی اْلبَرِّ وَ الَْبحْرِ وَ َرزَقْناُهمْ مَِن الطَّیِّباتِ وَ َفضَّلْناهُمْ »

 و خشکى در را آنها و داشتیم؛ گرامى را زادگانما آدمى(. »70)اسراء/ « مِمَّنْ خََلقْنا َتفِْضی ً
 دادیم؛ روزى آنان به پاکیزه هاىروزى انواع از کردیم؛ و حمل( راهوار هاىمرکب بر) دریا،
 «.یدیمبخش برترى ایم،کرده خلق که موجوداتى از بسیارى بر را آنها و

های یکی دیگر از هسته حق کرامت و احترام انسانییابیم که از منظر آیه فوق در می
فرصت رشد،  ،پس از آن باید اجتماع د.دهمیاصلی حقوق شهروندی اس می را تشکیل 

مؤلفه مزبور در برابری حقوقی، اقتصادی، سیاسی و مالکیت توسعه و کمال را به افراد بدهد. 
. همچنان که در بند ششم از اصل دوم قانون اساسی چنین آمده کندمیشهروندان تجلی پیدا 

 «. او در برابر خدا مسئولیتارزش واالی انسان و آزادی توأم با  کرامت و»است: 
های حقوق شهروندی اس می است. بنابراین عدالت و روابط عادالنه یکی دیگر از مؤلفه

ها و شرایط برابر برای همه شهروندان وجه دیگری از حقوق شهروندی اس می وجود فرصت
 درگونه که به یکدیگر پیوسته هستند. هماناست. عدالت و حقوق شهروندی در نزد اس م 

إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ »: فرمایدمی چنین و ددهمی فرمان انسانی عظیم آرمان این به مجید، قرآن
همچنین در همین  .«ددهمی فرمان احسان، و عدل به خداوند،»: یعنی(. 90 نحل/) «وَ اإلِحْسانِ 
: إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اإلِحْسانِ»: فرمایدمی چنین آیه این تفسیر علی )ع( در زمینه امام
 احسان و عدل به خداوند. »(231 الحکم؛ قصار الب غه، نهج.)«اَلتََفضُل اَالِحسانُ وَ اَالِنصافُ
 همچنین کتاب .«همان بخشش احسان، و است انصاف همان است و عدالت، داده فرمان

-می چنین و داندمی زمین روی بر برقراری عدالت را انبیاء همه واالی هدف ما، آسمانی

« ...لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالَْبیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مََعهُمُ الِْکتابَ َو الْمِیزانَ لِیَُقومَ النّاُس بِالْقِسْطِ»: فرماید
با آنها کتاب )آسمانى( و ما رسوالن خود را با دالئل روشن فرستادیم، و (. »25)حدید/ آیه 

 «. میزان )شناسائى حق از باطل و قوانین عادالنه( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند
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اصل عدالت به طور روشن در قانون اساسی جمهوری اس می ایران درباره برابری 
ردم به عنوان مثال در اصل نوزدهم قانون اساسی بیان شده که مشهروندان بیان شده است. 

ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخورداند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها 
این اصل نافی هرگونه امتیازات طبقاتی، قومی (. 13: 1391سبب امتیاز نخواهد بود )منصور، 
و  حق آزادی بیان، انتقاد، مسئلهدر کنار این  (.11: 1388و نژادی است )احمدی طباطبایی، 

اصل داشتن حقوق برابر در این زمینه، یکی دیگر از ابعاد حقوق شهروندی اس می است. 
آزادی یکی دیگر از اصول حقوق شهروندی اس می است که به انحاء مختلفی در قرآن 
کریم بیان شده است. به عنوان مثال در یکی از آیات در باب آزادی چنین بیان شده است: 

 «ونَ اْلقَوَْل فََیتَّبُِعونَ َأحْسََنهُ أُولئَِک الَّذِینَ هَداُهمُ الّلهُ وَ أُولئِکَ ُهمْ أُولُوا الْأَْلبابِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُ»
 آنان کنند؛ مى پیروى آنها نیکوترین از و شنوند همان کسانى که سخنان را مى(. »18)زمر/ 
 «.مندانندخرد آنها و کرده، هدایتشان خدا که هستند کسانى

های مختلف مالی، دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه ترتیب، ازبدین 
در آیات متعدد قرآن کریم در همین راستا، باشد. می، فردی و جمعی جانی، کاری، حقوقی

نهی شده است. اس م این حق را نه تنها برای  ،از ظلم و تعدی به هر صورتی که باشد
های دیگر نیز محترم شمرده برای همه موجودات و انسانبلکه  ،شهروندان حکومت اس می

قانون اساسی ناظر بر تشکیل اجتماعات و آزادی آنان است.  27در همین راستا، اصل . است
ضمن اینکه مصونیت فردی و برقراری امنیت در سایه قانون یکی دیگر از وجوه بارز حقوق 

توجه شده است. همچنان که به لحاظ شهروندی است که در قانون اساسی ج. ا. ایران بدان 
ذمه دولت اس می حق سلب آرامش شهروندان غیر مسلمان از اهلگفت که  توانمی مصداقی

را با ارعاب و حبس و مجازات آنان را ندارد، مگر اینکه شهروند غیر مسلمان جرمی انجام 
ین اساس، قانون اساسی الشعاع قرار دهد. بر اداده باشد، که آزادی خود را به این وسیله تحت

، 33، 32، 22د )اصول دهمیایران، مصونیت فردی را در چند اصل مختلف مورد تأکید قرار 
 (.169و  37، 36

یکی دیگر از ابعاد حقوق شهروندی اس می که به خوبی در قانون اساسی جمهوری 
ت. به طور کلی، های دینی، زبانی و مذهبی اسن بازنمود یافته است، حقوق اقلیتاس می ایرا

 مسلمان غیر موحدان مسلمانان،: شودمی تقسیم بخش سه به جهانی خانواده اس می دیدگاه در
 حقوق گروه سه برای اس م جهانی، و اس می جامعه مدیریت در کافران و( کتاب اهل)

 مسلمان،غیر  یهاگروه با ارتباط در قرآن(. 67 -65: 1368 زنجانی، عمید) است قائلای ویژه
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 آنان با برخورد در قسط و عدل رعایت و آنان خاص حقوق رعایت به امر را مسلمانان
 أَنْ  اِرکُمْ یدِ ِمنْ خْرِجُوکُمْی وَلَمْ نِ یالدِّ یفِ  قَاتِلُوُکمْی لَمْ  نَیالَّذِ  َعنِ اللَّهُ  نْهَاُکمُی لَا» :نمایدمی

خدا شما را )از نیکى کردن و رعایت عدالت( نسبت به » (.8/ممتحنه) «ِهمْیإِلَ  وَُتقْسِطُوا تَبَرُّوُهمْ
 کند؛کسانى که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهى نمى

 «. ددار دوست را پیشگان عدالت خداوند که چرا
بر همین اساس، در اصل سیزدهم قانون اساسی بیان شده که ایرانیان زرتشتی، کلیمی و 

شوند که در حدود مراسم دینی خود آزادند و در های دینی شناخته میمسیحی تنها اقلیت
(. 12: 1391کنند )منصور، احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می

همچنین بر اساس همین قانون، مذاهب دیگر اس می اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبی و 
هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه زیدی دارای احترام کامل 

خودشان آزاد هستند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه )ازدواج، ط ق، ارث و 
که پیروان ای ها رسمیت دارند و در هر منطقهوصیت( و دعاوی مربوط به آن در دادگاه

در حدود اختیارات شوراها بر طبق هریک از مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی 
(. بر این 12: 1391آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب )منصور، 

در انجام مراسم دینی و مذهبی بر طبق  13و  12های مزبور به موجب دو اصل اقلیتاساس، 
 ی خود عملهای دینتعالیم مذهبی خود آزادند و در احوال شخصیه بر طبق تعالیم و آموزه

ای از آیات قرآن مجید خواستار رفتار توأم با نمایند. اصل چهاردهم نیز با استناد به آیهمی
اخ ق حسنه و رعایت عدل و انصاف با تمام شهروندان غیرمسلمان از سوی دولت اس می 

کرامت انسانی نیز مورد توجه  مسئلهع وه بر این (. 13: 1388شده است )احمدی طباطبایی، 
گفتمان انق ب اس می است که فارغ از جنسیت زمینه شکوفایی جوهره انسانی را فراهم 

 1382ع وه بر این، منشور حقوق شهروندی که از سال  (.34: 1398نمود )مرادی و دیگران، 
مهم در حیطه های ش. تا به امروز مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان یکی از اع میه
به رئوس  توانمیحقوق شهروندی، رویکردهای نوینی در این زمینه ایجاد کرده است که 

 اصلی آن اشاره نمود. 
 زندگی کیفیت و سالمت حیات، حق -الف

 مگر کرد سلب آنها از نمی توان را حق این. برخوردارند حیات حق از شهروندان- 1 ماده
 .قانون به موجب
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 غذای بهداشتی، آب همچون آن لوازم و شایسته زندگی حق از شهروندان- 2 ماده
 کاالها تجهیزات، دارو، به دسترسی درمان مناسب، محیط، بهداشت س مت، ارتقای مناسب،

 مطلوب  روز و استانداردهای دانش معیارهای با منطبق بهداشتی و درمانی پزشکی، خدمات و
 برخوردارند. زندگی ادامه برای

 آموزش و مناسب درمانی و بهداشتی تسهی ت و هابرنامه از که است زنان حق- 3 ماده
 و خانوادگی فردی، زندگی در روانی و جسمی تأمین س مت برای مناسب هایمشاوره و

 و زایمان از زایمان، پس بارداری، دوران به خصوص زندگی مختلف مراحل در اجتماعی
 .باشند برخوردار معلولیت، یا فقر بیماری، شرایط در

 تبعیض، هرگونه از خاص طور به جنسیت از صرف نظر که است کودکان حق- 4 ماده
 س مت، حوزه در از جمله متناسب اجتماعی هایحمایت از و مصون کشیهبهر و آزار

درمانی  و بهداشتی خدمات و جسمانی و روانی روحی، هایبیماری مقابل در مراقبت
 .باشند برخوردار
 درمانی امکانات از که است نیازمند سالمندان و معلولیت دارای حق شهروندان– 5 ماده

-جنبه در مشارکت و مستقل زندگی جهت در شدن توانمند یا بهبودی و برای بخشیتوان و

 .شوند مندبهره زندگی های
 تعالی و دینی و فضایل اخ قی رشد برای مساعد محیط از دارند حق شهروندان- 6 ماده

 مندیبهره جهت الزم شرایط تأمین برای را خود همه امکانات دولت. شوند معنوی برخوردار
 تفاوتی،بی تملق، نابردباری، ریا، دروغ، اخ قی ازجمله بامفاسد و گیردمی کار به حق این از

 .کندمی مبارزه جامعه در و نفاق گریافراط اعتمادی،بی تنفر،
 انسانی برابری و کرامت حق -ب

 مقررات و قوانین در تمامی مزایا یپیش بینی شده و انسانی کرامت از شهروندان- 7 ماده
 .هستند مندبهره یکسان نحو به

 عمومی خدمات به شهروندان دسترسی در به ویژه تبعیض ناروا هرگونه اعمال- 8 ماده
 هرگونه از باید دولت .است ممنوع آموزشی شغلی و هایفرصت و بهداشتی خدمات نظیر

 حقوق شهروندی، از محرومیت و تبعیض ناروا و طبقاتی فاصله به منجر اقدام و تصمیم
 .خودداری کند
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 ایرسانه یا مقام شخص، هیچ. است تعرض از مصون شهروندان اعتبار و حیثیت-9ماده
 آمیزاهانت بیان یا رفتار با نباید کنندمی استفاده عمومی و امکانات بودجه از که آنهایی به ویژه
 .کند وارد لطمه حیثیت دیگران و اعتبار به نقل قول، طریق از حتی افترا، و هجو نظیر

 و مذاهب و ادیان پیروان و هاقومیت به نسبت تنفر ایجاد یا توهین،تحقیر-10 ماده
 .ممنوع است سیاسی، و اجتماعی مختلف یهاگروه

 نظارت، و اجرا مدیریت، گذاری،قانون سیاستگذاری، در حق دارند زنان-11 ماده
 برابر اجتماعی هایفرصت از اس می اساس موازین بر و داشته تأثیرگذار و فعال مشارکت
 .شوند برخوردار

 شهروندی امنیت و آزادی حق -پ

 شهروندی هیچ. است تعرض از مصون شهروندان عمومی و فردی هایآزادی– 12 ماده
 و ضرورت قدر به تنها هاآزادی این کردن محدود. کرد محروم هاآزادی این از توانمین را
 .گیردمی صورت قانون، موجب به

 شغلی، قضایی، حقوقی، حیثیتی، مالی، جانی، امنیت از دارد حق شهروندی هر- 13 ماده
 هایآزادی و حقوق امنیت، تأمین نام به نباید مقامی هیچ .باشد برخوردار آن نظایر و اجتماعی
 اقدامات. قرار دهد تهدید و تعرض مورد را آنان کرامت و حیثیت و شهروندان مشروع

 .است ممنوع مردم خصوصی حریم به تعرض به ویژه عمومی امنیت تأمین نام به غیرقانونی
 در خود، امنیت و آزادی به غیرقانونی تعرض صورت در دارند حق شهروندان- 14 ماده
 عمومی، امنیت تأمین کننده مأموران و مراجع بهسهولت  نهایت با و ممکن زمان حداقل
 تعرض با و متناسب تبعیض و وقفه بدون باید مذکور مأموران و مراجع. باشند داشته دسترسی

 .دهند ارائه را خود خدمات قوانین رعایت با و است شده شهروندان متوجه که تهدیدی یا
  قاعده احسان -3

که نمودهای بارز آن در حیطه حقوق شهروندی قاعده احسان یکی از قواعد فقهی است 
خورد. توضیح اینکه از منظر قاعده احسان، برای ایجاد از جمله حقوق اجتماعی به چشم می

ها به موجبات مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد که در فقه از آن
یت مدنی و سقوط ضمان . همچنین برای جلوگیری از ایجاد مسئولشودمیضمان قهری یاد 

ها باشد؛ اسباب و مواردی وجود دارد که از آنقهری برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده
غفاری ). یکی از مسقطات ضمان قهری احسان است شودمیبه مسقطات ضمان قهری تعبیر 

گاه کسی با هدفِ احسان به ین معنا مفاد قاعده آن است که هر(. بد32: 1395یونسی،  و
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حتی  ،دیگری کاری انجام دهد و بر اثر آن به وی خسارتی وارد شود، ضامن نخواهد بود
اگر هدف مورد نظر تحقق نیابد. برای مثال، اگر برای نجات فردی از آتش یا خاموش کردن 

او را بشکند، ضامن نیست، خواه  است، به ناچار در و پنجره خانه آتشی که به ملک وی افتاده
د دهمیتوضیحات فوق نشان  (.94 ،1391 ایروانی،)نمودن آتش بشود یا نه موفق به خاموش 

د حیطه حقوق شهروندی را توانمیکه قاعده احسان، دارای بعد اجتماعی آشکاری است که 
نیز تحت تأثیر قرار دهد. در اینجا به ابعاد مهم حقوق شهروندی و قاعده احسان پرداخته 

 . شودمی
 سانل امر به معروف و نهی از منکر . قاعده اح3-1

باشد که احسان همانند سایر قواعد فقهی و احکام اس م، دارای بُعدی اجتماعی می
ترین اثرگذاری قاعده احسان د در حیطه حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد. مهمتوانمی

. کندمیکه ناظر بر اَعمال اجتماعی است، در مقوله امر به معروف و نهی از منکر نمود پیدا 
استدالل آغازین آن است که برای دستیابی به یک محیط سالم اولین گام امر به معروف و 

ط آنها و همچنین نهی از منکر و نظارت همگانی است؛ البته با در نظر گرفتن مراتب و شرای
آفرینی شهروندان در امور مطلوب جلوگیری از مفاسد اجتماعی و ارائه راهکاری برای نقش

اجتماعی. بنابراین بر طبق آیات قرآن، اولین گام برای تحقق قاعده احسان در حیطه حقوق 
ر اجتماعی شهروندی، گرایش به خیر و نیکی میان شهروندان است که دیگران را نیز بدین کا

آمیز، احترام به حقوق طلبی، زندگی مسالمتد دعوت به حقتوانمیدعوت نمایند. امور نیک 
یکدیگر و بازداشتن از امور ناروا و خ ف شرع در نظر گرفته شود. در این باره خداوند متعال 

نْهَوَْن َعنِ الْمُْنکَرِ َو یعْرُوفِ وَ أْمُرُونَ بِالْمَیرِ وَ یْدعُونَ إِلَى الْخَ یوَ لْتَکُنْ ِمنْکُْم أُمَّةٌ »فرماید: می
کى دعوت کنند و به کار یان شما گروهى ]مردم را[ به نید از میو با«. »أُولئِکَ ُهمُ الُْمفْلِحُونَ 

 (. 104)سوره آل عمران: آیه « دسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگاراننیشا

نَ إِنْ یالَّذِ»: کندمییکرد، آیه شریفه زیر است که بیان مستند این رو، ع وه بر این آیه شریفه
الْمُْنکَرِ وَلِلَِّه عَاِقبَُة وَنَهَوْا َعنِ الْأَرِْض أَقَامُوا الصَّلَاَۀ وَآتَوُا الزَّکَاۀَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ یمَکَّنَّاُهمْ فِ
زکات  دارند وم نماز برپا مىیى دهین به آنان توانایهمان کسانى که چون درزم«. »الْأُمُورِ
دارند و فرجام همه دارند و از کارهاى ناپسند باز مىمى ده وایبه کارهاى پسند دهند ومى

 (.41)سوره حج: آیه « ( اشاره نمودکارها ازآن خداست
بدین ترتیب، دعوت به خیر و نیکی و نهی کردن از منکرات که حقوق شهروندی را 

حقوق شهروندی اس می است. یکی از این امور خیر، زبان و  ، مورد توجهکندمیتهدید 
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آمیز در جامعه و پرهیز از  ناروایی اخ قی است. چه اینکه، وفای به عهد و کردار محبت
پیمان و یاری افراد در خیر و نیکی از عواملی است که سبب ایجاد محیطی سرشار از دوستی 

ا سفارش شده است در قرآن تهمت و آزار که در آیات و روایات به آنه شودمیو محبت 
رسد قاعده احسان با درک (. به نظر می133: 1417زبانی نیز نهی شده است )حر عاملی، 

ساز دعوت مؤمنان به رعایت آن گردد و حتی د زمینهتوانمیاهمیت خیر و نیکی در جامعه، 
ام برای خیر و نیکی و آید، مطلوب نباشد. به عبارتی دیگر، اقدای که بدست میاگر نتیجه

ترسیم مسیر برای مؤمنان فی النفسه امری مطلوب است. در این زمینه نیز رویکرد شهروندی 
بایست رویکردی مبتنی بر کرامت انسانی و فارغ از نژاد، مذهب، پوست، گرایش اس می، می

یر در این زمینه به صراحت خون و مال مسلمان و غ )ع(علیقومی و سیاسی باشد. حضرت 
پردازند، که دماء و اموالشان به آنان جزیه می»مسلمان ذمی را مساوی دانسته و بیان داشت: 

بدان  توانمی(. مصداق دیگری که 289: 1405)ابن قدامه،  «مانند دماء و اموال مسلمانان باشد
کی ای با ساکنان آنجا به نیسرداران لشکر اس م نیز به هنگام فتح منطقهاستناد کرد اینکه 

دادند حقوق فردی اشخاص مورد تعرض قرار گیرد. یکی از نمودند و اجازه نمیبرخورد می
با قبطیهای مصر بود تا جایی که محبت آنان را به خود « عمرو بن عاص»های آن، تعامل نمونه

)حسن،  جلب نموده و حکومت اس می را قلبًا پذیرا شده و برای حفظ آن شمشیر زدند
1384 :274.) 
رسد بسط قاعده احسان در حیطه حقوق اجتماعی شهروندی این اوصاف، به نظر میبا 
گردد که خود پایه و اساس « نهی از منکر»و « امر به معروف»د باعث گسترش فرهنگ توانمی

طور مشخص و از منظر حقوق شهروندی باید روند. بهحقوق شهروندی در اس م به شمار می
 و معروف به امر» ،«خیر به دعوت» اس می، جمهوری اساسی قانون 8 اصل اساس گفت بر

 نسبت دولت یکدیگر؛ به نسبت مردم عهده بر متقابل، و همگانی است ایوظیفه «منکر از نهی
 بنابراین. کندمی معین قانون را آن کیفیت و حدود و شرایط. دولت به نسبت مردم مردم، به
 و گیردمیبر در را اقتصادی و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، وظایف تمامی معروف به امر

 حیتصح به خود جامعه دیگر، عبارت به. کندمی تسهیل را بازخور فرآیند که است سازوکاری
 .استفرض نشده خطا از مصون نیز حکومت و دولت حتی پس. پرداخت خواهد هامفسده

ها و اقدامات رویکرد مزبور ع وه بر توجه به اص ح حیطه اجتماعی شهروندی، دستورالعمل
 چه در این زمینه، قوهالزم برای نهادها و قوای جامعه اس می را نیز روشن ساخته است. چنان

 از یکی عنوانبه که است شده موظف اساسی قانون 156 اصل 5 ماده اساس بر نیز قضائیه
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 در را «مجرمین اص ح و جرم وقوع از گیریپیش برای مناسب اقدام» خویش، اصلی وظایف
 به محدود ها؛سیستم اص ح در ت ش و مفاسد با دامنه مبارزه .دهد قرار خود کار دستور
 بهداشتی خدمات گسترش به را کشور اساسی حاکمیت قانون 154 اصل. نیست داخلی اقتصاد

 هایکوشش از سلطه، از جلوگیری برای تا هاستموظف ساخت جهان نقاط اقصی تا
 اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مستضعفین از اعم جهان، مستضعفین گرانهاص ح یا و مبارزاتی
 ایران، اس می جمهوری»: است چنین آن عمل آورد. متن به الزم حمایت نظامی سیاسی و
 حق حکومت و آزادی و استق ل و داندمی آرمان خود را بشری جامعه کل در انسان سعادت

 دخالت هرگونه از کامل خودداری عین در بنابراین. شناسدمی جهان مردم همه حق را عدل و
 نقطه هر در مستکبرین برابر در مستضعفین طلبانهحق مبارزه از دیگر هایملت داخلی امور در
 . «کندمی حمایت جهان از

احسان، و با توجه به اهمیت حقوق شهروندی در جامعه براساس رویکرد فقهی قاعده 
ای برخوردار است؛ چرا که اس می، جایگاه فرد در اجتماع و ارتباط آن دو از اهمیت ویژه

ها در پرتو جامعه میسر است. در بینش اس می همه حقوق و وظایف برای این رشد انسان
یاز ادیان الهی به ویژه اس م نسبت به است که انسان به تکامل واقعی و قرب الهی برسد. امت

سایر مکاتب بشری آن است که ع وه بر تامین مصالح دنیوی مردم به فکر تامین س مت 
برای همه افراد جامعه نیز در نظر هایی مسئولیتابدی و اخروی آنان نیز هست و از این حیث 

که شهروندان براساس قاعده احسان، دعوت به  کندمی. تکلیف شهروندی ایجاب گیردمی
خیر و نیکی و پرهیز از منکر را در رأس زندگی عمومی قرار دهند. از این حیث، هر فرد 

های جامعه نیز ساری و مسئول امر به معروف و نهی از منکر است و ابعاد آن در سایر بخش
وی، دائمی و پیوسته است جاری است. یادآوری فرد فرد آحاد اجتماع یک ضمانت اجرایی ق

شان در مقابل دیگران شده، راه اجرایی دیگر که باعث شناخت افراد به حقوق و وظایف
گشاید. امام علی )ع( امر به معروف و نهی از منکر را از اوصاف قوانین و مقررات را می

 (. 137: 1374پروردگار شمرده است )مهاجری، 
 به سالم و تحقق حقوق شهروندی، امر محیطی به دستیابی برای قرآن دیدگاه از حتی
 امری ضروری است. بنابراین (104/عمران آل) همگانی و نظارت منکر و نهی از معروف
 امامان بیان از است، اینکه ذکر به الزم شهروندی حقوق حقوق مورد در روایات در آنچه

 آنان از که ایگونه گشته، به دینان و هم نوعانهم میان پیوند باعث بخدا معصوم )ع(، ایمان
 خود و رستگاری س متی را دیگری و رستگاری س متی و هریک سازدمی واحد پیکری
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 به نسبت (عملی-زبانی-قلبی)حقوقی  دارای مومنان از یک هر اینکه به توجه با .دانندمی
 یکدیگر حقوق رعایت به ملزم را آنان (دینی پیوند)دیدگاه  این باشند، داشتنمی یکدیگر

 حقوق فردی  و اساسی اصلی یابیم که موضوعبا نگاهی به این مطالب در می .نمایدمی
تسلیط،  قاعده مانند و قواعدی حقوق، اصولی این حفظ برای و اس م است شهروندی، انسان

دیگران،  مال به درازی دست دیگران، عدم مال در و غصب تصرف الضرار،عدم قاعده
 به را و شهروندان شمرده محترم را...و امانت در خیانت مالکیت، عدم انتقال در رضایت
 از شهروندی الب غه، حقوق نهج در همچنین .نموده است ملزم و اصول قواعد این رعایت
 را هاانسان برابری اصل درآن که است توحیدی شناسی برهستی مبتنی(ع)علی امام دیدگاه
 اصل مانند رعایت با البته،و شهروندان حکومت برای را متقابلی و حقوق است دانسته محترم

 . است برشمرده...و ستمگری، ظلم با و مساوات، مبارزه عدالت انصاف، رعایت
 . قاعده احسان و خیر عمومی 3-2

رعایت حقوق شهروندی در بُعد اجتماعی از جمله رعایت عدالت، برقراری آزادی، 
ها در جامعه اس می های مهم حقوق انسانشجلوگیری از مفاسد اجتماعی و دفع آنان، بخ

از آنان نام « خیر عمومی»د تحت عنوان توانمی باشد که در یک رویکرد کلی و فراگیرمی
: فرمایدمی چنین و ددهمی فرمان انسانی عظیم آرمان این به مجید، قرآن در متعال خدای برد.
 .ددهمی فرمان احسان، و عدل به خداوند،: یعنی(. 90 نحل/) «و اإلحسان بالعدل أمری اهلل إن»

ای ها در ساختن جامعهد مبنای خیر عمومی و مشارکت انسانتوانمیعدال و احسانی که 
 أمری اهلل ان»: فرمایدمی چنین آیه این تفسیر علی )ع( در سرشار از خیر و نیکی تلقی شود. امام

 (231 الحکم قصار الب غه، نهج.)«التفضل االحسان و االنصاف: العدل االحسان، و بالعدل
همان  احسان، و است انصاف همان است و عدالت، داده فرمان احسان و عدل به خداوند
 داندمی زمین روی بر برقراری عدالت را انبیاء همه واالی هدف ما، آسمانی کتاب .بخشش

 الناس قومیل زانیوالم الکتاب معهم وأنزلنا ناتیبالب رسلنا أرسلنا لقد»: فرمایدمی چنین و
 باطل و حق تشخیص میزان و آسمانی کتاب آنان، همراه و فرستادیم، را پیامبران ما» «.بالقسط

 .(25)سوره حدید: آیه « دارند برپا را عدالت مردم، تا فرستادیم، فرو را
درباره نسبت قاعده احسان و خیر عمومی باید گفت که قاعده احسان از آنجا که قواعد 

د، همانند سایر قواعد دین اس م، دهمیرسانی و استمداد از شهروندان را مدنظر قرار کمک
ای آشکارا اجتماعی و در راستای تقویت مصالح عمومی و خیر عمومی است. بنابراین قاعده

های نظام سیاسی اس می از این رویه امری بدیهی و حتی هم اقدام شهروندان و هم حمایت
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 در وی شدن عضو به ناظر که باشد برخوردار حقوقی از باید شهروندضروری است. زیرا، 
 و جمعی عقل ک م یک در و هاسیاست و اخ ق مصالح، منافع، نتیجه در و است جامعه
 و شهروندان حقوق ترسیم محور اکنون حقوقی شخصیتی مثابه به دولت و است عمومی
ترتیب در حقوق (. بدین31 :1388 جاوید،) هاستمسئولیت و هامحدودیت به متعهد

مندی ، شهروندی نه تنها در وجه سلبی و بهره«احسان»شهروندی اس می و با تکیه بر قاعده 
، بلکه آنچه مهم است مشارکت و کندمیاز مزایای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی معنا پیدا 

ست. از دخالت شهروندان در ساختن زندگی بهتر و آسایش عمومی برای سایر شهروندان ا
 به وفاداری» ط یی اصل دو محور های اس می، براین منظر، شهروندی در نزد آموزه

 سعادت این نمایندگی دولت و حکومت. گیردمی شکل «مثبت فعل» و جمعی هایآرمان
 (..88 همان،) دارد عهده بر را جمعی

های حوزهع وه بر این، قاعده احسان در حوزه حقوق شهروندی باعث دفع ضرر در 
رو، عملی ایجابی و در جهت مصالح فردی و عمومی است. و از این شودمیفردی و اجتماعی 

از این جهت، حقوق شهروندی اس می دفع اضرار از جامعه اس می را مورد توجه قرار 
هایی نیز دوستی در میان شهروندان، راهد. در همین راستا، برای دفع ضرر، تعاون و نوعدهمی
که باید  شودمیشده است. زیرا بعضی از مسائل و احکام باعث ضرر و زیانی عمومی  تعبیه

(. 56: 1379فر، ای باشد که جلوی ضرر و زیان عمومی را بگیرد )نمازیحکم حاکم به گونه
د در توانمی بنابراین ورود حاکم جهت جلوگیری از ضرر عمومی بر مبنای مصلحت نیز

-نظر میبه تحقق حقوق شهروند تعبیر شود. از این جهت، بهراستای قاعده احسان و کمک 

د توانمیرسد قاعده احسان در حوزه حقوق شهروندی و جلوگیری از ضرر و زیان عمومی 
شهروندی در قانون اساسی جمهوری اس می ایران را اعتبار  مسئولیتوارد عمل شود و  بُعد 

مختلف شهروندی و اجتماعی از جمله ببخشد. تسری دادن این رویکرد به مسائل ای تازه
سوزی، سیل، زلزله و دستگیری از شهروندانی که نیاز به کمک فوری دارند، مشمول آتش

. بدین ترتیب قاعده احسان با دفاع از منافع عمومی و جلوگیری از بروز شودمیاین قاعده 
تعاون اجتماعی  دوستی وخسارت و هزینه برای سایر شهروندان، جایگاه مهمی برای حس نوع

رسد این وجه از تأثیرگذاری قاعده احسان در مسائل سیاسی و گذارد. به نظر میباز می
د گام مهمی برای توانمیاجتماعی کمتر دیده شده است. بنابراین قاعده احسان در فقه شیعی 

 پذیری باشد. مسئولیتگذر از شهروندی مبتنی بر حقوق به شهروندی مبتنی بر 
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آفریند که ی مضاعف میمسئولیتاین، قاعده احسان در حوزه حقوق شهروندی، ع وه بر 
براساس آن، بر همه شهروندان الزامی است که برای کمک به یکدیگر و جلوگیری از ضرر 

. شودمیو زیان عمومی و حتی فردی اقدام کنند. این الزام به وسیله عدم ضمان محسن تقویت 
که  شودمیدر حقوق شهروندی اس می آنجایی مشخص  مسئولیتضمن اینکه، این حس 

رسانی بدانیم در صورتی که اثبات شود شخص با وجود توانایی و عدم معذوریت در کمک
و اقدام فوری در دفع مخاطرات جانی آن هم به هر صورت ممکن خودداری کند و از این 

به مجازات در قانون  رهگذر خسارتی برای افراد آسیب دیده یا مصالح جامعه حادث شود،
، نیازمند کمک باشد همه افراد حاضررسد. بنابراین اگر فردی در شرایطی قرار گیرد که می

 (.76: 1397موظف به کمک به این فرد هستند )نصوری، 
 جو . قاعده احسان و شهروند مشارکت3-3

ی دوستی و همکار، حس نوعشودمیبر مبنای آنچه حقوق شهروندی اس می خوانده 
امام صادق های اساسی زیست اجتماعی است. در همین راستا، اجتماعی یکی از ضرورت

یَعیشُ النّاسُ بإحسانِِهم أکثرَ مِمّا یَعیشُونَ بأعمارِهِم ویَموتُونَ بذُنوبِهِم أکثَر »: کنندبیان می )ع(
احسان و نیکوکارى که با عمر خود زندگى کنند، با  مردم بیش از آن» «.مِمّا یَموتُونَ بآجاِلهِم

زیند و بیش از آن که به سبب فرا رسیدن اجل خود بمیرند، بر اثر گناهان خویش خویش مى
رسانی و دستگیری از بنابراین مشارکت در کمک .(147 :ق1413)مجلسی، « میرندمى

د حقوق توانمیدیگران، بخش مهمی از حقوق شهروندی اس می است که به نوبه خود 
 پذیری تغییر دهد. مسئولیتهوری اس می ایران را به نفع شهروندی در جم

د مشارکت و توانمیقاعده احسان در حوزه حقوق شهروندی جمهوری اس می ایران 
پذیری شهروندان را در قابل مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مسئولیت

می که توجه خاصی به رسد این موضوع برای شهروندی اس توسعه بخشد. به نظر می
است که  یمفهوم یشهروندنماید، قابل توجه است. از این منظر، های شهروندی میمسئولیت

 نهییکه در جامعه، فرد آ ییآحاد جامعه همراه است از آنجا یریپذمسئولیتو  مسئولیتبا 
جامعه مؤثر  یهاساخت ریخود راه در ز فیهرگونه تسامح در انجام وظا؛ است گرانید
و تعاون و بار  یهمکار یت ش برا ،یشادوندی، شهر ندیاحساس خوشا نیباتریداند، زمی

جوهره این تقسیم فراگیر، همبستگی  است. دنیرا به دوش کش گرانیخود و د مسئولیت
اجتماعی، مشارکت و تعاون مردمی است که ذخیره مالی سرشاری را برای تامین و تضمین 

بدین معنا که  (.500: 1393هاشمی، ) کندمیها ایجاد افراد در مقابل گرفتاری و تنگدستی
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تکیه بر آراء مردم در انتخابات مختلف از جمله ریاست جمهوری، شوراها، مجلس و ...بیانگر 
(. که حقوق شهروندی را از حیث 116: 1398این مشارکت است )نوربخش و دیگران، 
 بخشد. انتخاب آزاد و عادالنه مناصب تحقق می

های مهم حقوق شهروندی یکی از ویژگی دوستی راترویج احسان و نوع توانمیبنابراین 
در حقوق شهروندی « کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته»اس می برشمرد که مصداق بارز 

اس می است. همچنین شهروندی اس می، شهروندی اجتماعی و معنوی است و برخ ف 
ی آنان های فردگرایانه غربی به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و سعادت اخروسایر گونه
 شهروندی، حقوق در اس می حاکمیت اساسی رویکردتر، نماید. به عبارتی سادهتوجه می
از  (.159-158: 1388 جاوید،) محوریکمیت نه و است تکالیف و حقوق در گراییکیفی

های کمک به شهروندان در حوزهاین منظر، قاعده احسان با حمایت از اعمال خیرخواهانه و 
. ع وه بر این، قاعده احسان کندمیدوستی ایجاد مختلف نوعی وفاق اجتماعی مبتنی بر نوع

، عدم انجام آن بر شهروند مکلف، نوعی شودمیکه در قانون مجازات اس می بیان هنگامی
پذیر در قاموس شهروندی اس می بسیار  مسئولیت. بنابراین شهروندی شودمیجرم محسوب 

رسانی و یاری رساندن به که همه شرایط برای کمکمهم است. به عبارتی دیگر، صورتی
دیگری میسر باشد و از این کار امتناع ورزند، مستوجب مجازات هستند. بنابراین حقوق 

آورد دید میشهروندی اس می مستخرج از قاعده احسان، الزامات مهمی برای شهروندان پ
 یمسئول فرد شهروند شخصاًهای شهروندی را حائز اهمیت بشمارند. بنابراین، مسئولیتکه 

 اجارگاه و دارد )فتحى رخواهانهیخ یو رفتارها کندمیکمک  گرانیاست که داوطلبانه به د
  (. 26: 1386 ،و واحد چوکده

آورد جدیدی پدید می مسئولیتاز محسن،  مسئولیتهمچنین قاعده احسان با نفی ضمان 
ها و خطرات زندگی شهروندی در قبال آسیب مسئولیتو آن هم ایجاد حس همکاری و 

ها برای دفع از محسن، زمینه مسئولیتنوعان است. بدین ترتیب با رفع شهروندی علیه هم
هستند که فعاالنه در  ینوع از شهروندان، کسان نیایابد. ضرر از جامعه مسلمین افزایش می

کنند. طرفداران مشارکت می یو مل یجامعه در سطح محل یاجتماع یو زندگ یمور مدنا
فراتر از مشک ت با فرصت  یکنند که مشارکت مدناستدالل می ،جومشارکت یشهروند

ارتباطات، ادراکات مشترک،  نینجو، همچباشد. شهروند مشارکتخاص در جامعه می
(. به ع وه، قاعده احسان توازانی میان 29همان: ) ددهمیرا توسعه  یاعتماد و تعهدات جمع

آورد و همان گونه که فراهم کردن ها در شهروندی اس می پدید میمسئولیتحقوق و 
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را نیز برای شهروندان ایجاد  مسئولیتداند، همین خدمات را از وظایف حکومت اس می می
اسخگو باشند. از این منظر، که در قابل همنوعان خویش و همچنین نظام اس می پ کندمی

گراست که با توجه به حقوقی که برای شهروندان شهروندی اس می نوعی شهروندی اعتدال
. بنابراین هم حقوق و هم تکالیف به کندمی، تکالیفی نیز برای آنان تعیین گیردمیدر نظر 

حقوق یب، یابند. بدین ترتعنوان دو بال یک پرنده در حقوق شهروندی اس می تحقق می
 یمعنا که هر حق نیقابل تحقق است؛ به ا یوضع یفیرابطه حق و تکل کیتنها در  یشهروند

 یفیدولت، تکل یبرا یهر حق لذادارد.  یاو هم در پ یبرا یفیشهروند به موازات آن تکل یبرا
ای دولت در چنین معادله شهروندان و فیو تکال حقوقاو هم به دنبال خواهد داشت،  یبرا

 (3: 1392رود و هیچ یک تماماً حق و تماماً تکلیف نیست )جاوید،با هم پیش می
اثر مهم دیگر قاعده احسان در حوزه حقوق شهروندی اس می، نفی ضرر عمومی و فردی 
برای شهروندان است. از این منظر، قاعده احسان در راستای منافع شهروندی و مقابله با 

دارد. بنابراین قاعده احسان و قاعده الضرر در مقوله حقوق رهای اجتماعی گام بر میضر
ند از منافع عمومی شهروندان دفاع به عمل بیاورند. چه اینکه قاعده توانمی شهروندی اس می

ها و ضررهای اجتماعی است احسان، با نفی مسؤلیت از محسن، درصدد جلوگیری از آسیب
، در اس م ضرر دیدن و «الضرر و الضرار فی االس م»براساس قاعده و از سوی دیگر، و 

(. این موضوع از چنان اهمیتی 54: 1391)مکارم شیرازی، « ضرر رساندن وجود ندارد
که نماید. در سوی مقابل، در صورتیبرخوردار است که حتی ضمانی برای محسن ایجاد نمی

ه این کار اقدام ننماید، مستحق مجازات شرایط برای دفع ضرر مهیا باشد و شخص نسبت ب
گفت احسان به معنی منفعت رساندن به دیگری است.  توانمی. بدین معنا شودمیشناخته 

بدین منظور که از آن منتفع گردد، مشروط بر آنکه از هرگونه زشتی مبرا باشد )طباطبایی، 
1393 :113.) 

روندان به دفع ب یا و ضررها، همچنین قاعده احسان با تشویق و حتی ملزم ساختن شه
توجه به د. از این منظر، دهمیهمکاری و تعاون عمومی را به نفع حقوق شهروندی گسترش 

. (31: 1998 منگلر،) است یشهروند یاساس یهامشارکت و ... از جمله مؤلفه ،یفع عمومن
جامعه  نگر حقوقی شهروندی اس می بدین معناست که شهروندانبه ع وه رویکرد کیفی

جو هستند. اس می نه تنها در امور مادی، بلکه در امور کیفی از جمله امور معنوی نیز مشارکت
بنابراین شهروندی اس می با تکیه بر قاعده احسان، حس رقابت را نه در منافع مادی و 

برد. شهروندی اس می از این منظر، اقتصادی، بلکه در منافع عمومی و معنوی به پیش می
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آفریند که عرصه را برای گسترش معنویت و اخ ق عمومی در جامعه کرد نوینی میروی
 با تزاحم در که معنوی امور در اس می، جامعه شهروندان»سازد. به عبارتی دیگر، فراهم می
 :1384 آملی، جوادی) «دارند جوییسبقت و پیشقدمی بر سعی نیست، دیگران رفاه و آسایش
شهروندی و کمک به همنوعان خویش در مسائل مختلف،  مسئولیت. بنابراین احساس (173

بیانگر  ظرفیت گسترده قاعده احسان در حیطه حقوق شهروندی است که زوایای مختلف آن 
 مورد توجه حقوق شهروندی اس می است. 

 گیری . نتیجه4

 براساس آنچه گفته شد قاعده احسان به معنای آن است که هرگاه کسی با هدفِ احسان
به دیگری کاری انجام دهد و بر اثر آن به وی خسارتی وارد شود، ضامن نخواهد بود، حتی 

ند دهمیقرآن کریم و روایات نشان های اگر هدف مورد نظر تحقق نیابد. ضمن اینکه توصیه
د رویکرد توانمیکه قاعده احسان مفهومی اجتماعی است که در حوزه حقوق شهروندی 

های مهم و حساس شهروندی از جمله توجه به امر به مله اینکه حوزهنوینی بیافریند. از ج
معروف و نهی از منکر، خیر عمومی و مصالح جمعی شهروندان جامعه اس می و همچنین 
بُعد مشارکت شهروندان را تحت پوشش خود قرار دهد. از این جهت، شهروندی اس می، 

خواهد که جهت برد و از شهروندان میمی دو بُعد حقوق و تکالیف را به طور همزمان به پیش
همکاری و تعاون با سایر شهروندان و مرتفع نمودن مشک ت آنان، قدمی عقب ننهند، حتی 
اگر مشارکت آنان نتیجه مطلوبی نداشته باشد و یا خسارتی در پی داشته باشد. به عبارتی 

ست صورت گیرد، حتی اگر بایدیگر، مقوله شهروندی نظیر امر به معروف و نهی از منکر می
انجام آن در مواقع حساس، خطرات و تبعاتی نیز به دنبال داشته باشد. این امر هرچند در وهله 

د که حس دهمید ناقض حقوق شهروندی به نظر آید، اما نگاه نافذ نشان توانمیاول 
 پذیری شهروندی در اس م حائز اهمیت فراوان است. مسئولیت

ژوهش حاضر، در قانون اساسی جمهوری اس می ایران که مبتنی بر های پبراساس یافته
های اس می است، حقوق شهروندی به انحاء مختلفی بازنمود یافته است که در پرتو آموزه

د از لحاظ گستردگی و کیفیت تقویت شود. هنگامی که در مقدمه قانون توانمی قاعده احسان
اساسی و اصل دوم آن بر ضرورت حفظ کرامت و آزادی شهروندان در عین توجه به 

، به معنای آن است که شهروند بودن در جامعه اس می و نظام شودمیها اشاره مسئولیت
هایی را نیز مسئولیتانسانی، شرایط و جمهوری اس می، ع وه بر دارا بودن حقوق خاص و 

و با توجه به ابزارهای امر  شودمیی که در کنه قاعده احسان نیز دیده مسئولیت. کندمیمعین 
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به معروف و نهی از منکر، خیر عمومی و مصالح جامعه اس می و همچنین تشویق به مشارکت 
حقوق و تکالیف شهروندی  از این منظر،شهروندان، مدافع و مروج حقوق شهروندی باشد. 

عنوان عناصر مهم حقوق شهروندی اس می حائز اهمیت هستند. همچنین قاعده احسان در به
حوزه حقوق شهروندی و با در نظر گرفتن مصالح عمومی و رعایت اهم بر مهم چنین حکم 

که وارد کردن ضرر و خسارت برای جلوگیری از خسارت و ضرری بزرگتر،  کندمی
حقوق شهروندی را به نحو مطلوب تری سامان ببخشد و در مواقع اضطراری به د توانمی

منظر، قاعده احسان یک استثناء در نجات جان، مال، ناموس و ... شهروندان منجر شود. از این
رسد گنجاندن . به نظر میشودمیحوزه مصالح عمومی از جمله حقوق شهروندی محسوب 

د کمک شایانی به توانمیهای عمومی و اجتماعی های فعالیتقاعده احسان در حوزه
  گسترش و تعمیق حقوق شهروندی در جمهوری اس می ایران نماید. 
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