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 يقرآن يشهروند يتوان به برتريان داشته ميم بيقرآن کر ازآنچهجه با استفاده يرنتد

ن امر با در نظر يو ا مطلوب ارائه کرد يک الگوي عنوانبهرا  آنشان، يجهانام يو پ

 دارد قابل تحقق است. ديتأک آن يکه قرآن رو يداشت کرامت انسان

 .يوندم، مفهوم، قلمرو، شهريقرآن کر :يديواژگان کل

 

 مقدمه

و  ياز مباحو  اساسو يدر بحو  شوهروند« قلمورو»و « مفهووم»ن ييح و تبيتوض 

مباح   يزيريپنحوه  يخواهد بود برا يد و راهگشايآيم حساببه ييبنا ريوزدي يکل

 يبعد

 يدر مووورد شووهروند« قلمورو»و « مفهوووم»ه بور يووبووا تک ياغلو  دانشوومندان غربو

از يو آنان از چه حقوق و امت شوديم يشامل چه کسانداشته، آنکه شهروند  يپردازهينظر

 قابل تحقق است؟ يو امتياز در چه ساحه و حدود ين برخورداريا ؛ وگردديم مندبهره

« مفهووم» يعنوين دو مورد يح ايم توضيقرآن کر يه شهروندينظر يزيريطبعاً در پ

 يبعد يهابح  م اساسيمورد نظر قرآن کر يشهروند« قلمرو»م و يقرآن کر يشهروند

هوا بوا يمورد نظر قرآن همان نگواه کوه غرب يخواهد بود: آنکه ملاک اعتبار در شهروند

دگاه يودگاه قورآن متفواوت از ديا آنکه ديداشته. خواهد بود « قلمرو»و « مفهوم»ه به يتک

 دگاه وجود دارد.ين دو ديب يآنان است و تفاوت ماهو

 يموجوود در موورد شوهروند يغربو يهاهيوو لغوز  در نظر آنچه سوب  نقو 

، فاقود حلقوه گرفتهشوکله آنان بر محور انسان حسواب گور يد آنکه نظريآيم حساببه

، يه قرآنويوم نظريبوا تنظو کوه يحالباشد، در يوند انسان با خداست ميکه همان پ ياصل

از حقووق و  يبرخووردار هرگونوهمحوور و اسواس در  ي، همان حلقوه اصوليشهروند



 

 

ات
طالع

م
 

آن 
قر

س 
م ، 

علو
و 

1 
ش 

 ،
2

ان 
ست

زم
 و 

يز
 پاي

،
19

31
 

66 

 

ن تفاوت، هم يژه دارد. با درک ايگاه ويجا يکرامت انسان آنکه در  دازات خواهد بويامت

نموده خواهود بوود.  يزيريقرآن متفاوت از آنچه آنان پ يشهروند« قلمرو»مفهوم و هم 

، اشواره هواآن يموجود در قرآن، بوه قسومت يهان مقاله بر اساس مؤلفهيکه ا يهاتفاوت

 شواااللهانتوا  يدر جامعه و قلمورو اعتقوادت انسان يخواهد داشت البته با مفهوم عضو

 م( فراهم گردد.يه قرآن کريل )نظريه بدينه ارائه نظريزم

 ميمفاه

 ي. شهروند، شهروند1

و  يسوويانگل citizen ينيلووات Civitas، يونوواني Polites واژه شهروند معادل واژه»

Citoyen (72: 4931 ،يشهروند مفهوم منش،راني)ا«. است يفرانسو 

شوود و موراد از ي( به سواکن شوهر اطلواق مcitizenشهروند ) يف لغويردر تع»

ار يها و نفووس بسوها و خانوههوا و کوچوهابانيخ يباشد که دارايم يبزرگ يشهر، آباد

 يشوهروند حقووق ،ي)مراد خان« است. يک ماه قمريهلال ماه، قمر و  يا به معناياست 

رانشوهر يکشور بوده است مانند ا يمعنا م بهي(، در قد41/701  قرآن،  منظر از شرفتهيپ

 ران.يمملکت و کشور ا يعني

و « ا کشووريوک شهر ياهل »ف شده است؛ يگونه تعرنيادر فرهنگ لغت دهخدا »

 يعنويبووده اسوت « بنود» درواقعدر واژه شهروند « وند»ن آمده است که پسوند يهم چن

؛ شده اسوت« وند»به  ليبه مرور زمان تبد يبند و متصل است. ول يکه به شهر يشخص

« ز مربوو  بوه شوهرونديهر چ يعنينسبت بوده است؛  ياي يموجود در شهروند« ي» و

 (.134: 4933د،ي)عم
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ازات منودر  در قوانون يوا امتيو يکه از حقوق مدن ي( کسcitizenشهروند، تبعه )

بوه  يدر فارسودارد،  يشه رومويزن که ر يتيک کشور برخوردار است. واژه سي ياساس

، شارند. شهر تا  و انسان عضو اجتموا  وطنهم، يند، شهروند، تبعه، هم شهرکشور و

 (.32: 4913 ،ياسيس علوم فرهنگ ،يترجمه شده است )آقا بخش

ا يو ياست که از حقوق مودن ي. حالت کس4( citizenshipت )ي؛ تابعيشهروند»

ک يودر  ت کامولي. عضو7کند. يک کشور استفاده مي يازات مندر  در قانون اساسيامت

ن تفواوت يرود، با ايز به کار مي( نNationalityمترادف واژه ) عنوانبهن واژه يکشور ا

 (.27/30: 4912)همان، « است يقيخاص اشخاص حق يکه شهروند

فورد بوا  روابوطکوه نحووه  ياسويک اجتما  سياست در  يتيک موقعي يشهروند»

کند. يف( مشخص ميت و وظا)تعهدا ييهاتيمسئولت و يرا بنا بر موقع ياسياجتما  س

ن سرنوشوت در اداره اموور يويت )شهروند( حوق مشوارکت و حوق تعين موقعيدارنده ا

 (.93-91: 4931، يشهروند مفهوم منش،راني)ا« جامعه خود را دارد.

« فياز حقووق، وظوا يامجموعهت است که شامل يت عضويک موقعي يشهروند»

ا هوم چوون روبرتوآنحانودرو يدلالت دارد عدالت و استقلال  يتعهدات است و بر برابر

 شود:يشناخته م يژگيدر درجه نخست با سه و يگفت که مفهوم شهروند

 ؛يمدن يهاياز طرز تلق يامجموعهبه مشابه  يالف( شهروند

 .ا جامعه يبه مشابه نشانه شرکت فعال فرد در امور مدن يب( شهروند

ت خوود را يصاح  حوق، شخصو افراد آنکه در  ياطهيحبه مشابه  ي ( شهروند

: 4931اصوول،  و يمبان ،يشهروند و ياسلام يجمهور ا،ين يسيکنند. )عيآشکار م

71- 71.) 
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وزن مفعل، والوطن  يوزن مفاعله، مآخوذۀ من موطن عل يعل المواطنه لغۀ و اصطلاحاً: المواطنه»

أوطان أااا ، و أوطناه  ه، و هو موطن الانسان و محله، و وطن بالمکاان ويم فيتق يهو المنزل الذ

ل ياالتنز يبه المشهد من مشااهد الحا و و عمعاه ماواطن، و فا يسمياتخده وطناً، و الموطن، و 

 ه، و اوطنا  الاا و و وطنتهاا و ياموااا  کث يفا ي ۀ( ايمواطن کث يم )لقد نص کم الله فيالحک

غاۀ  اماا ل هاذا (.49/114: 4141لسوان العورب، )ابون منظوور، اتخذتها وطنااً  ياستوطنتها أ

الواعباا  و  يالمسااواۀ فا يح ماصح  ااعدته  فالمواطناه تعناياصطلاحاً، فقل ماشئ ، فکل صح

ه مان ياماا عليماا لاه مان حقاوق و فيف يتساوياخذ ماله و الکل يه و يما عل يؤديالحقوق، فکل 

ۀ يو لامحساوب  أما  القانون، فلا محاباۀ ين الجميضاً المساواۀ المطلقۀ بيا يتعن هاآنالواعبا ، کما 

 )ص( يأ ساه النبا ي   بل الکل أما  القانون سواء، ذا  المبدأ الخالد انديو لافساد للذمم او الضما

 الإسولام، يفو المواطنۀ )ممدوح،« دهايفاطمۀ بن  محمد س ا  لقطع   آنم الله لو يو ا»بقوله 

 (.17 -14: 7042المعاصر،  واقعنا يف الاشکالات و المعضلات

ت در يعبارت اسوت از عضوو ياست. شهروند يمدن يط برابريشرا از يشهروند»

را بور  ياجتمواع يط همکواريتوانند شرايشهروندان م همهآنکه در  ياسيک جامعه سي

شودن از خودمات  منودبهره يحقوق برابر بورا فقطنهگاه ين جاين کند ايياساس برابر تع

 يف برابور بورايلکوه وظواکنود بيم نيتأمرا  ياسيفراهم آمده توسط مشارکت س يجمع

، يشوهروند ،يرد )بلواميوگيبرمرا هوم در  هاآن يحفظ و نگهدار ياشاعه و ارتقا و برا

4931 :91.) 

بوه  هواآنشوتر يب ديوتأکد، يوآيم بوه دسوت( يفات فوق )منوابع غربويآنچه از تعر

د فه فعال خود فريازات است، در کنار انجام وظيفرد در جامعه از حقوق و امت يمندبهره

ز يور مووارد نيتر به ساده و در حد کمرنگيتوجه گرد ياسيشتر به بعد سيدر جامعه که ب
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بوه لحواظ بعود  يت چارچوب قلمورويانه همراه با رعايفردگرادگاه ياشاره دارد. طبعاً د

محمد ممدوح کوه بوا  يفات آقاياما تعر؛ افتهي يف برجستگيدر تعار هاآن يکيدئولوژيا

وطن بور  يو مصلحت بالا يقانون و کرامت انسان يا برجستگد اسلام صورت گرفته بيد

هوا، فيتعرشان در ي  اياحاد يکسريباشد البته با استناد به يم آنشخص و حراست از 

 ات استناد نکرده است.يبه آ

م يم از منظور قورآن کوريتووانيم اسوت کوه چگونوه ميمهم توجه به نگاه قرآن کر

کوه  يرد همراه بوا کراموت انسوانيخدا قرار گ آنم که در محور يف کنيرا تعر يشهروند

ت عدل در رفتوار، يباشد و همان انسان با رعاين کرامت خداوند به انسان ميا اعطاکننده

 يف اساسويون نگواه هنووز تعريوا يگردند بورا برخوردارف متعهدانه ياز حقوق و تکال

 يقرآنو يهانش مؤلفوهيوم کوه قبول از برشومردن و چين باوريصورت نگرفته؛ و ما بر ا

 يرا بورايورسود؛ زيف زود بوه نظور ميتعر هرگونهه يک نظريبه  آنل يو تبد يشهروند

ده يوط موجود ارائوه نگرديبا توجه به شرا ياساس حلراههنوز  يقرآن يشهروند يقلمرو

 است.

 . قلمرو2

اعموال  يت دولتويحاکم آنکه بر  ينيا سرزمي يحوزه حکومت (Domain)قلمرو 

 هواآنفووق  يا و فضوايوو در ياز خشک يگر، قلمرو دولت، قسمتيدشود به عبارت يم

: 4913، ياسويس علوم فرهنگ ،يکند )آقا بخشيت مياعمال حاکم آناست که دولت در 

433.) 

ا از سرحد و ي»ه ي، ملک، ناحيه حکمرانيمنطقه حکومت، ناح raw (row)قلمرو 

 «.ثغور قلمرو قزلبا  بزغاله تواند برد
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الاطبوا(. ت متصورف. )ناظميو/ رُو( )اِ مرک ( ملک و مملکوت و ولاقلمرو )قَ لَ رَ

رود و موردم آنجوا نوشوته او را  يريوا امي ينوشته قلم پادشاه آنکه در  يتيو ولا يملک

محول  يعنويداشوده ياسم ظورف پ ي  اسم و امر معنين لفظ از ترکيند و در ايقبول نما

 لغت است )از آنندرا ( )دهخدا، عيقلمرو ملک مط يو خلاصه معن يروان بودن قلم کس

 (.73: 4922 نامه،

ک يوت در ين و عضوويمع يغرب در چارچوب مرزها يمبحث اول: تکون شهروند

 ملت -دولت 

ف شوده يا و حقوق تعريشهروند از مزا يبا برخوردار يمباح  مربو  به شهروند

د يوبا يزشه را فراموريموردتوجه بوده؛ گرچه اصل اند ييايجغراف يدر چارچوب مرزها

 يخيتوار يک مورور اجمواليوازمنود ين يشه شهرونديتطور اند ين حال برايدانست. با ا

، يدر بح  متطور شهروند آنته و پس از يونان رم تا دوره مدرنيهاي را دورهيم؛ زيهست

شمندان بوده است. بر اساس آنچه که به صوورت مکتووب يسندگان و انديموردتوجه نو

 يخين دوره تواريدر چنود يو تصورات مربو  بوه شوهروندها شهياند»ده يمنعکس گرد

و در  يقوورون وسووط يياروپووا يونووان و روم باسووتان، در شووهرهاياند. در شووکوفا شووده

تر توأثر يميهواي قودن انگارهيومدرن، اگرچه از ا يدوره رنسانس، اما شهروند يشهرها

اکنوون  يصوور يددارد. در وهله اول شهرون ياجداگانهز و يمتما يژگيرفته است. ويپذ

ن کوه يوشوود. دوم ايف نميوملوت تعر -ک دولوت يوت در يجهان عضو يدر همه جا

 ياجتمواع خصوصاًو  ياسي، سياز حقوق مدن يبرخوردار يبه معنا ييمحتوا يشهروند

 علووم فرهنوگ ت،يوافته است. )آتوي يت روز افزونين معنا است که اهمياست و به هم

د افوزود يوهوا بادر دوره يشه شهرونديح تطور انديض(. در توتايب ستم،يب قرن ياجتماع
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 ياز شوهرونديوط از امتيشورا يک سوريونان عده خاص از اشراف با دارا بودن يکه: در 

محوروم بودنود.  آنگانگان و بردگوان از يرنده امور، اما زنان، بيگميتصمبرخوردار بود و 

ف بوه هموه سواکنان يتکل ز حق ويدر روم باستان ن»ر کردند يمس يونان طيها مثل يروم

« شودنديرفتوه نميعنوان شوهروند پذهوا بوهمثال زنان و برده يگرفت؛ برايشهر تعلق نم

 يدر قورون وسوط»(. 302: 4937قورآن،  منظر از شرفتهيپ يشهروند حقوق ،ي)مراد خان

که درواقوع بور اسواس  يروم ين دوره شکل شهرونديافول کرد، در ا يمفهوم شهروند

ت افوراد يوو بر اساس مالک يو سلسله مراتب ير همگانيغ يته و شهرونديت فئوداليحاکم

دانسوت؛ لوذا  يد مفهوم شوهرونديتوان باز توليرا م« رنسانس»دوره « د.يبود حفظ گرد

 «.مطرح گشت يبه صورت جد يت و مشارکت همگانيجمهور

از  يبويمشوخص ترک طوربه يستم مفهوم شهرونديهجدهم، نوزدهم و ب يهاسده»

 «.کردين ميف بود که نو  تعامل و رابطه مردم و دولت را معيق وظاحقو

ملوت  -ت فرد در دولوت يته با عضويد که در دوره مدرنيبا مرور فوق معلوم گرد

 ديوتأکونوان و ياز مدرن توا  يشه شهرونديافت. در مورد ارتبا  انديف يتعر يشهروند

هاي باسوتان و مدرن بر پايوه ايوده يد اضافه نمود که: درواقع شهرونديه بايه اوليپا يرو

، هواتفاوتتووان در تواريخ شوهروندي علواوه بور پيشامدرن ايجاد شوده و بنوابراين مي

 يشوهروند يکوه بورا يو برابور يز مشاهده نمود. ارز  همگان شوموليرا ن ييهاتداوم

ه کو يوناني يشان در آثار فلاسفه رواقينظر يهاشهياز ر يار مهم هستند، بخشيمدرن بس

بورال يکردند وجود داشت. بعلاوه گفتموان ليم ديتأک يموجودات انسان ياخلاق يبر برابر

گرفتوه اسوت  يرومو يعيقانون طب يگرا يشه خود را از سنت همگانياند يعيحقوق طب

ه، يار به نظريد آناست در  يشه فرامرزي(. آنکه اصل اند73: 4930، يشهروند )فالکس،

و بعودترها مارشوال و ... توا  مانند: ارسطو، هوابز، لواکن خصوص هيدر ا پردازانهينظر
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شه ارائه دادنود فرامورزي عمول يشمندان به صورت انديبها داده شد و آنچه اند يحدود

و  يصوور يدر شهروندفراوان هم  يهاها، بح ف عمل دولتيدرکم و ک يد، وليگرد

رزهوا کوه آنچوه کوه در چوارچوب م يوجوود دارد. از طرفو ييمحتوا يهم در شهروند

ش ين فرسوايوش داشت کوه اير فرساياخ يموردتوجه در غرب بوده در سالها درگذشته

 ست.يح تک تک موارد نيش توضينجا گنجاياباشد که در يمعلول عوامل متعدد م

 يم و واژه شهرونديمبحث دوم: قرآن کر

 يد؛ ولويآيم حساببه يديدر حل مسائل گام کل آنها و استناد به گرچه ذکر واژه

نوه يکه با قر ياواژها يمعادل و  يهاواژه بساچهجه نباشد، يد منتج نتين امر شايبر ا ديتأک

ره المعارف قورآن يکننده باشد. در دا ياريدن به مقصود يدررسکند،  يهمان معنا را تداع

قورآن و نبوود  يکنندگان مطل ، در مورد اصل واژه شهر، با اعتراف به رسالت اصولهيته

عودالت و نظوم  يد: هرچنود برقوراريگويرباره شهر به صورت تعج  ممطال  اندک د

تعج   يدر سراسر قرآن است، جا ينياديد مضمون بنيبر توح يمبتن ياخلاق - ياجتماع

ده است ، در قرآن آميمات انسانين تنظيکه سامان تر درباره شهر ياست که مطال  اندک

کننودگان هيرسود تهيم بوه نظور (.122 توا:يقرآن، ب المعارف رۀيدا استاد ريف، سروياول)

افتوه يد، دنبال اصل واژه که دال بر شهر باشد بوده و کمتور ين ديترنانهيبخو مطل  با 

ر سؤال بردن، چنانچه در بالوا ذکور ين که زيا آند در نظر داشت و يز بايگر را نيجان  د

 يريوگخودشوان خردهن آثار بوده تا به زعوم يم کنندگان چنيرکانه تنظيز ياوهيد شيگرد

ه، ارض يوار، قريود مثولم. يواد داريومعادل در قورآن ز يهاو حال آنکه واژه داشته باشد

کنندگان اين بخش بعود از يوک هيتهخود  آنکهجال   ؛ ون معنا را دارد همراه با پياميهم

در  ينياديود مضمون بنيبر توح يمبتن ياخلاق -ياعتراف )برقراري عدالت و نظم اجتماع
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ن تعج  را مطرح نموده که با نفس اعتراف فوق، جواب خوود ير قرآن داشت(. اسرتاس

خوود  ين حال اگر در جستجويندارد. با ا يحياز جواب توضيش داده است و نيشاپيرا پ

ات يوم. در آيدر قرآن باشو آنام و تناس  ذکر ينه( بدون توجه به پيواژه معادل شهر )مد

ن يون کلمه به کار رفته است، مناسبت ذکور اي( ا1؛ منافقون/30/توبه؛ احزاب/404-470)

خداونود  ي( از سووص) ينوه النبوين در درون مديات فوق به شناخت منافقيکلمه در آ

امبر يونه دنبال حفظ جان خود  باشود و از پيست اهل مديو آنکه سزاوار ن (404توبه )

ن در يمنوافق نقش يافشا(، 470( )توبه/هاآنت ي)ص( تخلف کند. )توجه دادن به مسئول

امبر )ص( يو( و توطئه منافقان درباره پ30نه )احزاب/يدر مد يعه افکنيپخش دروغ و شا

 باشد.ي( م1)منافقون/

اسوت کوه  يت روابط مطرح در شوهرونديم در رعايام قرآن کريبناا مهم دانستن پ

قورآن ن واژه داشوته، يوها( از ابراليسندگان )ليها عمدتاً نويف غربيبا توجه به تعر يحت

ان داشته است؛ کوه در يب يشرفته را در ابعاد مختلف از امور شهرونديو پ يم نو  عاليکر

 گردد.ينجا به ذکر چند نمونه اکتفا ميا

 يت ادب همراه با کرامت انسان در رفتار اجتماعيرعا -1-2

ن امر جلوو يت ادب است، با ايرعا يش فرض، در همه مراودات و رفتار اجتماعيپ

شوود. ادب در رفتوار حواکم بوا موردم و يگرفتوه م ياجتمواع يهاينابسواماناز  ياريبس

و  يت، ادب در حقووق خووواهيمسوئول يو واگوذار يريپذتيبوالعکس، ادب در مسوئول

عام و خواص از اصوول و  يت ادب در معاشرت به معنايک کلام رعايگرفتن حق و در 

م کوه يات قرآن کوريستناد به آقبل از ا يآمل يالله جوادتيم است. آيقرآن کر يهاآموزه

 يت ادب در رفتارهوايوم در موورد رعايات قورآن کوريوبرگرفتوه از آ يام کلويدرواقع پ
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در قال  جموع ادا شوده کوه موردم را بوه  يقرآن يهاد: خطاباتيفرماياست م ياجتماع

اجتمواعي آداب و  يشمارد، در بر خوردهوايخواند و جامعه را مسئول مياجتما  فرا م

م بوودن بشور يدهد که با کرامت انسان هماهنگ بوده و با احسن تقوويم ميتعل را يسنن

مهور ل يزا را نکوهش کرده و تمام فضا ييو جدا آوررنجمناس  باشد، لذا تمام اوصاف 

و  يمويو اقل يو زمان يو بوم ينژاد يهار اختلافيتأث ؛ وو وصل آور را ستوده است بار

گر و يکند نوه فخور بور هموديگر القا ميکدي ييشناسا را فقط در محدوده ابزار آنر ينظا

و  يطلبجواه يمباهات و طرد بزهکوار يو ترک تباه يفخرفروش يتنها مباهات را در نف

 رسالت ،يآمل يداند )جواديم ير معاصيو سا يسالاروانياه ديزدودن غبار کبر و دود س

که ارتبا  به بحو  موورد نظور ات قرآن يشان در ادامه با استناد به آي(. ا91: 4920قرآن، 

لوازم  يدر قلمرو برادران اسولام تنهانهگران را يد: ادب برخورد با ديفرماين اثر دارد ميا

ن يرا در ب يو برابر ين برادريي( آ40)حجرات/« ن َّمَّا الْمُؤْمِنُونَّ إِخْوَّۀٌإِ»شمارد و با دستور يم

 يمت انسوانيش، اساس صفا و صومبودن شمولجهانه يکند، بلکه با داعيا مين احيمسلم

ال يوخ يا گروهويوکه شخص  يو مادام گمارديسودمند م ين تمام جوامع بشريرا در ب

را در دل شوان  يو هووس سور و سوتمگر پرورانوديفتنه را در سر نم سوزخانمانخام 

زان قسوط و عودل عمول شوود و احتورام متقابول را بوا يبه م هاآند به همه يدهد، باينم

لا يَّنْهاکُمُ الل َّهُ عَّنِ ال َّذينَّ لَّمْ يُقاتِلُوکُمْ فِي الاد ِينِ »عدل و داد همه جانبه حفظ نمود،  داشتيگرام

إِن َّماا ( »1)ممتحنوه/« الل َّهَّ يُحِب ُ الْمُقْسِطينَّ وَّ لَّمْ يُخْ ِعُوکُمْ مِنْ دِيا ِکُمْ أَّنْ تَّبَّ  ُوهُمْ وَّ تُقْسِطُوا إِلَّيْهِمْ إِن َّ

إِخْ اعِکُمْ أَّنْ تَّوَّل َّاوْهُمْ  عَّنِ ال َّذينَّ ااتَّلُوکُمْ فِي الد ِينِ وَّ أَّخْ َّعُوکُمْ مِنْ دِيا ِکُمْ وَّ ظاهَّ ُوا عَّلى يَّنْهاکُمُ الل َّهُ

 (3)ممتحنه/« فَّأُولئِكَّ هُمُ الظ َّالِمُون وَّ مَّنْ يَّتَّوَّل َّهُمْ

نِ تَّقْاويمٍ»جا که انسوان بوا  آنو از  ر  سوته پوروي( خلوق شود و شا1ن/ي)تو« أَّحْساَّ

هِايَّ  وَّ اُلْ لِعِباادي يَّقُولُاوا ال َّتاي»ن همانا برخورد احسن است. لذا فرمود: ين چنيا يموجود
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( و منظوور از گفوتن 19)بقره/« اولو للناس حسنا( »19)اسرا/« نْزَّغُ بَّيْنَّهُمْأَّحْسَّنُ إِن َّ الش َّيْطانَّ يَّ

 ياشود )جووادبيست بلکه مطلق رفتار و معاشرت مين يا گفتار خصوص برخورد لفظي

 حسواببهذکر شده از قرآن جزا نمونه کول  يها(. نمونه91: 4920قرآن،  رسالت ،يآمل

ت ادب ير کننده در امور هوداين تأثيت انسان را به عهده دارد، بهتريرا قرآن هدايد زيآيم

 در رفتار است.

 الناسحقت ي. دستور قرآن در مورد رعا2-2

 حسواببهم يقورآن کور يدر اموور شوهروند ن بناايترياساس، از الناسحقت يرعا

رد در يوگ قرارت يدر ابعاد مختلف حقوق که مورد رعا ياديات زين مورد آيد. در ايآيم

انسوان  ياز اموور حقووق ياريبسو دهندهپوششه که يک آينجا به ياقرآن وجود دارد در 

 گردد:يباشد اکتفا ميم

اَّوْ ِ اعْبُدُوا الل َّهَّ ما لَّکُمْ مِنْ إِلهٍ غَّيْ ُهُ اَّدْ عاءَّتْکُمْ بَّي ِنَّۀٌ مِنْ  َّب ِکُامْ  مَّدْيَّنَّ أَّخاهُمْ شُعَّيْباً االَّ يا وَّ إِلى»

لاحِها ذلِ کُامْ خَّيْا ٌ فَّأَّوْفُوا الْکَّيْلَّ وَّ الْميزانَّ وَّ لا تَّبْخَّسُوا الن َّاسَّ أَّشْياءَّهُمْ وَّ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَّ ْوِ بَّعْدَّ إِصاْ

م(؛ گفوت: ي  را )فرستادين، برادرشان شعيمد يسوبه(؛ 11)اعراف/« ؤْمِنينَّلَّکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُا

از طورف  يل روشونيود. دليوندار يد کوه جوز او معبووديقوم مون، خودا را بسرسوت يا»

د؛ و از امووال يومانوه و وزن را ادا کنين حوق پيشما آمده است؛ بنابرا يپروردگارتان برا

اا( يوموان و دعووت انبيا ياز آنکه )در پرتوون، بعد يزم يد؛ و در روينکاه يزيمردم چ

د. در موورد يموان هسوتيشما بهتر است اگر با ا ين برايد. اياصلاح شده است، فساد نکن

« حوق النواس»ت يوه در موورد رعايون آيد: جامع تريگويم يآمل يالله جوادتياهين آيا

از  يل و وزن، دربواره نهويوت کيو  ) ( پوس از فرموان لوزوم رعايحضرت شع»است 

 ياسوت، اصول جوامع يانگر قانون کلي؛ به صورت ذکر عام بعد از خاص که بيفروشکم
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 يچ حقويهو يعني« بْخَّسُوا الن َّاسَّ أَّشْياءَّهُمْوَّ لا تَّ»د: يز مردم را کم نگذاريچ چيبه دست داد: ه

ت حقووق يوان و دستور دربواره رعاين بيه جامع ترين آيد. ايع نکنيرا ضا يچ انسانياز ه

ن، منفعوت، يکه شامل ع ين مفهوم است به شکليجامع تر« يش»را عنوان يز مردم است،

لا تَّأْکُلُوا أَّمْوالَّکُمْ بَّيْانَّکُمْ بِالْباطِالِ »ۀ ي! آيانتفا ، اعتبار، حق اعتبار کردن و ... خواهد شد. آر

کن تنهوا يکند؛ لويم انيرا ب يز ضابطه عالي( ن73)نساا/« إِلا َّ أَّنْ تَّکُونَّ تِجا َّۀً عَّنْ تَّ اوٍ مِنْکُمْ 

ت و شومول نودارد، يوه مورد بح  عمومين رو هم چون آياست، از ا يدر امور اقتصاد

 يو اجتمواع ي، اخلاقياسي، سي، هر نو  حق فرهنگيه افزون بر امور اقتصادين آيرا ايز

ات يوه و از غورر جواموع الکلوم قورآن و از آين آير پوشش دارد، پس جامع تريرا هم ز

 م،يتسون ريتفسو ،يآملو ياست )جواد ين الهين مبيد يالمللنيز احکام بجهان شمول و ا

 (.179، 73: 4934ازدهم، ي جلد

ه در موورد حوق يول بر جامع بودن آيم، دليل هستيازمند دلين ييهر ادعا يطبعاً برا

و « نواس»اطلواق و شومول دو کلموه  آنت يل جامعيطور فرموده: دلنياشان يالناس را ا

-يرا در بر مو ياست، هر انسان يقيد هرگونهاز  يکه خال« ناس»لمه را کياست، ز« يش»

گور يو دس ياعم از امووال، اعوراض، نووام يزيکه جمع است، هر چ« اياش»واژه  ؛ ورديگ

ز، يوچ چيا نامسولمان در هويچ کس، مسلمان باشد يدرباره ه يعني؛ رديگيحقوق را فرا م

تور از واقوع و را کم يزيود، چيونگذار ، کوميا انتفاعي يا حقيباشد  يچه داد و ستد مال

 .ديقتش نشان ندهيحق

 جهان خانوادههمت حقوق يم در مورد رعاير قرآن کريام فراگي. پ9-2

و در  خواص مسولمانان اسوت ين باورنود کوه قورآن دسوتوراتيوبور ا يد بعضيشا

ت يورعا يدارد و برا يام جهانيم پيد گفت که قرآن کري؛ باهاآنت حقوق يرنده رعايبرگ
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را  يم خوانواده جهوانيقرآن کر ينظر ازلحاظام روشن دارد؛ و يپ يحقوق خانواده جهان

ر يواز: مسلمانان، موحودان غ اندعبارتن خانواده يکند سه عضو ايم ميبه سه بخش تقس

هموه  ين سه عضو است و قورآن بورايا يدارا يمسلمان و ملحدان. اکنون خانواده جهان

 شان قائل است.يبراخاص  يحقوق ؛ وژه دارديو ياميپ هاآن

نهاد تا بتوانود  يامبر گراميار پيدر همان عصر بعثت هم خداوند دو اصل را در اخت

اُلْ ياا : »اندآمدهمه قرآن يه کرين آيدو اصل در ا آنر سازد. ين اعضا را تدبيامور ا هاآنبا 

نا کَّلِمَّۀٍ سَّواءٍ بَّيْنَّنا وَّ بَّيْنَّکُ أَّهْلَّ الْکِتاوِ تَّعالَّوْا إِلى مْ أَّلا َّ نَّعْبُدَّ إِلا َّ الل َّهَّ وَّ لا نُشْ ِكَّ بِهِ شَّيْئاً وَّ لاا يَّت َّخِاذَّ بَّعْضاُ

 (31)آل عمران/ «باباً مِنْ دُونِ الل َّهِبَّعْضاً أَّ ْ

د کوه جوز يوريش را بسذيان ما و خوين اصل مشترک ميرمسلمان: ايموحدان غ يا»

را پروردگوار خوود  يگريمواداز  يو برخ يم و برخيم و به او شرک نورزيخدا را نسرست

ان يوان هموه موحودان را بيواصل مشوترک م هيآن يک بخش از اي« م.يخدا، نسندار جزبه

د. گرچه ظواهر هموه ينماين همه انسان را بازگو ميگر اصل مشترک بيکند و بخش ديم

دهد که جز خودا را نسرسوتيد يام ميباشد. به موحدان پيه مزبور مربو  به اهل کتاب ميآ

ان يوکند کوه از ميرا دعوت م ها از جمله ملحداناما به همه انسان؛ و به او شرک نورزند

 نند.يا چند تن را به پروردگار برنگزيک يخود 

دهد يز دستور ميام دارد، به مسلمانان نين هر سه عضو پيا  يکه برا گونههمانقرآن، 

نسبت به ملحودان را  يزدادور يگر را محترم شمارند. حتيدو عضو د آنکه حقوق خاص 

لا يَّنْهاکُمُ الل َّهُ عَّنِ ال َّذينَّ لَّمْ يُقاتِلُوکُمْ فِاي الاد ِينِ وَّ لَّامْ يُخْ ِعُاوکُمْ مِانْ دِياا ِکُمْ أَّنْ »کند: يق ميتشو

دارد کوه ي( )خداوند شما را باز نمو1)ممتحنه/ «الل َّهَّ يُحِب ُ الْمُقْسِطينَّ تَّبَّ  ُوهُمْ وَّ تُقْسِطُوا إِلَّيْهِمْ إِن َّ

تان يهاخانوهو از  انودنکرده ينويکوه بوا شوما نبورد د هواآند نسبت به يکن يکيو ن يدادگر
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 بشور، حقووق فلسوفه ،يآملو يخداوند دادگران را دوست دارد )جواد يراستبهاند. نرانده

 ام روشن اسلام به حفظ حقوق انسان است.يپ ياين گوي(. ا410-414: 4921

 يآل عمران نگواه اسولام را در موورد آزاد 31ه ياده از آد صدر با استفيالله شهتيآ

 يبخوش در عرصوه داخلو يهمان گونه که اسلام وارد نبورد آزاد»کند. يان ميب ياجتماع

شوود. يگور ميد يز وارد نبورديون يانسان در عرصه اجتمواع يآزاد يشود، برايانسان م

او را  يانسوان يه آزادرا کو يلوات و شوهوانيتما يهواانسان، بت ياسلام در عرصه داخل

شوکند و يرا در هوم م ياجتمواع يهاکند و در عرصه روابط متقابل افراد، بتيسل  م

گر يانسان نسبت به انسان د يسازد و به بندگيآزاد م هاآن يت و بندگيانسان را از عبود

در سوطح  يها همگوشوود انسوانيانسان نسبت به خدا موجو  م يهد... بندگيان ميپا

حوق  يچ امتوين هويبنوابرا؛ رنودياست، قورار بگ يکه خالق هست ير مقابل معبودواحد د

از جامعوه روا  يچ گروهويه يبرا ؛ وها را نداردگر امتيکشاندن د ياستعمار و به بردگ

چ کوس حوق نودارد ياو را نق  کنود و هو يد و آزاديگر زور بگويست که به گروه دين

 ،هارسوالت سولام ا مکت  يزندگ راهبر لاماس گران قرار دهد )صدر،يد يبرا يخود را بت

4931 :930-934.) 

هوا يکوه غرب يان آزادي انسوان از منظور اسولام و آزاديد صدر در ادامه فرق ميشه

 نشان دهد را روشن ساخته: يبنديبدان پا

 آزادکورده يپرسوتم انسان را از شهوتيک طرف چنان که قبلاً اشاره کردياسلام از 

إِن َّ ال َّاذينَّ »را کنوار زده اسوت:  يپرسوتبتبنده يفر يهاپوشش نآگر ياست و از طرف د

خودا  يجابوهرا کوه  يقت، کسواني(؛ در حق431)اعراف/« ونِ الل َّهِ عِبادٌ أَّمْثالُکُمْتَّدْعُونَّ مِنْ دُ

روز يپ يپرستبتاست که بتواند بر  يعين طبيبنابرا؛ امثال شما هستند يد، بندگانيخوانيم

 يمسلمانان پاک کند. در پرتوو يهااز ذهن آنا را در انوا  گوناگون هبت يشود و بندگ
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انسوان از  يو آزاد يشوهوت در عرصوه شخصو يانسان از بنودگ يآزاد منشأکه  ياصول

 -ا فورديوا گوروه و يوبت، امت باشود  آنچه  -است  ي، در عرصه اجتماعهابت يبندگ

را اسولام بوا يوم؛ زيابيودر ياسلام يفرد يه آزاديفرد را در سا يهاتيم دامنه فعاليتوانيم

گوذارد، تفواوت دارد. يگوران آزاد ميد يکه افراد را تا مورز آزاد يد غربيجد يهاتمدن

هوا شوهوات و بت يفورد از بنودگ يآزادز بوه يهر چقبل از  -ميچنانکه قبلاً گفت -اسلام 

 يالهو ين کوه از چوارچوب مرزهوايا شر بهدهد که يدهد و به فرد اجازه ميت مياهم

 خواهد عمل کند.يکه م گونهآنخار  نشود، 

ده در همه مووارد يد صدر مطرح گرديشه ياز سو يکه در مورد آزاد ين مرزبنديا

در غورب  يکه مربو  به شوهروند ازآنچهرا منظور ياست؛ ز يجار يمربو  به شهروند

کوه  ير حوالها وجوود دارد، دبراليعمدتاً ل يمحورانسانشه يده و انديمطرح است. در ا

  يوات و چوه در احاديچه در آ يها را در امر شهروندن مؤلفهيتريعالن و ياسلام بالاتر

 ياست بنااً تفاوت مواهو ياله يان داشته، در چارچوب مرزهاين بيو ائمه معصوم ينبو

ن اموور يترن و مطلووبيتريسوه، اسولام بوه نحوو احسون بوه عواليوجود دارد اما با مقا

 سر است.يها ممؤلفه يه با جمع آرايک نظريدر قال   آنکه ارائه پرداخته  يشهروند

 مياز منظر قرآن کر يمبحث سوم: قلمرو شهروند

بووده کوه  يز جهانين آنام يو پ است يم رسالت جهانيبدون شک رسالت قرآن کر

باشود،  يام، جهوانيپ يتوان تصور کرد. وقتيت نميمحدود آن يدر چارچوب مرزها برا

نظر داشته، البته در کنار اين پيام جهاني و عدم محدوديت  يشهروند جهان م بهيقرآن کر

وجوود دارد، از سووي ديگور در صوورت  ياهيوبا مراجعه به قرآن در دفا  از مرز هوم آ
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ق يوط موجوود، در جهوت تطبيو شورا يقرآن کريم به لحاظ عملو يه شهروند جهانينظر

 رقابل انکار وجود دارد.يهاي غتيمحدود

نوه در يدر مد يل حکوموت اسولاميامبر اکرم )ص( در تشوکيره پيديگر س ياز طرف

د در يوز نبايومنعقده مکتوب موجوود را ن يهاف شده و عهدنامهيتعر يچارچوب مرزها

ست؟ با توجه به اين موارد ذکور ين حال راه حل چيمورد قلمرو از نظر دور داشت. با ا 

ها در موورد مرزهوا ن ديودگاهيويتب ن خصوص ابراز شده طبعاًيشده نظرات متفاوت در ا

 راهگشا خواهد بود.

 ييايجغراف يقرآن و مرزها -1-9

يا أَّي ُهَّا ال َّذينَّ آمَّنُوا اصْبِ ُوا وَّ صاابِ ُوا وَّ  ابِطُاوا وَّ ات َّقُاوا الل َّاهَّ »سوره آل عمران:  700ه يآ

( اسوتقامت هواهوس د )در برابور مشوکلات وياآوردهمان يکه ا يکسان يا« ونَّلَّعَّل َّکُمْ تُفْلِحُ

د و از خودا يوخوود مراقبوت کن يد و از مرزهايدار باشيز( پايد؛ و در برابر دشمنان )نيکن

 يدگاه اسلام از سويد آناست که پيرامون  ياتيد. از جمله آيد رستگار شويد، شايزيبسره

ل يوح ذيازمنود توضوين آن ياموا چگوونگ؛ ان شودهيوم در مورد مورز بين قرآن کريمفسر

سووم،  جلود نمونوه ريتفسو ،يرازيان شده )مکارم شيه چهار دستور بين آيدر ا باشد.يم

. 7. )اصووبروا( صووبر در برابوور مشووکلات و حووواد  (909 - 907 - 904/. 9: 4911

گران ي)از باب مفاعله( صبر و استقامت در برابر صبر و استقامت د« مصابره»)صابروا( از 

سورحدات  وم از مرزهوا يودشمن و مراقبت دا در برابر با آماده« و رابطوا. »9)دشمن( 

د گفت کوه يشتر، بايح بيدر توض يزگاريدستور به پره« و اتقواالله. »1 ياسلام يکشورها

هموه « صابروا»شود، چنانکه فرمان يم يشامل همه موارد صبر انفراد« اصبروا»اطلاق امر 

ن يوو بوه ا يفوردنواظر بوه صوبر « اصوبروا»رد. امور يگيرا در بر م يق صبر جمعيمصاد
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 يبوه معنوا يناظر به صبر جمعو« صابروا»معناست که هر کس موظف به صبر است؛ اما 

ن کوه يد؛ نه ايتان را با هم تبادل کنيد: صبرهايفرمايبا هم صبر کردن است و به مؤمنان م

رنجنود و يزود م يمحدود است و برخ يهر انسان صبررا يد؛ زيصبر کن ييتنهابهک يهر 

 يانسوان موظوف اسوت در کارهوا« اصبروا و صوابروا»ند، پس طبق فرمان شويخسته م

ش صوبر ير همنوعان خوويز با ساين ياجتماع يشه کند و در کارهايپ يصبر انفراد يفرد

گوران يز با صبر ديگران را با صبر خود جبران کند، چنان که ضعف او نيکرده و ضعف د

 جبران خواهد شد.

ن يگزين معنوا اگور مصوابره جوايمعنا دارد و طبق ان يمشابه هم ييز معنايمرابطه ن

از  يرد، نقو  ناشويورا بگ يفورد يحراسوت و نگهبوان يشود و مرابطه جا يصبر فرد

 م خواهد شد.يگر ترميافراد د يبا توانمند يبعض يرنجش و خستگ

اسوت.  يملازمت و مواظبت بر کار يبه معنا« ربا »و  بستن يبه معنا« ربط»اصل 

 يبورا يو ... دارد، ماننود انتظوار بعود از نمواز ي، اجتمواعيراوان نظامق فيمرابطه مصاد

و محافظوت  يمورزدارخدا،  درراهبودن  پا رکابو  ي، آمادگيدن وقت نماز بعديفرارس

جاد رابطوه بوا آحواد و يو ا يانت از حدود و ثغور اسلاميص يدائم برا ياز مرزها، آمادگ

ن و اماموان يود يايومرابطوه، ارتبوا  بوا اول ن مصوداقيترکاملن و يافراد جامعه. بارزتر

(. بوا 220/ 233: 4934ازدهم، يو جلود م،يتسون ريتفسو ،يآمل يمعصوم ) ( است )جواد

ونود بوه يمهم و در پ يد؛ وليح بالا لازم به نظر رسيوند چهار دستور فوق توضيتوجه به پ

« رابطووا» ا موراد ازيوکوه آ و مرابطوه اسوت« رابطوا»ق حاضر واژه يبح  مورد نظر تحق

 ياللوه جووادتي. آيدتيوعق يا حراست از مرزهاياست  ييايجغراف يحراست از مرزها

کوه  يل ادبوياز مفسران را جمع نموده، البته با تحل يبعض يريه نظر تفسيل آيدر ذ يآمل
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بور  يکوه مبتنو ينيپرداخته آنگاه نظرات مفسر يل ادبيبه تحل آنح يش توضيشاپيشان پيا

 است ذکر فرموده: آن

معنا  ياگونهبهرا « رابطوا»ز کلمه يو ن« صابروا»اند کلمه دهيکوشم يمفسران قرآن کر

 ان دو طرف است محفوظ بماند.يئت باب مفاعله که ميه يکنند که مقتضا

 ينويتوانود بور کوار طرفينه هموراه باشود مياگر با قر« مفاعله»ئت ينکه هيح ايتوض

در « اللوص»ت و مهواجرت، چنانکوه کلموه دلالت نداشته باشد؛ ماننود مسوافرت، معاقبو

نه بور يقريبئت، ين هيک طرف است؛ اما همينه است که فعل معاقبه يقر« عاقبت اللص»

در کوار مثبوت اسوت؛  يمواده فعول همراهو يبه اقتضا يدلالت دارد که گاه ينيکار طرف

 يو زمان کننديگر عمل ميکدين به سود يهمانند معاونت، معاضدت و مساعدت که طرف

 کوشند.يگر ميکدين بر نفر ياست؛ مانند منازعه، مقاتله و مدابره که طرف يدر کار منف

ر ي)التفسو يفخور راز(، 130ص ، 4  )کشواف،  يح فوق، زمخشريبر اساس توض

 انودگفته( 341، ص 7-4  ان، يالبمجمع) ين الاسلام طبرسيو ام (434ص ، 3  ر، يالکب

 درصحنه دشمنانتانن است: همان گونه که ياعله چنباملاحظه وزن مف« صابروا» يکه معنا

ي يهاکه آنان اهل ربا  هستند، يعني اسو  طورهماننبرد صابرند شما نيز صابر باشيد و 

ک طورف مصوابره و يد، ين باشيز چنيدارند، شما نيدر مرزها آماده دفا  و تهاجم نگه م

ن بزرگوان يوش ايآنچه از فرموانامسلمانان قرار دارد.  آنگر يمرابطه، مسلمانان و طرف د

بر حفظ مرزها در  ديتأکو  ييايجغراف ير  مرزهايشود پذياستفاده م« رابطوا»در مورد 

 است. ييايمرز جغراف ييشناسا يمقابل دشمن است که نوع

را عام گرفته: و اگر طبق فرمان مرابطوه، مراقبوت « رابطوا» يالله مکارم معناتياما آ

 يهاند و همواره در برابور نقشوهيبنما يادهيعقو  يو فرهنگ ييايجغراف يکافي از مرزها
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: 4911سووم،  جلود نمونوه ريتفس ،يرازيداشته باشند )مکارم ش با آمادهدشمنان حالت 

9/901.) 

راموون يه بحو  مفصول پيون آيل هميزان در ذين المير وزيدر تفس ييعلامه طباطبا

 آوردهن بحو  يوزدهم ايعنوان مواده سو در پانزده ماده دارد در يمرابطه در جامعه اسلام

ست بلکوه اعتقواد ين يا اصطلاحي يعيو طب ييايمرز جغراف يکشور اسلام حدومرزاست: 

د يو، در پدير انشعاب قوميتأث مسئلهد: اسلام يفرمايدگاهش ميح ديدر توضاست. علامه 

نود ت واحديودر قوم يتوين که جمعيدهد صرف اياجازه نم)آمدن اجتما  را لغو کرده، 

 ييايخود مرز و حدود جغراف ير اقوام جدا گردند و برايقوم از سا آنشود که  آنباع  

ت، يودر مسوئله قوم ين کوه عامول اصوليا يز شوند(، براين متمايرين نموده و از سايمع

ا عواملش يواسوت و  يافهيطاو  يالهيقب آنجادر  يکه زندگ است ينيصحرانشت و يبدو

اختلواف »و « تيبودو» يعنوين دو عامل ياست و ا يراضو وطن ا ياختلاف منطقه زندگ

 آن يابيونعمت و نا يحرارت و برودت و فراوان يعنياز جهت آب و هوا، « نيمناطق زم

جوه يل منشوع  گرداننود کوه درنتياند تا نو  بشر را به شعوب و قبابوده يدو عامل اصل

 ياقطعه يه هر قومسسس باع  شده ک ؛ و... مختلف شد هابدنو رنگ و پوست  هازبان

به خود اختصاص دهند،  اندداشته يکه در زندگ ين را بر حس  تلاشياز قطعات کره زم

 يترکوچوکو اگر کمتر بوده قطعه  يتربزرگشتر و سلحشور بوده قطعه ياگر زورشان ب

و بوا  ن عشق بورزنديسرزم آنو به  قطعه بگذارند آنرا خاص خود کنند و نام وطن بر 

-1/433: 4921چهوارم،  جلود زان،يرالميتفسو ،ييدفا  نمودنود )طباطبوا آنز رو ايتمام ن

ن معنا باع  يد: و هميفرمايل مفصل در ادامه بح  فوق ميک تحلي(. علامه بعد از 432

ازات را لغو اعلام نمووده، يها و امتيچنددستگو  هاانشعابگونه نياشده که اسلام اعتبار 

در  يو حت آنت، وطن و امثال يت و قوميه جنسيهد نه بر پاده بنا نيه عقياجتما  را بر پا
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 يخواررا يمله يوس يو دوم يتمتعات جنس يکه اول يشاونديت و خويزوجوند يپ مثل

(. 431را )هموان/ آنار را توجيه قرار داده نه منزل و وطون و امثوال يز مدار و معياست ن

 ان شد.يچنان که ب

ر يورا در اعتقاد برجسته نموده است. به غ يبندمرز يياين نگاه به نفي مرز جغرافيا

 ين مطرح است، وقتويدفا  از سرزم آنباشد که در يسوره بقره م 713ه يه مذکور آياز آ

 د:يآيم حساببهت مرز امر لازم ين رعايم در سرزميگوين ميدفا  از سرزم

 إِذْ االُوا لِنَّبِي ٍ لَّهُمُ ابْعَّثْ لَّنا مَّلِکاً نُقاتِالْ فاي سىإِسْ ائيلَّ مِنْ بَّعْدِ مُو أَّ لَّمْ تَّ َّ إِلَّى الْمَّلَّإِ مِنْ بَّني»

بيلِ الل َّاهِ وَّ  سَّبيلِ الل َّهِ االَّ هَّلْ عَّسَّيْتُمْ إِنْ کُتِبَّ عَّلَّيْکُمُ الْقِتالُ أَّلا َّ تُقاتِلُوا االُوا وَّ ما لَّنا أَّلا َّ نُقاتِلَّ في ساَّ

از  يم، گروهوويکلوو يموسوو( پووس از دوران 713بقووره/) «نااا مِاانْ دِيا ِنااا وَّ أَّبْنائِنااااَّاادْ أُخْ ِعْ

بوه وطون از دسوت رفتوه بودنود، بوا هودف  يابيدستات و يل که خواهان حياسرائيبن

پوس از معرفوي  يامبرشان درخواست فرمانده کردنود، ولويمقدس از پ يجهاد يزيرهيپا

بوت و امبرشوان را اجايفرموان پ ياندک يو آمدن فرمان جهاد گروه يطالوت به فرمانده

خوود را در رديوف  آنشتر آنان سرپيچي کردند و با پذير  ستم و سوکوت در برابور يب

ت يوستادن از مبارزه، سوب  تقويبازاو  يستمگران قرار دادند؛ زيرا قبول اسارت و آوارگ

: 4934ازدهم، يو جلود م،يتسون ريتفسو ،يآملو يظالم و در حد خود ظلم اسوت )جوواد

 يبوا عنووان جهواد بورا يآملو يالله جووادتيستان آ(. بعد از ذکر اصل دا44/301-303

ه موورد بحو  يبرجسته آ يهااميپد: از يفرمايه پرداخته، ميآ يهااميوطن به پ يآزادساز

ن و محرومان و مبوارزه بوا سوتمگران را جنوگ درراه خودا ين است که دفا  از سرزميا

گونوه نيااه خدا اسوت وطن نبرد درر ين که آزادسازيل بر ايشمرد )همان(. ايشان دليم

 دهد:يح ميتوض
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 ين الهويوخامو  کردن د ياز اقدام جالوت ستمگر برا يه مورد بح ، سخنيدر آ

سوت، بلکوه اسوتدلال ين نيوروشن کردن چراغ د يل آواره براياسرائيام بنياز ق يا سخني

ان پودران و فرزنودان يوم ييد از وطون و جودايدر جنگ، تبع يستادگيا يل براياسرائيبن

امبر يون بوود شوخص پين در بويواگر خطر زوال د« ا نا و ابناءنايو اد اخ عنا من د»ست. ا

ز نشوان يون، نيود نوه خطور زوال ديل به تبعيشد. تعليخطر م آن)ص( مسئول مبارزه با 

گر بور يل دي(. در ادامه دو دل341وطن بوده است )همان/ يدهد هدف مبارزه آزادسازيم

ک يگردد. يم ين جا خودداريدر ا هاآنورده که از آوردن آ ين نبرديل الله بودن چنيسب

 يشوهروند يگرفته شده که در مبنوا يآمل يالله جوادتيه توسط آين آيگر از ايجه دينت

شان به صوورت اشوارات ذکور کورده يحساب کرد. البته ا هاآن يتوان رويم ميقرآن کر

 است.

اسوت( کوه  يرهبر ضرور. ضرورت وجود رهبر و اطاعت از او )در اداره جنگ 4

 د.يآيحساب مبه ياساس يهااز مؤلفه يقرآن يدر شهروند ياله ياطاعت از رهبر

 يقرآنو يآنکوه در شوهروند يت خدا و مورد اسوتفاده در شوهروند قرآنوي. حاکم7

ست تا هر که خواستند خوود يار مردم نيو حکومت بر جامعه بالاصاله در اخت ييفرمانروا

 را حاکم کند.

ن در مورد انتخاب رهبور ياز مفسر يشان با رد سخنان بعضيو مردم که ا ي. رهبر9

 د:يگويم

امبر جمع شدن و درخواسوت يکار آنان گرد پ يمعنا« لهم ابعث لنا ملکاا ياذ االوا لنب»

تووان بحو  ين جوا ميا ؛ وانتخاب رهبر يانتصاب رهبر است؛ نه اجما  حل و عقد برا

 رد نظر قرآن استفاده کرد.مو يرا در شهروند يسالارستهيشا
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. وطن يک امور پذيرفتوه شوده 4ن است که: يشود ايه برداشت مين آيآنچه که از ا

ک چارچوب قابل تصور اسوت ي. وطن در 9. دفا  از وطن لازم و واج  است. 7است. 

ن را از ير  قلمورو معويم برداشوت پوذيتووانيجوه ميدرنتکه حد و مورز داشوته باشود. 

قلمرو دفا  صورت گيورد،  آنم تا در موقع ضرورت از يم داشته باشيقرآن کر يهاآموزه

دارد  يت اساسين قلمرو اهميزيرا بدون قلمرو دفا  معنا ندارد. اعتقاد مردم ساکن در چن

ک برداشوت اسوت ين يکنند. بهر حال ا ين زندگيسرزم آنکه مردم با اعتقاد به خدا در 

ر يرآن. لازم بوه ذکور اسوت کوه در تفاسوق ياز سو يايجغراف يافتن مرزهايت يدر رسم

افتم. بوه يوان نموده نيب يالله جوادتيالذکر درباره دفا  از وطن که آگر به نکات فوقيد

مورد قبول واقوع  نظرانصاح از  يتعداد ياز سو ييرسد برداشت علامه طباطباينظر م

پرداختوه  هوانآلواً بوه يرا اراده نموده است کوه ذ يهاوضع موجود راه حل يشده و برا

 شود:يم

ني از منظور يده مورز و قلمورو سورزميدرباره پد يزديالله مصباح تي. نظر آ1-1-9

 اسلام

ان داشوته و در هور دو جوا يونظر  را ب يايجغراف يشان در دو جا درباره مرزهايا

گور يد يليموجود را به دلا ييايجغراف يداند اما مرزهايم يدتيعق يه را مرزهايملاک اول

 رد.يپذيم

ه در خار  از مرزها، چاپ شده در مجلوه حکوموت يفق يارات ولي. در مقاله اخت4

سد: از ينوي(. م14: 4921مرزها،  از خار  در هيفق يول اراتياخت ،يزدي)مصباح  ياسلام

ده اسوت يو، وحودت عقيوحدت است و جامعه اسولام يبرا يدگاه اسلام، عامل اصليد

ن و وجوود ي، وحودت اموت سورزميک سوياز  د توجه داشت کهين حال بايدر ع يول
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ست و چنانکوه يفاقد اعتبار ن ي، به طور کليو قرارداد يعي، اعم از طبييايجغراف يمرزها

شود، در فقوه اسولام احکوام يمشخص م يخاص يکه طبعاً با مرزها« دارالاسلام»م يدانيم

احکوام ذموه کوه از  يذموا يومواج  است  يدر موارد آنمهاجرت به  مثلاًدارد؛  يخاص

 يبورا يده عامل قطعويگر، اختلاف در عقيد يشود؛ از سوياخرا  م آنکند از  يچيسرپ

رمسولمان در داخول يرا ممکون اسوت اشوخاص غيوسوت، زينونت کامول نيو ب يگانگيب

ت را نسوبت يتابع يرد و نوعيقرار گ يت دولت اسلاميتحت حما يکشور اسلام يهامرز

ن يويتع ير اسولاميوغ يبوا کشوورها يمرز کشور اسولام  ين ترتيدا کنند. ... بديپ آنبه 

 شود.يم

ن شده و چواپ شوده در دو مجلود بوا يقبل از نماز جمعه و تدو يها. در خطبه7

(. در جلسوه 941: 4910 اسلام، ياسيس هينظر ،يزدياسلام )مصباح  ياسيه سيعنوان نظر

د: يوفرمايندان مت شهرويت و تابعياصل وحدت در انسان يست و سوم با عنوان بررسيب

کشوورها، اعتقوادات اسوت و  يمرزبند ياسلام برا يه حقوقيه در نظريو اول يطرح اصل

اسولام  ين است که حکومت جهوانيه اسلام اياصالت ندارد. طرح اول ييايمرزهاي جغراف

ل خواهود يف، تشوکيعصر، عجل الله فرجه الشريشااالله با ظهور ولان ؛ کهل شوديتشک

ک يوهموه شوهروندان  يشود و امت اسلاميبرداشته م ييايجغراف يهامرز آنشد که در 

در  ياسولام اسوت. ... ولو هواآنت يوک حکومت خواهند بود و ملواک تابعيکشور تابع 

 ييايوجغراف يتواند مرزهايعنوان ثانوي مبه يه و حکومت اسلاميفق يط خاص، وليشرا

م، بور ا سواس يدانيرا معتبر م ييايفجغرا ين رو اگر ما امروز مرزهايرا معتبر بداند؛ از ا

اسوت کوه در  يو به جهت مصوالح يست، بلکه بر اساس طرح ثانويه ا سلام نيطرح اول

ه يوفق يولو ين بوا امضوايقوان آنافته است که يتحقق  يالمللنيو ب يامنطقهن يپرتو قوان

 شود.يم دين و تائييه تعيفق يمرزها توسط ول آنافته است و درواقع يما اعتبار  يبرا
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ر  هور يپوذ يعنيدارد  دوگانهشان درواقع نگاه يد که اين نظر معلوم گرديان ايبا ب

 طي( البته با توجه به شراييايجغراف يو مرزها يدتيعق يدگاه: )مرزهايدو د

 يه عقلاني، مصلحت و توجياسيس ي. مرزها2-1-9

 ياسيس يزهاو مر يبا عنوان حکومت اسلام يامقالهدر  يجانيلار محمدجواد يآقا

موجوود  يهادگاهيون ديي(. به تب92 تايب حکومت اسلامي و مرزهاي سياسي، ،يجاني)لار

 دگاه را برجسته نموده است:يپرداخته و سه د ياسيس يدر مورد مرزها

قورار  يرا مرزبند آنسعي کرده  (Nationality)ت يبر اساس مفهوم مل ياعده. 4

 دهند.

« يکارآمود»بور اسواس  (State)ک کشوور يو يترسيم حدود عقلان ي. تلا  برا7

 يات مودرن بوه فراموشويون مسلک از ارسطو آغاز شد و عمدتاً در ادبيحکومت است. ا

 سسرده شده است.

د يوکوه با« ت مشوترکيعقلان» يترسيم حدود کشور بر اساس اقتضا ي. تلا  برا9

 ن مبنا در بح  مرزها شمرده شود.يتريقو

فووق پرداختوه و در  يهادگاهيودگاه از ديوف دو دان نقا  قوت و ضوعيآنگاه به ب

ن يوت حکومت استوار ساخته است. با توجوه بوه ايب رماه يرا مبتن آندگاه سوم که يد

ت يود از ماهيوبا يات حکومت و نظام مودنيمعتقد است که همه خصوص ي، وياستوار

انود، لهاز اين جم آنحکومت استنبا  شود؛ لذا مسئله حدود کشورها و مسائل متفر  بر 

د که در حکوموت دو رکون يآين به دست ميحکومت چن يبنابراين اساس از تئوري ذات

 مهم وجود دارد:



 

 

67 
 

مفهوم و قلمروي شهروندي از منظر قرآن
  

کريم
 

د: يوگويم ياو در خصووص حکوموت اسولام« يدهسوازمان»و « ت مشرکيعقلان»

ل شوده يت مشوترک تشوکيون عقلانيوکه بر اساس ا يتجمع عامل يعني يحکومت اسلام

شوود، يل حکوموت نميت باع  تشکين عقلانيبه ا دنيگرو صرفاًاست که  يهياست. بد

، نظوام ي)شوامل سوه رکون رهبور يخواص حکوومت يدهسوازمانتسولط  آنبلکه لازمه 

 يابرهوهن معوين در يک سرزميتواند در يطره مين سيکار( است. اميتقسو  يريگميتصم

تند بوا پراکنوده هسو يکه اموت اسولام ير نقاطيار باشد و در ساياز تاريخ کامل و تمام ع

طره حکوموت ينقا  از سو آنم در يتوانيتر وجود داشته باشد. اگرچه نمفيدرجات ضع

قابول انکوار  يسوامانده آناز  ين حال وجود درجوات خاصويکن در عيم، ليصحبت کن

کامول  يدهسوازمان يبه معنا -يحکومت اسلام آنکه در  ينياست سرزم يعيست. طبين

« يالقورام»را  آنباشد که ما در آثار خود  يازت ممتيموقع يمسلط شده است، دارا -آن

 ين اولاً: حکوموت اسولاميسرزم آنن است که در يدر ا« يالقرام»مهم  يژگيم. ويادهينام

 ينسبت به کل امت اسلام« يالقرام» يت و گستره رهبرياً: صلاحيمستقر شده است و ثان

محودود  يدهر فعلاً سازمانت بر کل امت را دارد، اگياقت ولاي، لين رهبريا يعنياست، 

 يبنددسوتهن يه را چنين نظريا يرحيداود ف يافته است. آقايتحقق  ين ام القريبه سرزم

 نموده:

انسجام، جهوت و  ياست دارا يک امت واحد است. امت مردميالف. جهان اسلام 

ن، او نسوبت يو امام است و بنوابرا يت امت توسط وليت همان هدايحرکت درواقع ولا

 ت دارد.يام امت مسئولبه تم

جهان اسلام اسوت کوه  ياست. کشوري ام القرا آن يب. ملاک وحدت امت رهبر

و  يت سووق البخشوياست نه موقع« تيولا» يکل امت را دارد. ملاک اصل يامکان رهبر

 يخوود را از مرزهوا يک کشور سطح رهبرياست که  آنبودن  ي. شر  ام القرآنامثال 
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 يبرا يانجام دهد. ممکن است قوم يبرد و در کل امت انتخابا  فراتر ييايجغراف -يمل

 ت خود را از دست بدهد.يل شود و سسس موقعيجهان اسلام تبد يبه ام القرا يمدت

)ره( دو مقوام را بور  ينويشد و امام خم ي، ام القرايران. پس از انقلاب اسلامي . ا

اسولام. بور اسواس  جهانبرت يو ولا رانيا ياسلام يجمهور يقانون يعهده گرفت: رهبر

جواد شوود هموواره مصوالح اموت ين دو شوأن ايات اين مقتضيب يه اگر تزاحمين نظريا

 بر همه امت واج  است. آنکه حفظ  يام القر يت دارد مگر هستياولو

دفوا   يالقورامد از يو جهان اسلام همه امت با يالقرامن يک بيالکتيد. در ارتبا  د

 يام القورا يان بلواد اسولاميودر م ين است که اگر کشوريا يه ام القريکنند. خلاصه نظر

کول اسولام  يروزيوا پيوشکسوت  آن يروزيوا پيکه شکست  يجهان اسلام شد، به نحو

تووان در يح دارد و ميگر ترجيبر هر امر د ين صورت حفظ ام القريد، در ايحساب آبه

 در دولوت و ياسويس نظوام ،يرحيق انداخت )فيز به تعويه را نيصورت لزوم، احکام اول

 (.734: 4911 اسلام،

 ييايجغراف ي)ره( و مرزها يني. امام خم9-1-9

 يدر موورد مرزهوا ياسولام يه جمهووريطراح نظر وعنوان معما ره به ينيامام خم

ها و مصاحبه يدارد. امام در برخ يمتفاوت ظاهربه يهادگاهيد ييايا قلمرو جغرافيقدرت 

 کند:يم يرا نف يمل يموارد مرزها يدارد و در بعض ديتأک يمل يخود به مرزها يهااميپ

ران با همه دول بر حسو  يا ياست خارجيس»: يمل يبر اعتبار مرزها ديتأکالف. 

 (.1/132)ره(،  ينوي)امام خم« ستينباره نيدران دول يب يچ فرقياحترام متقابل است و ه

ها، موا در جهوت منوافع نهيم زمم بود... در تمايآنچه مسلم است ما ژاندارم منطقه نخواه»

آنوان باشود  يآرمان اسولام يم و با آنچه صلاح آنان و پاسخگويداريم مردم خود گام بر
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ملوت و  ي، حفوظ اسوتقلال، آزادياسوت دولوت اسولاميس(. »113)همان/« ميکنيعمل م

« سوتيرآنان نيها و غن ابرقدرتيب يدولت و کشور و احترام متقابل... خواهد بود و فرق

و اسوتقلال کشوور و  يحفوظ آزاد يما بر مبنوا ياست خارجينده سيدر آ(. »144همان/)

و اسوتقلال، بودون قبوول نقوش  ياحترام متقابل خواهد بود... ما بور اسواس حفوظ آزاد

 هاابرقودرتمانع نفووذ  ؛ وم کرديرا حفظ خواه آنر مردم منطقه، امنيت ي، با سايژاندارم

م و ينودار يچ کشور حقويم و به هيطمع ندار يکشورچ يبه ه ما»)همان(. « شدم يخواه

م، مگور يدخالوت بکنو يچ کشوريبه ما اجازه نداده است که در ه يتبارک و تعال يخدا

م. تموام ين دولت فاسد عراق در حال دفا  هسوتين که مثل دفا  باشد که امروز ما با ايا

ت يوران جمعيونودارد. ا هواآن يبه کشورها يران ابداً نظريبدانند که ا ياسلام يکشورها

ک کشور سرکش باشد کوه بخواهود هموه يست که ين طور نيز دارد و ايخود  همه چ

چ کس نخواهود يبا ه ييران... جز دفا ، جنگ ابتداياورد. ايز را در تحت سلطه خود بيچ

 (.43/939)همان/«. کرد

 :ياعتقاد يبر مرزها ديتأکب. 

د در جنوگ يوشناسود و موا بايا و مورز نميوده است و جغرافيجنگ ما، جنگ عق»

 (.12-11)همان/« ميندازيج بزرگ سربازان اسلام را در جهان راه بيمان بسياعتقاد

 يايواح يران با تمام وجود برايا ياسلام يکنم که جمهوريماعلام  صراحتبهمن »

هوم نودارد کوه  يليکند و دليم يگذارهيسرمامسلمانان در سراسر جهان  يت اسلاميهو

 ياز اصول تصاح  قدرت در جهان دعوت نکنود و جلوو يرويجهان را به پمسلمانان 

 عنوانبهران يرد... و کشور اي  را نگيصاحبان قدرت و پول و فر يطلبفزونو  يطلبجاه

و  يدتيوعق ين و آنان را بوه مبوانياز سربازان اسلام را تأمير نيناپذ يآسو  يک دژ نظامي

« سوازد.يه کفر و شرک آشنا ميمبارزه عل يهارو ن به اصول و ياسلام و هم چن يتيترب
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کنم که اگر جهان خواران بخواهنود يت اعلام ميا با قاطعيمن به تمام دن( »37-34)همان/

آنوان از  يستاد و تا نابوديم ايآنان خواه يايستد، ما در مقابل همه دنين ما بايدر مقابل د

که شوهادت اسوت  يتربزرگ يآزادا به يم و يشويا همه آزاد ميم نشست، ينخواه يپا

 يهوا و کشوورهاامروز بودون شوک سرنوشوت هموه امت(. »70/971)همان،« ميرسيم

ران در يوا ياسولام يبه سرنوشت ما در جنوگ گوروه خوورده اسوت و جمهوور ياسلام

نخواسوته يخداهموه مسولمانان و  يروزيوحسواب پبه آن يروزيواست کوه پ يامرحله

ک اموت يانجامد و رها کردن يم مؤمنانر همه يو تحق و شکست ي، به ناکامآنشکست 

ت و رسوول يانت به آرمان بشري، خيروزيراه پمهينک مکت  بزرگ در يک کشور و يو 

(. آنچه آورده شود 731-734: 4911 اسلام، در دولت و ياسيس نظام ،يرحي)ف«. خداست

و  يملو ياک )مرزهادگاه که ملي)ره( بود در هر دو د ينيشات امام خمياز فرما ياگوشه

تووان بوه کموک ياسوت؛ م هاآنک از يباشد( اما آنکه غلبه در کدام  يدتيعق يا مرزهاي

بخش  يآزاد يهات عملي از جنبشيات امام )ره( و حمايموجود در زمات ح يهانهيقر

مخصوصاً با جمله معروف که از اموام )ره( در  يدتيدگاه فراملي و عقي، بر غلبه دياسلام

 صحۀ گذاشت.« شناسدياسلام مرز نم»است که  يقاذهان با

 ير اسلامي. اتحاد جماه1-1-9

. قودرت 7. قودرت عودل 4م قدرت به دو قسم: يبا تقس يميمحمد رضا حک يآقا

داند، او جهان اسوتکبار يد قدرت ظلم را حرام ميو تائ د قدرت عدل را واج يظلم، تائ

 يهواو ملت يه او درباره جامعه اسولامک يبه طرح آنداند و در مقابل يرا قدرت ظلم م

ر ياتحاد جمواه آنپردازد و يشه کرده ميفکر و اند آن يرو ياديمسلمان دارد و مدت ز

 است. ياسلام
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قودرت »ک يوجواد يکنم، ايجانو  بودان فکور مونياکوه  ياچارهد: راه يگوياو م

ر قود علوم جهان مسوتکب ييو اسلحه گرا يدارهيسرمااست که در برابر قدرت « معارض

ن قودرت معوارض و بواز يورد. اين ستمگستران را بگيا يو تجاوزها هاستمکند و جلو 

ک اتحاد بزرگ و يجاد ين کنند، از چه راه؟ از راه ايد آورند و تأميدارنده را مسلمانان پد

هوا و و امکانات و توان و از همه مسلمانان جهان ياسلام يده از همه کشورهايدر هم تن

 ير اسلاميتنها اتحاد جماه« ير اسلامياتحاد جماه» پرچم ريز گوناگون آنان، ياستعدادها

ستد. يبا يجهان يمنياهر يهاستم، در برابر يقرآن يهاارز ه بر يتواند با تکياست که م

شورکت  يده کشوور معتبور اسولام يمتحد، نخست اگر حت يرين جماهيجاد ايالبته در ا

 (.723- 734: 4913 امعه سازي قراني،ج ،يميگردد )حکيکنند کار آغاز م

عودل اسوت، در برابور  يک قدرت سازيان شد درواقع طرح ين نگاه چنان چه بيا

موجوود کوه  ييايوجغراف يو واحدها ياسلام يکشورها يظلم، با حفظ چهارچوب مرز

در منبوع ذکور  آنات يون طورح کوه جزئيابد. گرچه ايبا اتحاد چند کشور آغاز و تداوم 

باشود. در ياز مسولمانان م ياريبسو يانه است کوه آرزوهوايرح ارمان گراک طيده يگرد

رسد؛ گرچوه جموع يد به نظر ميل گوناگون بعيبه دلا ياز نظر عمل آنجاد يحال حاضر ا

 د.يآيحساب مموجود به يهاتين ارمان و واقعيب

 شمندان اهل سنتياز منظر اند يشهروند ي. قلمرو6-1-9

، آنکوه ملواک و اعتبوار يشهروند يسنت در مورد قلمرودگاه اهل يد يليان تفصيب

سوت ين مقالوه نيوش ايدر گنجوا ييايجغراف يمرزها اياست  يدتيعق يمرزها قلمرودر 

دگاه خلافوت يوبا عنووان دو د يرحيداود ف يفقط به طور اختصار بر اساس آنچه که آقا

 شود:يد آورده اشاره ميم؛ و خلافت جديقد
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 ميالف( خلافت قد

اسولام  ياسويدگاه قدما از اهل سونت نسوبت بوه نظوام سيم ديز خلافت قدمنظور ا

ن ي. دارالکفر. ا7. دارالاسلام 4کند. يم ميز تقسيباشد: آنان جهان را به دو اردوگاه متمايم

از مسائل  ياريبس يم مبنايقدرت در خلافت قد يمرزها م علاوه بر مشخص کردنيتقس

ده و يوگواه عقيجا يخوببوهم، ين تقسيکند. در ايز روشن ميگر را نيد ياسيو س يحقوق

را قطع نظور از  يشود و قلمرو دولت اسلاميملاحظه م ياسيقدرت س يمان در مرزبنديا

گردانود در يده( استوار مي)وحدت عق يک اصل معنويره بر يمختصات خاک، خون و غ

، يرحويوق )فمتفاوت وجود دارد مراجعه به منبع فو يهادگاهيمورد مصداق دارالاسلام د

 (.442: 4911اسلام،  در دولت و ياسيس نظام

 ديب( خلافت جد

ا ياز هم فکوران او مثول محمود ضو يد رضا و تعداديرش يشتر آقاين بخش بيدر ا

 ين نگواه از مرزهوايواسوت. در ا يو محمد الشواو يس، عبدالرزاق احمد النسهوريالرئ

 يشويبر نهاد شوورا و حوذف قر ديتأکک سو با يکند از يارائه م يادوگانهقدرت مفهوم 

ق بور تعودد ين طريرند و از ايپذيم يرا به طور کل ياسلام يهابودن حاکم، تعدد دولت

گور يد يگذارند. از سويدر جهان اسلام صحه م ييگراقومو  ييگرايمل. ياسيس يمرزها

م از بر وحدت جهان اسلام اصورار دارنود و بوا الهوا يه بر آرمان و گذشته، به نوعيبا تک

بازگشوت بوه وحودت  يبورا يشونهادها و آرزوهوايدارالاسلام/ دارالکفور پ يم سنتيمفاه

وحدت حکومت و خليفه «. يالخلافه اوالامامۀ العظم»د رضا در يرش يدارند. آقا ياسلام

اما با استناد به ضرورت زمانه ؛ اجما  دارند آنبر  يهان سنيداند که فقيم« اصل شر »را 



 

 

66 
 

مفهوم و قلمروي شهروندي از منظر قرآن
  

کريم
 

م شود( بوه جوواز يتقسو ياول به چنود دولوت ملو ياز جنگ جهانپس  ي)که جامعه سن

 (.411 -411دهد )همان/يت ميرضا يت تعدد دولت در جامعه اسلاميمشروع

 نه منورهيبا استناد به عهدنامه مد ياسلام يشهروند ي. قلمرو2-9

و  نوهيمد يل حکوموت اسولاميامبر )ص( در تشوکيوپ يره رفتواريد سويبدون ترد

 يتواند مورد استفاده در قلمورو شوهرونديده ميزمان منعقد گرد آنر که د ييهاعهدنامه

ن اسواس يوبوده، بور ا ياوامر اله يامبر )ص( در راستايرا کار و رفتار و گفتار پيباشد؛ ز

 يمطلووب در شوهروند يک الگوويوعنوان نوه را بوهيس حکومت مديتأستوان نحوه يم

امبر بوه وجوود آورد: يکه پ يحکومت يسن فاريالدجلال يکرد. به قول آقا يمعرف ياسلام

ک يوا يوزورمنود  يک گروه داخليرا از تسلط  آنس دولت را دگرگون کرد و يتأسطرز 

و  ي، همکوارياعتقواد يزحمتکش به صوورت همبسوتگ يهاگانه به تودهيقوم مهاجم ب

 يتکوامل ، انقلوابي)فارسو درآورداصول متقن و مدون عادلانوه  يمبادله خدمات بر مبنا

نخست ملت هوم  يجاد دولت اسلاميا يد: برايافزايشان در ادامه مي(. ا497تا: يم، باسلا

 ياسويلات سير رشد و توسعه خوود تشوکيد و در مسيآيد ميش و هم کار و برادر پديک

امبر بود کوه ين ملت پيک ايبخشد. عضو شماره يد آورده رشد و وسعت ميدولت را پد

افته و با يمش دريفکر آزاد و اشراق درون و وجدان سلرا از راه ت يد و رفتار و نظميعقا

شده بوود توا  مأموردگار يپس به فرمان آفر آنل کرده و از ي  و تکميتهذ ياسمان يوح

 يوند همکوارينظم را عادلانه بداند پ آنرفتار را بسسندد و  آند بگرود و يبا هر بدان عقا

 (.499زد )همان/ ير يرا پ ياتليدهد و تشک يبيترت يستيهمز يببندد و برا يو برادر
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 نهيامبر )ص( در مديپ ي. عناصر حکومت اسلام1-2-9

نوه ين در مديراشود يامبر اکورم )ص( و خلفوايوکوه در دوران پ يحکومت اسولام

ک يورا کوه  يعناصور يک حکومت بود و هوم تمواميل شد هم به لحاظ ساختار يتشک

در برداشوت.  ينظام قوانون ن، قدرت ويملت )امت(، سرزم يعنيرد يگيحکومت در بر م

نه نوشوته شود( بوه صوورت يکه در آغاز هجرت به مد يانامهمانيپنه )يمد يقانون اساس

ان و يهوديمسلمانان،  يعنيل شد، يتشک هاآنن حکومت از يرا که ا ييهاگروهق همه يدق

هوا و ن گروهيوکورده اسوت کوه هموه ا ديوتأکن يفه نام برده و بر ايفه به طايمشرکان طا

ن قانون، هوم يدهند. ايل ميرا تشک يواحد ياسيگر مردمان امت سياز د يف، جدايواط

 ادآور شده بود.ي شهروندعنوان ها را بهن گروهيف ايه حقوق و تکالين کليچن

بوود.  ين حکوموت اسولامينه خاسوتگاه نخسوتيا مديثرب ين حکومت ين ايسرزم

را  آنم فرمووده و ين ترسويرزمن سويوه ايحدود اول يبرا ييهانشانهن حکومت يس ايرئ

 ييجابوهن شهر يکه از ا يحاً به همه کسانين رهگذر تلويحرم امن اعلام داشته بود تا از ا

ن يودر ا يسوينو ياسويت سيوآمدنود اعلوام گوردد کوه موجوديا بدان ميرفتند يگر ميد

: 4914، ياسولام حکوموت در يعمووم يها ي، آزادين شکل گرفته است )غنوشيسرزم

409.) 

ن سند يق اي، رهبر حزب النهضه تونس( در جهت تطبيسنده )راشد الغنوشين نويا

نگواه  يد منفويوکه نسبت به اسولام بوا د يموجود در رد کسان ينه( با شهروندي)سند مد

بوده  يت امور شهرونديشگام در رعايد: اسلام پيگويان روشن و ذکر سند ميکند با بيم

نوه بوود يامبر )ص( در مديوپ ين دست آوردهوايتاز نخس يکين سند مکتوب که يبلکه ا

نتوان  يش همانندين براين دسته از قوانيخ اياست که در تار ين اساسيقوان يبرا ييالگو

 يدر جوامع يده هم چون مسئله شهرونديچياز مشکلات پ ياپارهکه  آنژه يافت... به وي
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هموه بودون  يبورارا  يد هستند پرداخته و حق شوهرونديتعدد مذاه  و عقا يکه دارا

 يها جدان گروهيح کرده است که همه اين تصريت شناخته و بر ايبه رسم ييچ استثنايه

 ياسوين هموان اموت سيودهنود. ايل ميرا تشک« واحد يامت»ها نيگر سرزمياز مردمان د

ت از حکوموت و يوز و تبعيآممسوالمت يستيدرخواست مشترک، همز آناست که افراد 

حکوموت  آنرسواند کوه در ين ميقوين خود انسوان را بوهيند... ااشتراک دار آندفا  از 

 ي، شوهروندآنوجوود داشوته و بور اسواس « يشوهروند»درباره مقوله  يبرداشت روشن

 يبنديمشترک و پا يم در زندگين، همراه با تصميعبارت بوده است از اشتراک در سرزم

گر که يد ياز سو يدتيعق يو وجود عنصر از يکسوي آنف مترت  بر يبه حقوق و تکال

کوه بتوانود  يشه قوانونيا انديگاه يرا از پا آنو  بخشديم يمذهب يان حکومت صبغهيبد

ده يواز عق يعنويرا سوامان دهود،  آنکوه  يسازد و از شريعت يمبتن آنساختار خود را بر 

شوان در ي(. ا401 -401ساخته است )هموان/ي، برخوردار ميعت اسلاميو از شر ياسلام

ات يوز آين سند و نيکه ا« يشهروند»ن برداشت از مفهوم ياه يد: بر پايفرمايم يبندجمع

 آناد گوذاردن يون در بنيويده و آيوکوه عق يتويو به رغم همه اهم دهديقرآن به دست م

 ياز حوق شوهروند يداشوته، آنچوه در برخووردار آن يلاتيتشک يحکومت و ساختارها

اقامت داشوته باشود خوواه  يامن حکومت اسلياست که شخص در سرزم آنملاک است 

نوه يار سند مديان داشته بر معيسنده بين نوي(. آنچه ا401مسلمان باشد و خواه نه )همان/

 .شدهگفتهامبر )ص( يپ ياست که از سو

 امبر )ص(ينه و دولت شهر پياز سند مد يبه بندها ي. اشاره گذرا و اجمال2-2-9

نهم يان دينهم و للمسالميهود دين، لليؤمنعوف امۀ م  الم يهود بنيوان الف( امت واحد: 

عوف، خود و هم  يهود بني؛ تهيوتغ الا نفسه و اهل بيهم و انفسهم الا من ظلم و اثم فانه لايموال
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ن يون خود و مسلمانان بوه ديهود به ديک امت هستند؛ ي مؤمنانبا  هاآن( يمانان )مواليپ

جز خوود و  ين کسيد و چنينما، ستم کند و گناه يشکنمانيپکه با  ي، مگر کسخودشان

 ،يمبوان) ينبوو ياسويس رهيسو ، درسونامهيخاندانش را دچار زحمت نخواهد کرد )فرات

 (.20: 4913، (ياسيس رفتار و حکومت

نه يمد يقانون اساس 93 دربند: يالنب نۀيمد ييايجغراف يش حرم؛ مرزهايدايب( پ

اهول  يثورب بورايشوهر فۀ؛ داخل يثرب حرم جوفها لاهل هذه الصحي آنو »آمده است 

فه افوزوده اسوت: ياسلام در ادامه صوح يامبر گراميباشد. پيفه، منطقه امن و حرم ميصح

از کع  بون مالوک « د به او برسدينبا يان و جرميپناهنده هر کس مانند خود اوست، ز»

فواا، ذو ي ، حيمخ يهايامبر خدا )ص( مرا فرستاده تا بر بلنديت شده که گفت: پيروا

 (.24کنم )همان/ يگذارنشانهنه اند، يمد يهام که کوهيو تم رهيالعش

در مورد اعتبوار مورز از  يدگاه دانشمندان و مفسران اسلاميان ديبا بح  مفصل و ب

ها بر اصوالت مورز دگاهيده نشد، گرچه غال  ديان آراا ديدر ب يک نواختيدگاه اسلام يد

جهان اسولام  يفعل يهاتيه به واقعبا توج يراهکار عمل يبرا يداشت ول ديتأک ياعتقاد

بقوره  713ه يوت بوه آيورا ارائه دادند، اما با عنا ييهاحلراه ييايجغراف يو وجود مرزها

ان يوب ياسولام ين و اعتبار مرزهايينه و تعيو آنچه که از درسند مد مبني بر دفا  از وطن

ورد اسوتناد قورار تواند ميست و ميجغرافيايي خار  از موضو  ن يده اعتبار مرزهايگرد

هموه  يام قورآن بورايوبوودن پ يل جهانيم را به دليقرآن کر يرد. بنائاً قلمرو شهرونديگ

چوارچوب مرزهوا را  ييت دارد. از سوويده اولويها به عقها و همه انسانها و مکانزمان

م است که با حفوظ يقرآن کر يشهروند يوالا يد از نظر دور داشت. مهم محتوايهم نبا

گواه يو در جهت کرامت انسان و جا خدا بلکه بر اساس دستورات ناب خداوند وند بايپ
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ف عودالت محورانوه و يو وظا فۀ الله( به حقوقيان نموده )خليانسان ب يکه خداوند برا

)خداونود( سوامان داد توا تشونگان از  آن يقيها حول محور حقنش مؤلفهيمتعهدانه با چ

 گردند. مندبهره آنزلال ناب 

 جهينت

روشن  يدگاه گوناگون، برايو قلمرو( و د يم )شهروند، شهرونديان مفاهيد از ببع

و  در غرب پرداخته شود يبح  شهروند يخير تارير بح  در مبح  اول به سيشدن س

 ير تکوامليونان باسوتان تواکنون )پسوامدان( سويدر غرب از  يد که شهرونديمعلوم گرد

 موردتوجه بوده است. ييايجغراف يت حق و حقوق در چارچوب مرزهايکه رعا داشته

ل آنکوه يم به دلياز منظر قرآن کر يح واژه شهر و شهرونديدر مبح  دوم: به توض

 يدر مبنوا يم را محوور اساسويرغبت به وجود واژه در متون از جمله قرآن کور يتعداد

ک موتن اصوالت نودارد مهوم يح داده شد که وجود واژه در يداند توضيبح  برجسته م

مهوم  يهااز مؤلفوه يدهد لذا به تعداديه را سامان ميک نظريهمسو است که  يهامؤلفه

ت ادب و يم مهم است بح  شد از جمله دستور قرآن به رعايقرآن کر يکه در شهروند

ت حقووق هموه يم در مورد رعاير قرآن کريام فراگيت حق الناس، پي، رعايرفتار اجتماع

 و ... يخانواده جهان

از منظور قورآن پرداختوه شود بوا  يقلمرو شهروند يح  اصلدر مبح  سوم: به ب

اسوت و  يده مرز و اينکه پيام اصلي قرآن به مرز اعتقادين مسئله با پديتوجه به ارتبا  ا

 يام بوه نحوويون پينکه ايبا اين نگاه مردود است و اصالت ندارد يا ا ييايجغراف يمرزها

 ياعتقواد يرت اصالت به مرزهاهم نظر دارد بح  شد و در صو ييايجغراف يبه مرزها

 يهوان جوا نظورات مفسوران و راه حليود کرد؟ که در ايت موجود جهان چه بايبا واقع

 ح داده شد.يل توضيتفصبه اندنمودهاسلام ارائه  يايدن يط فعليشرا يبرا
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نه شود کوه از يبه سند مد ينگاهميند يآيات قرآن به دست ميدر کنار آنچه که از آ

 م.يابييدر مورد مرز در م يمايسند چه پ آن

 يدگاه غالو  بور اصوالت مرزهوايوباشود آنکوه: ديق مين تحقيا ييافته نهايآنچه 

کوه مورز  يهاتيوضع موجود و واقع ين حال برايباشد در عياز منظر اسلام م ياعتقاد

 ده است.يارائه گرد ياساس يهاافته، هم راه حلياصالت 

که در مورد مورز وجوود داشوت  يهادگاهيدقرآن همان  يدر مورد قلمرو شهروند

 است. يو جار يسار
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