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چکیده
مفهــوم حقــوق بشــر بــه عنــوان مجموعــهای از حقــوق و آزادیهایــی کــه انســان در حیــات
فــردی و اجتماعــی بــرای صیانــت از کرامــت ذاتــی از آنهــا برخــوردار اســت ،در گفتــار و کــردار
امامرضا(علیهالســام) شایســتۀ تأمــل اســت؛ چنانکــه بــه اســتناد آن میتــوان نســبت بــه ارتبــاط
حقــوق بشــر و اســام ،بــه درک صحیــح رســید .حضــرت در کنــار تبییــن احــکام و دســتورات دیــن
مبیــن اســام ،بــه تشــریح اصــول و مبانــی حقــوق بشــر ،بهمنظــور ایجــاد جامعـهای وارســته و وفــادار
بــه حقــوق مــردم پرداختهانــد تــا در نهایــت طریــق هدایــت و ســعادت را به همــگان بنمایانند .بررســی
مدنظــر امامرضا(علیهالســام)
ـم حقــوق بشــری ّ
دقیــق و روشــمن ِد اصــول اساســی و گزارههــای مهـ ّ
بــا روش تحلیــل مفــادی و اســنادی از طریــق گــردآوری اســناد و منابــع کتابخانـهای در ایــن پژوهــش
مــد نظــر قــرار گرفتــه و تــاش شــده اســت بــا واکاوی محتوایــی بینــش رضــوی در ایــن بــاره،
ّ
تصویــری از ســیره و اندیشــۀ امامرضا(علیهالســام) نســبت بــه حقــوق بشــر و مرتبــت آن در اســام
ترســیم شــود .در تعالیــم امام(علیهالســام) کرامــت انســان ،پایــه و اســاس واقــع میشــود و تمامــی
قواعــد حقــوق بشــری بــا توجــه بــه ایــن اصــل و نیــز مســاوات و آزادی ،تدویــن میشــوند .اهتمــام
امامرضا(علیهالســام) نســبت بــه حقــوق بشــر تنهــا در حقــوق مالــی و قضایــی و اجتماعــی مشــاهده
نمیشــود ،بلکــه حقــوق موجــود در حــوزۀ فکــر و اندیشــۀ انســان جایــگاه واالتــری در تفکــر ایشــان
دارد کــه عــدم تحمیــل دیــن و آزادی مباحثــات علمــی ،از مصادیــق تــا ّم آنهاســت.

کلیدواژهها:
امامرضا(علیهالسالم) ،حقوق بشر ،کرامت انسانی ،مساوات ،آزادی.
 .1عضو هیئت علمی گروه حقوق ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایرانM_khadimi@pnu.ac.ir :
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مقدمه
حقــوق بشــر از مباحــث پرتکــرار در دنیــای معاصــر اســت .بــه مجموعــه امتيازهــای متعلــق

بــه افــراد يــک جامعــه و مقــرر در قوانيــن کــه افــراد بــه اعتبــار انســانبودن و در روابــط خــود

بــا ديگــر افــراد جامعــه و حکومــت ،بــا ضمانتهــای اجرایــی الزم از آن برخــوردار هســتند،
حقــوق بشــر گفتــه میشــود .حقــوق بشــر منعکسکننــدۀ آرمــان جهانــي عدالــت و جامعـهاي
اســت کــه در آن ،هــر انســاني بتوانــد از زندگــي شــرافتمندانه ،همــراه بــا مســاوات و کرامــت

بشــري برخــوردار شــود .اگرچــه طــرح مباحــث حقــوق بشــری به شــکل امــروز ســابقه تاریخی
چندانــی نــدارد ،بایــد اعتــراف کــرد کــه طی ســالیان اخیــر ،حجــم مطالــب و مباحث آن رشــد

بســیار فزاینــدهای داشــته و اگرچــه خاســتگاه آن غــرب اســت ،بدینمعنــا نیســت کــه ســایر

نظامهــا و فرهنگهــا از داشــتن مفاهیــم آن بیبهــره باشــند ،اگرچــه ممکــن اســت نــگاه آنهــا
بــه مســائل و بســترهای حقــوق بشــر متفــاوت باشــد.

دیــن مبیــن اســام ،بــا داشــتن فرهنــگ و تمــدن غنــی و منابــع اصلــی و توجــه بــه امــور

زندگــی دنیــوی ،در کنــار طــرح مباحــث اخــروی و معنــوی ،دارای جایگاهــی واال در نظامهــای
حقوقــی معاصــر جهــان اســت .از آنجاکــه نظــام حقوقــی اســام ،نظامــی پویــا و جامع بهشــمار

مـیرود ،شایســته اســت بــا توجــه بــه طــرح مباحــث نــو ،بــه بازخوانــی مفهــوم حقــوق بشــر
بپردازیــم و زوایــای آن را نیــک دریابیــم .موضــوع حقــوق بشــر ،انســان اســت و در جهانبينــي

اســامي نيــز انســان خليفــه خداســت کــه در ســايه عقــل و اراده و مســئوليت ،بــر ســاير
مخلوقــات برتــري دارد .نزديکــي و قرابــت آدمــي بــه خداونــد و اعتقاد بــه ارزش و کرامــت واالي

انســان ،بــه حقــوق بشــر در نظــام اســامي موقعيتــی ممتــاز و برجســته بخشــيده اســت .آنچــه

بهعنــوان حقــوق بشــر در اعالميــه جهانــي حقــوق بشــر آمــده بــه نحــو کاملتــري در نظــام
حقوقــي اســام مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

اهــم مصداقهــای حقــوق بشــر از دیــدگاه
در مقالــه حاضــر اصــول و مبانــی و
ّ
علیبنموســیالرضا (علیهماالســام) بررســی شــده اســت تــا در پرتــ ِو آن بتــوان جایــگاه
حقــوق بشــر را در دیــن مبیــن اســام درک نمــود و بینشــی صحیــح نســبت بــه ارتبــاط بیــن
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حقــوق بشــر و اســام داشــت .از ای ـنرو ،مهمتریــن پرس ـشهایی کــه درصــدد یافتــن پاســخ

آنهــا خواهیــم بــود عبارتنــد از :چــه مبانــی و اصــول پایـهای بــرای صیانــت از حقــوق بشــر در

اندیشــۀ امامرضا(علیهالســام) یافــت میشــود؟ چــه مــوارد و مصداقهایــی در ســیرۀ علمــی

و عملــی حضــرت در رعایــت حقــوق بشــر و شــهروندی وجــود دارد؟ میــزان درجــۀ تاکیــد و
اهتمــام امامرضا(علیهالســام) بــر رعایــت و صیانــت از حقــوق بشــر چقــدر اســت؟ کــدام

ســاحت از ســاحتهای حقــوق بشــری در اندیشــۀ ایشــان اهمیــت بیشــتری دارد؟

ـی امامرضا(علیهالســام)
تاکنــون آثــار ارزشــمندی در قالــب کتــاب و مقاله دربــارۀ سیرهشناسـ ِ

یـاخالقــی ،اقتصــادی و فرهنگــی و ...نوشــته
در حوزههــای مختلــف اندیشــۀ سیاســی ،تربیت 

شــده اســت .همچنیــن آثــار پراکنــدهای دربــارۀ رعایــت حقــوق مــردم بــا تأکیــد بــر حقّالناس
از ســوی امامرضا(علیهالســام) یافــت میشــود کــه در برخــی از آنهــا بهطــور کامــا موجــز

و مختصــر ،بــه برخــی از حقــوق و آزادیهــای بشــری اشــارهای گــذرا صــورت گرفتــه اســت.

برخــی از پژوهشهــا جهــت تحقــق و نهادینهســازی حقــوق بشــر و فرهنــگ شــهروندی از
منظــر امامرضا(علیهالســام) راهکارهایــی را ارائــه کردهانــد.

مقالــۀ پیــش رو بــه ســبب آنکه تحلیــل مبانــی و واکاوی مصداقهــای حقوق بشــر را بهصورت

روشــمند الگــوی خــود قــرار داده ،امیــدوار اســت بتوانــد گام مؤثــری در راســتای تبییــن و

تشــریح مقولــۀ حقــوق بشــر و شــأن و جایــگاه آن در ســیره و اندیشــۀ امامرضا(علیهالســام)

بــردارد .بنابرایــن ،درصــدد تحلیــل و بررســی روشــمند و هدفمنــد اصــول پایـهای و گزارههــای
ـد نظــر امامرضا(علیهالســام) بــا روش تحلیــل مفــادی و اســنادی و از
ـم حقــوق بشــری مـ ّ
مهـ ّ

طریــق گــردآوری اســناد و منابــع کتابخانـهای خواهــد بــود .بدینســبب ،مطالــب ایــن مقالــه

چنیــن ســامان خواهــد یافــت :در مبحــث نخســت ،اصــول و مبانــی کلی حقــوق بشــر از دیدگاه
امامرضا(علیهالســام) در ســه گفتــار کرامــت انســانی ،آزادی و مســاوات بررســی خواهــد شــد.

ـم حقــوق بشــر از منظــر امام(علیهالســام) در قالــب
در مبحــث دوم مــوارد و مصداقهــای مهـ ّ
گفتارهــای حقــوق و آزادیهــای فکــری ،حقــوق قضایــی ،حقــوق مالــی و اجتماعــی و حقــوق

اقلیتهــا بــه بحــث خواهیــم گذاشــت.
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مبحث اول :اصول و مبانی حقوق بشر در سیره و سخنان امامرضا(علیهالسالم)
در دیــن مبیــن اســام کــه بينــش رضــوي نیــز بــه آن متکــی اســت ،خداونــد متعــال در

مرکــز جهانبينــي قــرار دارد .در جهانبینــی اســامی ،انســان کســي اســت کــه حيــات و فکــر

و عمــل خــود را بــر خلــوص و اخــاص در راه خداونــد يگانــه اســتوار سازد(خسروشــاهي و
دانشپــژوه .)86 :1380 ،در ســوی مقابــل ،جهانبينــي غــرب «انســان» را در مرکــز اعتقــادات
قــرار میدهــد و خــدا بدينمعنــا ،در خدمــت انســان و نيازهــاي اوســت .ايــن تصويــر در اســام،

از آغــاز بهگونــۀ ديگــری رقــم خــورد .انســان بــا فطرتــي رو بــه يگانگــي آفريــده شــده کــه

ـي هســتي او را تشــکيل ميدهــد .اثــر و نتيجــۀ «خدامحــوري» در
خدامحــورري رکــن اصلـ ِ
تفکــر امامرضا(علیهالســام) و «انســانمحوري» در فرهنــگ رايــج غــرب بــراي حقــوق بشــر،

ايــن اســت کــه حقــوق بشـ ِر دریافتشــده از اســام ،آن حقــوق را در چهارچــوب ارادۀ فرمــان

الهــي ميبينــد و ناگزیــر نميتوانــد از همــۀ اعتبارهــا و حيثيتهــا صــرفنظــر کنــد .وقتــي از
حقــوق بشــر در اســام صحبــت ميشــود ،نميتوانــد حقــوق بشــر مطلــق باشــد ،بلکــه بشــري

اســت کــه در ارتبــاط بــا خــدا قــرار گرفتــه اســت.

مفاهیــم و گزارههایــی هســتند کــه بــرای تبییــن هــر موضــوع چارچــوب خاصــی را ترســیم

و معیارهایــی را ارائــه میکننــد کــه تنهــا بــا رعایــت آنهــا میتــوان بــه ارزیابــی معرفتهــای

مــورد نظــر پرداخت(ســاروخانی ،1388 ،ج .)90 :1لــذا بــرای تبییــن مرزهــای مفهومــی ایــن

پژوهــش ،ناگزیــر از ارائــه تصویــری از اصــول بنیادیــن و ترســیم چارچــوب مفهومــی آنهــا

هســتیم .حقــوق بشــر از منظــر امامرضا(علیهالســام) بــر مبنــای اصولــی پایهگــذاری شــده
اســت کــه در بــادی امــر ،مولــود اندیشـههای فلســفی ،اخالقــی و دینی اســت و در آن ،ســعادت

ـد نظــر اســت .در روابــط فــردی و اجتماعــی ،نظــام حقوقــی اســام
و کمــال بشــری همــواره مـ ّ

را بــارور مــی ســازد .ایــن اصــول ،در عیــن آنکــه بهعنــوان منبــع حقــوق قابــل درک اســت،

بــه قواعــد حقوقــی ،ارزش و محتــوا میبخشــند و مســتقیم یــا غیرمســتقیم قاعدهگــذاری

میکننــد کــه در ادامــه بررســی خواهنــد شــد.
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گفتار اول :کرامت انسانی
مهمتریــن اصــل و پایــۀ حقــوق بشــر از نظــر امامرضا(علیهالســام) «کرامــت انســانی» اســت،

کــه حکایــت از شــأن و منزلــت بلنــد انســانی دارد .انســان بهعنــوان آفریــدۀ خداونــد از یــک

ســو دارای کرامــت ذاتــی اســت و از ســوی دیگــر بــا اســتفاده از اســتعدادهای خــود ،در فــراز و

نشــیب رفتــاری ،میتوانــد بــه مراتــب کرامــت نایــل آیــد .بــه اســتناد ســخنان گهربــار حضرت

رضا(علیهالســام) دیــن اســام بــرای انســانها دو نــوع کرامــت قایــل اســت:

بند اول :کرامت ذاتی

انســان دارای کرامــت ذاتــی اســت .خداونــد متعــال بنـیآدم را از همــان ابتدای خلقــت تکریم

کــرده و عــزت و شــرافت بخشــیده اســت و بــا تســلط آنهــا بــر خشــکی و دریــا ،روزی پاکیــزه

مقــرر داشــته و بدیــن وســیله آدمــی را اشــرف مخلوقــات قــرار داده اســت .در کالماهلل مجیــد
ــد َك َّر ْمنَــا بَنِــي آ َد َم(»...همانــا بنــیآدم را بــا کرامــت آفریدیم)(اســراء.)70/
«ول َ َق ْ
میفرمایــدَ :

تکریــم انســان باوجــود خلقــت جســمانی خاک ـیاش ،بهســبب برخــورداری از روح خدایــی،
تاحــدی اســت کــه مســجود مالئــک واقــع شــده اســت.

امامرضا(علیهالســام) در اینبــاره از پــدران بزرگــوارش بــه نقــل از رســول خــدا

(صلیاهللعلیهوآلــه) فرمودنــد« :رأس العقــل بعداالیمــان بــاهلل ،التــودد إلــی النــاس و إصطنــاع
الخیــر إلــی کل بــر و فاجــر»(اوج خردمنــدی ،پــس از ایمــان بــه خــدا ،دوســتی بــا مــردم و

ـر
نیکــوکاری نســبت بــه هــر انســان نیکــوکار و بــدکاری اســت)(عطاردی1392،ق ،ج4 :1؛ حـ ّ

عاملــی1397 ،ق ،ج28 :11؛ ابــن بابویــه1425 ،ق ،ج .)35: 2روش و منش امامرضا(علیهالســام)

ـی انســان بــودن اســت .در ایــن
رفتــار انســانی بــا تمــام مــردم اســت کــه ضابطــه و معیــار اصلـ ِ

نــوع از کرامــت ،بــه فرمــودۀ امامرضا(علیهالســام) همــه افــراد انســانی شایســتهاند کــه مــورد

مهــر و نیکــی قــرار گیرنــد و تقــوا کــه یکــی از اصولیتریــن مؤلفههــای دینــی اســت ،مــاک

عمــل واقــع نشــده اســت.
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امامرضا(علیهالســام) میفرماینــد« :جــدم رســولاهلل(صلیاهللعلیهوآله) فرمودنــد :مبــادا

فــردی از انســانها را کوچــک بشــمارید کــه کوچــک آنــان نــزد خــدا بــزرگ اســت(».مالکی،

بــی تــا .)31 :امامرضا(علیهالســام) عمــا در برخــورد بــا صاحبــان ریاســت و کســانی کــه

توقــع داشــتند تــا امــام (علیهالســام) بیــن آنــان و دیگــر طبقــات مــردم تفــاوت بگــذارد و

بیشــتر مــورد احتــرام باشــند ،بهنحــوی برخــورد میکردنــد کــه هیــچ فرقــی بــا دیگــران
ندارند(زارعــی ســبزواری .)42 :1388 ،انســان در روابــط اجتماعــی و جمعــی باید انســانیت خود

را بهمنصــۀ ظهــور برســاند و بــر اســاس انســانیت خویــش بــا همــگان رفتــاری انســانی داشــته
باشــد؛ یعنــی میــزان و شــاخصۀ رفتــاری و راه و روش زندگــی اجتماعــی بایــد انســانیت انســان
باشــد ،نــه چگونگــی رفتــار دیگــران .لــذا ،نبایــد رفتــار نیــک خویــش را بــه علــت بدرفتــاری و

ناهنجــاری دیگــران ،از آنــان دریــغ کــرد .چهبســا رفتــار انســان بــا ایــن دســته از افــراد آنهــا را

بیــدار و بــه اشــتباه خــود آگاه کنــد و ایــن میتوانــد آموزنــدۀ اصــول انســانی و گســترشدهندۀ
انســانیت باشــد .انســان وقتــی از مؤمنــان نیکــی دیــد ،بــه آنــان میگرایــد و راه و روششــان را

سرمشــق زندگــی خــود قــرار میدهــد.

بند دوم :کرامت اکتسابی

از ابراهیمبنعبــاس صولــی نقــل اســت کــه گفــت :امامرضا(علیهالســام) ،دربــارۀ ســوگند

و کفــارۀ آن کــه آزادکــردن بنــدهای باشــد ،ســخن میگفتنــد .در پایــان فرمودنــد« :ســوگند
میخــورم بــه قرابتــی کــه بــا پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) دارم ،اگــر کســی گمــان کنــد

کــه مــن بهتــر از او هســتم ـ بــا اشــاره بــه یکــی از غالمــان ســیاه خــود ـ درســت نیســت،
مگــر اینکــه عمــل شایســته داشــته باشــم(».ابن بابویــه1425 ،ق ،ج .)237 :2بــر ایــن اســاس

امامرضا(علیهالســام) حقــوق اصیــل اســامی را بدینگونــه بــرای مــا تبییــن میفرمایــد
کــه تمامــی انســانها ذاتـاً دارای شــئون و مراتــب برابرنــد؛ امــا هــر کــس میتوانــد بــا پیــروی
بیــش از حــد از تمایــات غریــزی ،اخالق ـاً محکــوم بــه ســقوط باشــد یــا بــا ب ـهکار انداختــن
اســتعدادهای جمیلــه خــود ،مراتــب کمــال انســانیت را طــی کنــد و بــه مــدارج عالیــه ارتقــا
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یابــد .بدینترتیــب اســت کــه رفتارهــای انســانی ،مراتــب و جایگاههــای متفاوتــی را ایجــاد

میکنــد و در نتیجــه ،افــراد نســبت بــه یکدیگــر برتــری مییابنــد؛ همــان منطقــی کــه در کالم
َ
ـد اللَّـــ ِه أَتْ َق ُ
یك ْم»(بــا کرامتتریــن
ـم ِعنـ َ
خداونــد متعــال مشــاهده میشــود کــه« :إِ َّن أ ْك َر َم ُكـ ْ
شــما باتقواتریــن شماســت)(حجرات.)13/

انســان بــا برخــورداری از موهبــت آزادی و بــا اتــکا بــه دو منطــق متــازم احســاس و تعقــل،

میتوانــد روش زندگــی خــود را ترســیم کنــد .منطــق احســاس ،انســان را بــه ســوی ارضــای
منافــع غریــزی و منطــق تعقــل ،بــه پیــروی از حــق دعــوت میکنــد .اصــرار بیــش از حــد
نســبت بــه احســاس و یــا تعقــل ،آدمــی را بــه جاهطلبــی و خودخواهــی ســوق میدهــد یــا او

را راهــی حقطلبــی و عدالتخواهــی و رعایــت حقــوق شــهروندان میکنــد.

بــا توجــه بــه دیــدگاه امامرضا(علیهالســام) نســبت به «کرامــت ذاتــی» و «کرامت اکتســابی»

معلــوم میگــردد کــه خداونــد ســبحان ،زمینــۀ ارزش و کرامــت را در انســان بهوجــود آورده

اســت؛ بدینمعنــا کــه نیروهــا و اســتعدادهای مثبتــی کــه خداوند بــه انســانها عنایــت فرموده

مقتضــی بهوجودآمــدن حــقّ کرامــت بــرای انســان اســت .لــذا ،اگــر انســان درصــدد هواپرســتی
و خودهدفــی برآیــد و اســتعدادها را در جهــت اهــداف خــود قــرار دهــد ،کرامت ذاتــی خویش را

متزلــزل میســازد(جعفری .)226 :1386 ،برعکــس ،از راه مبــارزه بــا هــوای نفــس و بهکارگیری

توانایــی در راســتای انساندوســتی ،ایثــار و آزادگــی و مهربانــی ،منجــر بــه تثبیــت و ارتقــای

کرامــت انســان میشــود .امامرضا(علیهالســام) دربــارۀ ایــن مســئله فرمودنــد« :باالتریــن
جهــاد آدمــی ،جهــاد بــا نفــس خــود اســت(».نوری طبرســی1408،ق.)144 :

گفتار دوم  :مساوات و برابری
اصــل مســاوات و برابــری مبنــای زندگــی مشــترک اجتماعــی در جوامــع کوچــک و بــزرگ

بهشــمار م ـیرود .بــه اســتناد آیــات الهــی همــه افــراد انســانی دارای خلقــت واحدنــد« :يَــا
َ
ـس َو ِ
ـم ال َّـ ِذي َخ َل َق ُكــم ِّمــن ن َّ ْفـ ٍ
اح َد ٍة»(نســاء .)1 /بنابرایــن ،هرگونــه امتیاز
أيُّ َهــا النَّـ ُ
ـاس ات َّ ُقــواْ َرب َّ ُكـ ُ
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موهومــی کــه زاییــدۀ برتریطلبــی انســانها نســبت بــه یکدیگــر باشــد ،از نظــر اســام ،قابــل
قبــول نیســت .برابــری انســانی ،آرزوی تمامــی بشردوســتان و مصلحــان جامعۀ بشــری اســت و

اولیــای الهــی پیشــگامان ایــن عرصهانــد .امامرضا(علیهالســام) فرمودهانــد« :همانــا از امــام و
راهنمــای جامعه ،مســاوات و عدالت خواســته شــده اســت(»...محمدبن م ّکــی ،1379 ،ج.)37 :1
ایــن مســاوات و برابــری بــه دو گونــه قابــل تصــور اســت:

بند اول :مساوات و برابری حقوقی

امامرضا(علیهالســام) در حدیثــی میفرماینــد« :إعلــم ...أن حــق األخــوان واجــب فــرض...

و ابذلــوا النفــوس و األمــوال دونهــم ...و مواســاتهم و مســاواتهم فــی کل مــا یجــوز فیه المســاوات

و المواســات(»...بدان...که حــقّ بــرادران ،واجــب و فریضــه اســت ...از خــود و اموالتــان بــرای آنان

ســرمایهگذاری کنیــد ...و در هــر چیــز کــه مســاوات و برابــری در آن رواســت ،بــا آنــان بــه
برابــری و مســاوات رفتــار نمایید()...مجلســی ،1373،ج .)226 :74از دیــدگاه امام(علیهالســام)

اصــل مســاوات حقوقــی انســانها در وهلــۀ اول ،از نــگاه توحیــدی ایشــان سرچشــمه میگیــرد

و در وهلــۀ بعــد ،از ایــن جهــت کــه تمــام انســانها زادۀ یــک پــدر و مــادر بــوده و همگــی

بنـیآدم محســوب میشــوند ،تســاوی انســانها در کرامــت انســانی و قابلیــت نیــل بــه ســعادت
و کمــال جاویــد ،از ایــن نــگاه امامرضا(علیهالســام) بــه انســان و جهــان نشــأت میگیــرد.

از نظــر ایشــان ،تســاوی حقوقــی افــراد صرفنظــر از هــر نــوع تبعیــض پذیرفتــه شــده اســت،
ولــی بــا توجــه بــه عبــارت «فــی ّ
کل مــا یجــوز» تنهــا دو اســتثنا بــر آن مشــاهده میشــود کــه

هــر دو از واقعیــات و اصــل عدالــت ناشــی میشــوند .اولیــن اســتثنا مربــوط بــه حقــوق ذاتــی

و اولیــه و الیتغیــر انســانها یعنــی برخــی تفاوتهــای حقوقــی بیــن زن و مــرد اســت کــه از

خــاص زنانگــی و مردانگــی انســان ناشــی میشــود ،بهگونــهای کــه قایلشــدن بــه
ویژگــی
ّ

تســاوی حقوقــی در ایــن زمینههــا هــم ناشــدنی و هــم نامطلــوب اســت .دومیــن اســتثنا کــه

از اصــل عدالــت اســامی برمیخیــزد ،مربــوط بــه حقــوق اکتســابی ،ثانویــه و تحولپذیــر

انسانهاســت .در ایــن مــورد ،تســاوی حقوقــی بــه صــورت مشــروط پذیرفتــه شــده اســت،
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یعنــی حقــوق مســاوی در شــرایط مســاوی؛ مثــل مــزد مســاوی بــرای کار مســاوی ،کــه تحقق
آن تقریبـاً در اختیــار انســان اســت.
تأکیــد امامرضا(علیهالســام) بــر رعایــت مســاوات و برابــری بــدان جهــت اســت کــه زمینــه و

ـی حقــوق بشــر را بایــد در آن جســتجو کــرد .تــا وقتــی بیــن افــراد مســاوات برقــرار
بســتر اصلـ ِ
نشــود ،محــال اســت کــه در جامعـهای عدالــت اجتماعــی و بــرادری و آزادی محقق شــود .بدون

مســاوات راه بــرای ظلــم و تجــاوز همــوار میگــردد و کلیــۀ اصولــی را کــه زیــر پوشــش حقــوق

بشــر قــرار دارد ،ناممکــن میســازد .لــذا در روایــت فــوق بــا بیــان صریــح و روشــن ،رعایــت

مســاوات حقوقــی را بــر شــهروندان واجــب دانســتهاند.

ایــن امــام همــام از شــدت اعتقــاد و عمــل بــه اصــل مســاوات و برابــری ،از تهمــت و افتــرای

دشــمنانی کــه میخواســتند محبــت ایشــان را از دل مــردم بیــرون کننــد ،مصــون نماندنــد.

اباصلــت میگویــد :از حضــرت رضــا (علیهالســام) پرســیدم :ای فرزنــد رســول خــدا ! ایــن

چیســت کــه مــردم از شــما نقــل میکننــد و میگوینــد کــه شــما ادعــا میکنیــد مــردم
بنــدگان و بــردگان شــمایند؟ امامرضا(علیهالســام) ســر بــه آســمان برداشــتند و فرمودنــد:

«خداونــدا ،تــو آفریننــدۀ آســمانها و زمینــی و دانــای آشــکار و نهانــی! تــو گواهــی کــه مــن

ایــن را هرگــز نگفتـهام و از پدرانــم نیــز نشــنیدهام .و تــو دانایــی بــه ســتمهایی کــه ایــن امــت

بــر مــا روا داشــتهاند کــه این(تهمــت) هــم یکــی از آنهــا اســت(».ابنبابویه1425 ،ق ،ج:2
 .)184ایــن فرمایــش امام(علیهالســام) صفــت ناپســند روحانیــون و کشــیشهای یهــودی و

مســیحی را مذمــوم و باطــل قلمــداد میکنــد کــه بــه فرمــودۀ قــرآن کریــم مــردم آنهــا را بــه
«اتخـ ُ
ـم َو
ـذوا أَ ْحبَ َ
جــای خداونــد متعــال میپرســتیدند و خــدای خویــش میدانســتندَ :
ار ُهـ ْ
ـم أَ ْربَابًا ِّمــن ُد ِ
ون اللَّـ ـ ِه»(توبه.)31/
ُر ْهبَان َ ُهـ ْ
همچنیــن ،مشــاهده میکنیــم کــه امام(علیهالســام) ایــن افتــرای مغرضانــه را از جملــه

ســتمهایی برشــمردند کــه امــت در حــق آنهــا روا داشــتهاند ،زیــرا ایشــان ،همــه شــهروندان را
از لحــاظ حقــوق اجتماعــی یکســان و برابــر میداننــد ،جــز حــق طاعــت و عبــادت کــه خداونــد

خالصانهتریــن آن را مخصــوص خــود گردانیــده و وســیلۀ ترفیــع درجــات بنــدگان نــزد خــود
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قــرار داده اســت .همچنیــن حــق والیــت کــه باریتعالــی ائمــه اطهار(علیهمالســام) را بــدان

گرامــی داشــته اســت و دیگــران نمیتواننــد آن را بــرای خــود ادعــا کننــد .در غیــر ایــن دو،

همــه برابــر و بنــدگان خداینــد .امامرضا(علیهالســام) بندهبــودن را مایــۀ افتخــار و موجــب

ســربلندی دانســته و ســرفرودآوردن در مقابــل فرمــان الهــی را اســاس ســرفرازی میداننــد و

ایــن همــان معنــای ســخن دیگــر ایشــان اســت کــه میفرماینــد« :بــه بندگــی خداونــد افتخــار

میکنم(».ابــن شهرآشــوب1412،ق ،ج.)362 :4

در مــوردی دیگــر ،عبداهللبنصلــت روایــت کــرده اســت :مــن در ســفر امامرضا(علیهالســام)

بــه مــرو در خدمــت ایشــان بــودم .یــک روز فرمودنــد ســفرۀ غــذا بیندازنــد .در کنــار ســفره

همگــی غالمــان آن حضــرت از ســیاهان و غیــره گــرد آمدنــد .مــن بــه آن حضرت عــرض کردم:
فدایــت شــوم! کاش بــرای اینهــا ســفرۀ جداگانــه انداختــه میشــد .امام(علیهالســام) فرمودنــد:
«پــروردگار مــا یکــی اســت ،پــدر و مــادر مــا هم یکــی و پــاداش هم بــه کــردار اســت(».کلینی،

1381ق ،ج .)230 :8در فــراز پایانــی ســخن حضــرت ،از طرفــی نفــی هرگونــه امتیازخواهــی و
برتریطلبــی و از طــرف دیگــر ،برابــری انســانها بــه عقیــدۀ توحیــدی بازگردانــده شــده اســت

و متذکــر میشــوند ،اگــر ایمــان بــه خداونــد متعــال اســت و انســانها همــه مخلــوق و بنــدۀ

او هســتند ،او کــه عــدل مطلــق و دائماللطــف اســت ،بــه همــۀ آفریدههــای خــود نگاهــی
مســاوی دارد و هیــچ امتیــاز و برتــری نمیتوانــد عامــل تبعیــض واقــع شــود.

بند دوم :مساوات و برابری عموم در برابر قانون

امامرضا(علیهالســام) در ســند ولیعهــدی دربــارۀ تســاوی عمــوم در برابــر قانــون الهــی چنین

میفرماینــد« :اگــر چیــزی از پیــش خــود آوردم ،یــا در حکــم خــدا تغییــر و دگرگونــی در

انداختــم ،شایســته ایــن مقــام نبــوده و خــود را مســتحق کیفــر نمودهام(».ابنبابویــه1425،ق،

ت رضا(علیهالســام) بــرای مبــارزه بــا ایــن
ج .)386 :2بیــان ایــن عبــارت طالیــی توســط حضــر 
عقیــدۀ رایــج بــود کــه عالمــان بیعمــل اینگونــه بــه مــردم تفهیــم کــرده بودنــد کــه هــر

زمامــدار و حاکمــی از مجــازات و بازخواســت مصونیــت دارد زیــرا مقــام و منزلــت او از قانــون
فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1397

تأملی بر جایگاه حقوق بشر در پرت ِو سیره و اندیشۀ رضوی

75

هــم باالتــر اســت .امام(علیهالســام) بــا ایــن گفتــه خویــش ،تســاوی عمــوم از جملــه حاکــم در

مقابــل قانــون الهــی را یــادآور میشــوند .از نظــر ایشــان اصــل عدالتبخــش «مســاوات» نبایــد
در رفتارهــای سیاســی ،تحتالشــعاع قــرار گیــرد و ســبب افزایــش نابرابــری شــود.

همچنیــن ایشــان در مقــام پاســخ بــه محمدبــن عبــاده کــه از حضــرت دربــارۀ عــدم پذیــرش

خالفــت از مأمــون پرســیده بــود ،فرمودنــد« :اگــر امــر حکومــت بــه مــا بازگشــت کنــد و تــو

هــم چنــان باشــی کــه اکنــون هســتی ،در آن روز هــم چیــزی نصیــب تــو نخواهــد شــد و مانند

یکــی از دیگــران خواهــی بود(».فضــلاهلل .)71 :1385 ،امام(علیهالســام) در پاســخی کوتــاه

بیــان میدارنــد کــه در مقابــل قانــون الهــی هیــچ کــس را بــر دیگــری امتیــاز و برتــری نیســت
و رعایــت قانــون عــدل ،از طــرف حکومــت و اجــرای اصــل مســاوات بیــن مــردم ضــروری اســت

و همــه انســانها در برابــر قانــون مســاویاند و قانــون بایــد نســبت بــه حقــوق و تکالیــف آنهــا،

بــدون هیــچ امتیــاز و تبعیضــی اجــرا شــود.

مســلمان بایــد در برابــر قانــون اســامی خاضــع باشــد ،هرچنــد اجــرای آن بهظاهــر بــه ضــرر

او باشــد کــه البتــه بــا نــگاه عمومــی بــه جامعــه ،بــه ســود او و همــگان اســت .از ایـنرو ،پیامبــر

اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) فرمودنــد« :حدی(قانونــی) کــه در زمیــن جــاری شــود ،مؤثرتــر از

شــصت ســال عبــادت اســت(».نوری طبرســی1408 ،ق .)9 :در حدیــث دیگــری فرمودنــد:
«اجــرای حــدی از حــدود الهــی پربرکتتــر از چهــل روز بــارش بــاران اســت(».کلینی1381 ،ق،

ج .)174 :7عالمــه طباطبائــی(ره) ضــرورت نظــم و قانــون در جامعــه را بــر اســاس طبــع
اســتخدامگر انســان تبییــن کــرده اســت(طباطبایی ،1363،ج .)155 :11همــۀ مذ ّمتهــای

قــرآن کریــم از انســان ،ناظــر بــه همیــن طبــع ســرکش و آثــار زیانبــار آن اســت.

گفتار سوم :آزادی
آزادی از اصــول اولیــۀ اســام و برخاســته از سرشــت آدمــی اســت .بــرای دریافــت حقیقــت

اصــل آزادی انســان و دیــدگاه امامرضا(علیهالســام) نســبت بــه ایــن اصــل و شــاخههای آن،
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بــه ایــن نکتــۀ مقدماتــی بایــد توجــه داشــت کــه واژۀ «آزادی» دارای مفاهیــم مختلف فلســفی،

اقتصــادی ،سیاســی و جامعهشــناختی و حقوقــی اســت کــه بــدون توجــه بــه آنهــا خلــط

مبحــث و مغالطــه پیــش میآیــد .از مفاهیــم مختلــف آزادی ،آنچــه در ایــن بحــث بیشــتر بــه
کار میآیــد ،دو مفهــوم آزادی فلســفی(تکوینی) و آزادی حقوقی(تشــریعی) اســت.

بند اول :آزادی فلسفی(تکوینی)

از نظــر فلســفی ،انســان موجــودی اســت کــه فطرتـاً آزاد آفریــده شــده و آزادی جــز ِء خصایــل

جداییناپذیــر طبیعــت اوســت .بدیــن اعتبــار ،هــر فــرد دارای مجموعــه حقــوق اساســی اســت

ـی او نشــأت میگیــرد .انســان در چارچــوب فعالیتهــای ارادی
ـی طبیعـ ِ
کــه از خصلــت عالـ ِ

خویــش ،طبیعتــا آزاد اســت .بــر اســاس ایــن آزادی اســت کــه دینــداری معنــا پیــدا میکنــد،
اعمــال ارادی انســان ،صفــت اخالقــی یافتــه و بــه خــوب و بــد متصــف میگــردد .آزادی ،از

ایــن منظــر ایــن اســت کــه انســان ارادهای مســتقل دارد و ّنیــات و تصمیمهــا و افعالــش حاصل

ارادۀ خــود اوســت.

امامرضا(علیهالســام) در طــول حیــات گرانقــدر خویــش بــا گروهــی کــه «جبرگــرا» و

«تفویضــی» بودنــد ،مواجــه شــدند .حضــرت دربــارۀ آنهــا میفرماینــد« :مــن زعــم أن اهلل یفعــل

أفعالنــا ثــم یعذبنــا علیهــا فقــد قــال بالجبــر و القائــل بالجبــر کافــر و مــن زعــم أن اهلل فــوض أمر
الخلــق و الــرزق فقــد قــال بالتفویــض و القائــل بالتفویــض مشــرک»(هر کــس گمــان میکنــد

افعــال بشــر را خــدا انجــام میدهــد و ســپس خــدا مــا را بهخاطــر ایــن افعالــی کــه خــود انجــام

داده اســت عــذاب میکنــد ،جبرگراســت و معتق ـ ِد بــدان کافــر اســت .و هرکــس کــه گمــان

میکنــد خداونــد خلقــت و رزق بندگانــش را بــه بشــر و اگــذار کــرده اســت ،تفویضــی اســت و

معتقــد بــدان مشــرک اســت)(ابنبابویه1425 ،ق ،ج.)79 :1

امام(علیهالســام) کســانی را کــه فعــل بشــر را بــه خــدا نســبت میدهنــد ـ بدینمعنــا کــه

انســان ،اختیــار و مســئولیتی نــدارد ـ و جبرگــرا هســتند و نیــز در طــرف دیگــر ،آنانــی کــه
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ی هســتند را در مقابــل دیــدگاه
قایــل بــه دخالتنداشــتن خــدا در جهــان هســتند و تفویض ـ 

محاجــه بــا شــخصی
اصیــل اســامی در خصــوص آزادی فلســفی انســان میداننــد .ســپس در
ّ

کــه از ایشــان معنــای عبــارت «أمــر بیــن األمریــن» را در روایــت «ال جبــر و ال تفویــض ،بــل
أمــر بیــن األمریــن» پرســید ،فرمودنــد« :امــر میــان امریــن ،وجــود امــکان و راهــی اســت کــه

بهوســیلۀ آن انســان ،آنچــه را بــدان مأمــور اســت انجــام دهــد و آنچــه را از آن نهــی شــده ،رهــا

کنــد ».آن شــخص پرســید :آیــا خداونــد ارادۀ خــود را در اینبــاره اعمــال میکنــد؟ امــام

ـیت الهــی در خوبیهــا همــان امــر بــه آنهــا و خشــنودی بــه آنهــا و یاری
فرمودنــد« :اراده و مشـ ّ
بــر انجــام آنهاســت و اراده خداونــد بــر معاصــی ،نهــی از آنهــا و ناخشــنودی بــر آنهــا و کیفــر
بــر تــرک آنهاســت» .ســپس مؤمنیــن را از معاشــرت بــا قائلیــن بــه جبــر و تفویــض برحــذر

میدارند(همــان.)124:

بــا عنایــت بــه ایــن روایــاتِ وجــود مبــارک امــام رضا(علیهالســام) ایــن نــوع از آزادی ،جوهره

انســانیت اســت و انســان بــدون آن بــا ســایر حیوانــات تفاوتــی نخواهــد داشــت .بــا وجــود ایــن

نــوع از آزادی اســت کــه انســان بــه کرامتهــای اکتســابی و مراتــب عالیــه دســت مییابــد و
بــدون آن ،کرامــت ذاتــی و اکتســابی نیــز بــرای انســان بیمعناســت .ایــن مفهــوم از آزادی ،نــه
عیــن کرامــت انســان ،بلکــه مبنــای کرامــت او و جوهــرۀ انســانیت اســت.

بند دوم :آزادی حقوقی(تشریعی)

آزادی در ایــن معنــا عبــارت از حقــی اســت کــه بــه موجــب آن افــراد بتواننــد اســتعدادها

و تواناییهــای طبیعــی و خــدادادی خویــش را بـهکار بیندازنــد ،مشــروط بــر اینکــه آســیب و

ضــرری بــه دیگــران وارد نســازند .از دیــدگاه اســام ،خداونــد ،انســان را موجــودی شــریف قــرار

داده و مزایایــی نیــز بــه او عطــا فرمــوده اســت کــه دیگــر موجــودات از آن بیبهرهانــد .یکــی از
ایــن امتیازهــا آزادی تــوأم بــا مســئولیت اســت کــه بهموجــب آن میتواننــد سرنوشــت خــود

را رقــم بزننــد و نتیجــۀ کا ِر خــوب و بــد خویــش را مشــاهده کننــد و بــا بهکارگیــری آن ،در
مراتــب انســانی ارتقــا یابنــد .یکــی از برنامههــای پیامبــر اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) تکریــم اصــل
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ل و زنجیــر
حریّــت و آزادگــی اســت .بــه فرمــودۀ قــرآن ،هــم او محدودیتهــای پیــش و ُغ ـ 
ـي ُ
الر ُسـ َ
ـي
ـن يَتَّبِ ُعـ َ
اســارت را بــا دعــوت الهــی از مــردم برداشــته اســت« :ال َّ ِذيـ َ
ـون َّ
األ ِّمـ َّ
ـول النَّبِـ َّ
ْ
ـر ِ
ـم َعــنِ ال ْ ُم َ
ـو َر ِة َوا ِ
نك ِر
ال َّـ ِذي يَ ِج ُدون َـ ُه َم ْكتُوبًــا ِع َ
ـم فِــي التَّـ ْ
وف َويَ ْن َها ُهـ ْ
ند ُهـ ْ
إلنْ ِجيــلِ يَأ ُم ُر ُهــم بِال ْ َم ْعـ ُ
ـم َو َ
َويُ ِحـ ُّ
ـم ال َّطيِّبَـ ِ
األ ْغ ـ َ
ـت
ـم ال ْ َخبَآئِـ َ
ا َل الَّتِــي َكانَـ ْ
ـات َويُ َحـ ِّ
ـث َويَ َضـ ُ
ـم إ ِْص َر ُهـ ْ
ـع َع ْن ُهـ ْ
ـر ُم َع َل ْي ِهـ ُ
ـل ل َ ُهـ ُ
َع َل ْيه ِْم»(اعــراف.)157/
مقیــد
امامرضا(علیهالســام) ضمــن پذیــرش اولیــۀ ایــن موهبــت الهــی در حــقّ مــردم ،آن را ّ

بــه قیــودی میداننــد کــه در غیــر ایــن صــورت ،منجــر بــه تالیفاســدهای فــراوان خواهد شــد.
ایشــان میفرماینــد« :إذا فعــل النــاس هــذه االشــیاء(المنهیات) و ارتکــب کل إنســان مــا یشــتهی

و یهــواه مــن غیــر مراقبــۀ ألحــد ،کان فــی ذلــک فســاد الخلــق أجمعین»(زمانــی کــه مــردم بــه

کارهــای ممنــوع دســت زدنــد و هرکــس ،هــر چــه دلــش خواســت انجــام داد ،بــدون آنکــه
کســی نظــارت کنــد ،مــردم همگــی بــه فســاد و تباهــی دچــار میشــوند)(ابنبابویه1425 ،ق،

ج .)99 :2در کالم امام(علیهالســام) آزادی همــواره قریــن مســئولیت اســت و سرنوشــت نیــک

و بــد انســانها بــر اســاس آن رقــم میخــورد و حقــوق وآزادی انســانها بــه رعایــت حقــوق و

آزادی انســانهای دیگــر محــدود میشــود و آزادی بــدون مراقبــت و نظــارت ممنــوع شــمرده

شــده اســت .از نظــر ایشــان ،آزادی هــر فــرد ،نهتنهــا بــه آزادی دیگــران محدودیــت مییابــد،

بلکــه بــه اصــل کرامــت انســان نیــز تحدیــد میگــردد .لــذا اگــر وجــود نوعــی از حــق و آزادی

بــرای فــرد ،موجــب نقــض کرامــت او گــردد ،ایــن آزادی و حــق ،مشــروع نیســت تــا چــه رســد
بــه آنکــه موجــب نقــض کرامــت دیگــر افــراد و جامعــه گــردد.

انســان در حــوزه آزادی فــردی و اجتماعــی ،بایــد اصــول و موازینــی را بپذیــرد و بدانهــا ملتزم

باشــد و در قلمــر ِو فعالیتهــای سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و رفتــار شــخصی

بــه ضوابطــی تــن دهــد تــا هــم از تباهــی خــود جلوگیــری کنــد و هــم مانــع هــرج و مــرج و

متالشیشــدن اجتمــاع گــردد و حقــوق و آزادیهــای شــهروندان نیــز صیانــت شــود .نقــش

حکومتهــا در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه مانــع تجاوزگــری شــوند و رفتــار خودســرانۀ افــراد

مدنظــر امامرضا(علیهالســام)
را کنتــرل و از حقــوق بشــر پاســداری کننــد .ایــن همــان آزادی ّ
و مصــداق کامــل عدالــت اجتماعــی اســت.
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مهم حقوق بشر در سیره و سخنان امامرضا(علیهالسالم)
مبحث دوم :مصداقهای ّ
اکنــون کــه اصــول و مبانــی حقــوق بشــر را از دیــدگاه امامرضا(علیهالســام) تبییــن کردیــم،

ـم حقــوق شــهروندان را ،کــه طبــق روایــات موجــود میتوانــد تصویــری از
مصداقهــای مهـ ّ

بینــش و اندیشــۀ رضوی(علیهالســام) در زمینــه نهادینهســازی حقــوق بشــر بــه دســت دهــد،

بررســی میکنیــم« .نهادینــه شــدن یــک امــر اجتماعــی ،یعنی پایــدار و ریشـهای شــدن آن در

متــن و عمــق جامعــه و مقبــول ،تأییــد و بهرســمیت شناختهشــدن آن ارزشهــا و مقــررات

توســط افــراد جامعه»(گالبــی .)99 :1376 ،امامرضا(علیهالســام) در پــی گســترش منظــم و

مســتمر قواعــد و مقــررات حقــوق بشــری در جامعــه بودنــد ،بهنحویکــه در متــن و عمــق

جامعــه تأییدشــده و ارزشهــا و مقــررات مربــوط بــه آن توســط افــراد جامعــه بــه رســمیت

شــناخته شــوند .بدینســبب ،در چهــار گفتــار؛ حقــوق و آزادیهــای فکــری ،حقــوق قضایــی،

حقــوق مالــی و اجتماعــی و حقــوق اقلیتهــا را بررســی خواهیــم کــرد.

گفتار اول :حقوق و آزادیهای فکری
یکــی از اوصــاف شــاخص و متعالــی انســانی ،فکــر و اندیشــه اســت کــه بــا فعــل و انفعــال

پیوســته در درون انســان ،بــه وی حیــات معنــوی میبخشــد و او را از دیگــر موجــودات متمایــز

میکنــد .هــر چنــد انســانها بــا اســتقالل و تنهایــی خویــش ،بــدون ارتبــاط بــا دیگــران،

میتواننــد فعالیــت فکــری انجــام دهنــد ،اجتماعیبــودن انســان ،چنــان رابط ـهای را پدیــدار

میســازد کــه در آن ،تبــادل و تأثیــر و تأثــر متقابــل ،امــری اجتنابناپذیــر و بسترســاز فضایــی

از نزدیکــی و دوری و دوســتی و دشــمنی میشــود .ایــن تأثیــر و تأثــر متقابــل از دو منظــر
قابــل توجــه اســت :نخســت ،فکــر ،همیشــه در یــک مجموعۀ بســتۀ ذهنــی ســاخته و پرداخته

نمیشــود ،بلکــه در بســیاری مــوارد ،جبــر خارجــی بــر آن ســنگینی میکنــد .دوم ،انســان،

تنهــا دربرگیرنــدۀ یــک فکــر مجــرد نیســت ،بلکــه در روابــط جمعــی میتوانــد افــکار خــود را
بــه شــکلی بیــان و منتشــر کنــد کــه دیگــران تحــت تأثیــر وی قــرار گیرند(هاشــمی:1384 ،

.)321
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بــا توجــه بــه مــوارد فــوق ،وضعیــت ایــدهآل آن اســت کــه حقــوق و آزادیهــای فکــری ،در

چارچــوب موازیــن حقوقــی ،طــوری باشــد کــه انســان بــا بهکارگیــری شــعور خود ،پاســخگوی

حوائــج آزادیخواهانــۀ فــردی و در عیــن حــال ،بــدون هــر فشــار فکــری بیرونــی ،بــه نحــو

شایســته ،همــراه بــا تبادلهــای فکــری اجتمــاع باشــد .هرچنــد آزادی فکــری را میتــوان
در عنــوان واحــدی خالصــه کــرد ،امــا در داخــل ایــن عنــوان ،سلســله حقــوق و آزادیهــای

مشــخصی از قبیــل عــدم تحمیــل دیــن و آزادی مباحثــات علمــی قابــل طــرح اســت کــه در

آن ،انســان در جلوههــای متفــاوت بــه اندیشــه و کوشــش میپــردازد و هــر کــدام اقتضــای

نظــام حقوقــی خاصــی را دارد کــه مــا در ایــن گفتــار بــه بررســی آنهــا از منظــر حضــرت
رضا(علیهالســام) مــی پردازیــم.

بند اول :عدم تحمیل دین

امامرضا(علیهالســام) بهعنــوان رهبــر دیــن اســام کــه خطــاب آن بــه جهانیــان اســت،

ضمــن دعــوت متفکرانــۀ مــردم بــه پذیــرش دیــن و خــودداری ازهــر نــوع تحمیــل و فشــار

عقیدتــی ،راه مجادلــه را بــرای اربــاب تفکــر بــاز میگذارنــد و فرصــت هــر نــوع دگراندیشــی

را ،مشــروط بــر آنکــه بــه مصالــح اســام لطمـهای وارد نیــاورد ،فراهــم میآورنــد .در مجلســی،
ـاء َربُّـ َ
ـك
مأمــون شــأن نــزول آی ـهای از کالماهلل مجیــد را پرســید کــه میفرمایــدَ :
ـو َشـ َ
«ولَـ ْ
ـن َمــن فِــي ْ َ
ال ْر ِ
ين»(اگــر خداوند
ـم َج ِم ًيعــا أَف ََأنـ َ
ـاس َحتَّــى يَ ُكونُــوا ُم ْؤ ِمنِ َ
َل َمـ َ
ـت تُ ْكـ ِر ُه النَّـ َ
ض ُك ُّل ُهـ ْ
مــی خواســت ،همــه مــردم روی زمیــن ایمــان میآوردنــد ،حــال تــو ای پیامبــر میخواهــی
مــردم را بــه ایمــان آوردن مجبــور کنی؟)(یونــس.)99/

امامرضا(علیهالســام) فرمودنــد« :پــس از یکســری فتوحــات ،در پــی آن عــدهای تحــت
ّ
ظــل حکومــت پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) تســلیم شــدند ،ولــی ایمــان نیاوردنــد .تعــدادی

از مســلمانان نــزد پیامبــر آمدنــد و بــه ایشــان عرضــه داشــتند بــا توجــه بــه جنــگ هــای

خطرنــاک پیــش رو ،اگــر ایــن افــراد را اجبــار بــه ایمــان آوردن کنیــم ،تعــداد ســپاهیان مــا

بیشــتر میشــود و قویتــر میشــویم» .امامرضا(علیهالســام) میفرماینــد حضــرت

فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1397

تأملی بر جایگاه حقوق بشر در پرت ِو سیره و اندیشۀ رضوی

81

رســول(صلیاهللعلیهوآله) جــواب دادنــد« :نمیخواهــم خداونــد را در حالــی مالقــات نمایــم

کــه در دیــن او بدعــت ایجــاد کــرده باشــم و مــن از گــروه زورگویــان نیســتم .در ایــن صــورت،

ایمــان آنهــا هماننــد هنگامــی اســت کــه پــس از دیــدن حقایق(پــس از مــرگ) و دیــدار قــدرت
حــق ،در آخــرت ایمــان خواهنــد آورد .مــن اگــر بــا مــردم بــه اجبــار رفتــار کنــم ،آنهــا نــه

ســزاوار پاداشــند و نــه شایســته ســتایش .لیکــن میخواهــم کــه بــا آزادی و اختیــار ،بــه دیــن

بگرونــد و مجبــور نباشــند ،تــا شایســتۀ قــرب و اکــرام الهی شــوند و در بهشــت جــاودان زندگی

کنند(».ابنبابویــه1425 ،ق ،ج135 :1؛ عطــاردی1392 ،ق.)345 :

بــا امعــان نظــر بــه ایــن روایــت شــریف امام(علیهالســام) اصــوالً مقابلــه بــا عقایــد قلبــی

و معتقــدات دینــی انســانها کــه از عوامــل محیطــی و روحــی ،روابــط اجتماعــی و بهویــژه

تعلیــم و تربیــت ناشــی میشــود ،از راه زور و اجبــار ممکــن نیســت .کمــا اینکــه خداونــد در
آیــۀ دیگــری از قــرآن کریــم دربــارۀ گرایــش بــه دیــن ،اکــراه را جایــز نمیدانــدَ :
ـرا َه فِــي
«ل إ ِ ْكـ َ
ين»(بقــره .)256/چــون عقایــد قلبــی و دینــی از راه عقــل و قبــول وجدانــی پدیدار میشــود،
ال ّ ِد ِ

نمیتــوان بــا اکــراه و اجبــار ،عقیــدۀ فــردی را تغییــر داد .بــر ایــن اســاس ،عــدم تحمیــل دیــن
را بایــد از حکمتهــای خداونــدی بهشــمار آورد کــه حتــی پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) حــقّ
تحمیــل آن را نــدارد و فقــط ایمــان آزاد ،آگاهانــه و مســئوالنه تشــویق میشــود.

آزادی اراده و انتخــاب انســان از منظــر امامرضا(علیهالســام) ارزشــمند اســت و حــقّ اوســت

کــه در عقیــده و فکــر مجبــور نشــود .انســانها بایــد خــود ،راه خویــش را برگزیننــد و بــا وجــود

چنیــن آزادی اســت کــه شایســتگی نیــل بــه پــاداش یــا کیفــر حاصــل میشــود و شایســتۀ
ســتایش یــا نکوهــش میشــوند .ایــن آمــوزۀ امامرضا(علیهالســام) عظمــت ارزش انســان و

عــدم تحمیــل دیــن را بــر او تبییــن میکنــد .ســلب آزادی و الــزام و اجبــار فکــری و اعتقــادی

اصلی
بیشــترین تأثیــر منفــی را بــر شــخصیت انســان میگــذارد .قطعــا بندگــی فکــری ،زمینــۀ
ِ
تمامــی بندگیهــا و اطاعتهــای کورکورانــه اســت .لــذا ،ســلب ایــن آزادی ،زمینــۀ ســلب

تمامــی حقــوق و آزادیهــای دیگــر مــردم را فراهــم میکنــد و ایــن خــود ،عامــل نقــض حقــوق
اجتماعــی و سیاســی و خردشــدن شــخصیت و کرامــت انســانی اســت.
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از نــگاه اســام ،از آنجاکــه مذهــب بــا گوهــر انســانیت انســان مرتبط اســت ،طبعا بین داشــتن

و نداشــتن مذهــب تفــاوت وجــود دارد ،چنانکــه مذاهــب حقیقــی بــا مذاهــب خرافی ،مســاوی
نیســت و چــون مذهــب صرفـاً محــدود بــه اعتقــادات شــخصی و قلبــی نیســت ،پذیــرش آزادی

مطلــق در داشــتن و نداشــتن مذهــب و انجــام هــر نــوع رفتــار مذهبــی ،بــه معنــای پذیــرش
هــرج و مــرج و تعــارض اجتماعــی اســت و طبعـاً چنیــن چیــزی مقبــول اســام نخواهــد بود.

بند دوم :آزادی مباحثات علمی

آزادی مباحثــات علمــی ،از جملــه حقــوق غیــر قابــل ســلب و ارزشــمندی اســت کــه بهمثابــۀ

موهبتــی الهــی ،نمیبایســت بــه بهانههــای ب ـیارزش ،از مــردم ســلب شــود .بــا وجــود ایــن،

بازتابهــای اجتماعــی نســبت بــه تأثیرهــای ناشــی از بیانــات جســورانه و بیمالحظ ـهای را

کــه ممکــن اســت جریحهدارکننــدۀ وجــدان عمومــی باشــد ،نبایــد نادیــده گرفــت .شــنیدن
دیدگاههــای گوناگــون کــه نوعـاً برخاســته از عقایــد متفــاوت اســت ،در اســام بــا آغــوش بــاز
پذیرفتــه و در قــرآن کریــم بشــارت داده شــده اســت کــه ســخنان را بشــنوند و بــه عنــوان
ـون
ـو َل فَيَتَّبِ ُعـ َ
ـن يَ ْسـتَ ِم ُع َ
هدایــت یافتــگان خردمنــد ،بهتریــن آنهــا را انتخــاب کننــد« :ال َّ ِذيـ َ
ون ال ْ َقـ ْ
ـم أُ ْولُــوا ْ َ
ـم اهللُ َوأُ ْولَئِـ َ
أَ ْح َسـنَ ُه أُ ْولَئِـ َ
اللْبَ ِ
اب»(زمــر .)18/بــا این آزادی ،وســیلۀ
ـك ال َّ ِذيـ َ
ـك ُهـ ْ
ـن َه َدا ُهـ ُ
تفاهــم بیــن افــراد بشــر فراهــم میشــود و از مقاصــد یکدیگــر مطلــع میشــوند و در نتیجــۀ

تضــارب آراء و تصــادم افــکار ،حقیقــت امــور مشــخص میشــود .حضــرت علی(علیهالســام)

نیــز آزادی بیــان را راز ســامت جامعــه میداننــد و در نامــهای بــه مالــک اشــتر ســفارش

میکننــد تــا بــا تشــکیل جلســات عمومــی ،بــه کســانی کــه نیازمنــد دادخواهــی هســتند

فرصــت داده شــود تــا بــه دور از نگهبانــان ،حرفشــان را آزادانــه و بیهیــچ لــرزش و لکنتــی

بیــان کنند(نهجالبالغــه ،نامــه .)53نمونههــا ومصداقهــای درخشــانی از ایــن حــق مردمــی،

در ســیره و ســخنان امامرضا(علیهالســام) نیــز مشــاهده میشــود کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره

میشــود.
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الف) مناظرات امامرضا(علیهالسالم) و فرصت بیان آزادانۀ نظرهای مختلف

امامرضا(علیهالســام) بــرای انجــام رســالت خویــش در حفــظ دیــن و آگاهیبخشــی بــه

مــردم ،از شــیوههای مختلفــی اســتفاده میکردنــد .یکــی از شــیوههای کارآمــد در ایــن
مســیر ،مناظــره اســت .امــام از هــر فرصتــی بــرای مناظــره بــا عالمــان ادیــان و متکلمــان و...

اســتفاده میکردنــد .مناظــره حضــرت بــا جاثلیــق مســیحی ،رأسالجالــوت یهــودی ،هربــز اکبر

زرتشــتی ،عمــران صابــی ،ســلیمان مــروزی ،علیبنمحمدبــن جهــم ناصبــی و مناظرههایــی
در شــهر بصــره ،از بقیــه مهمتــر بــوده اســت(محمدزاده .)98 :1386 ،تمامــی آنهــا دارای

ـن مناظــره آموزنــده و پربار
محتــوای عمیــق و جالبــی اســت کــه هنــوز هــم از نظــر محتــوا و فـ ّ

اســت .جالــب آنکــه حضــرت ،پاســخ پرس ـشها و شــبهههای آنهــا را بــر اســاس کتابهــا و

مســتندات مکاتــب آنــان میدادنــد و ایــن رمــز موفقیــت امــام در آن مناظرههــا بــود .ایشــان

در ایــن جلســات روح آزادمنشــی اســام و ســماحت و وســعت نظــر در بحــث را بــه همــه

نشــان دادنــد و ثابــت کردنــد کــه برخــاف گفتــۀ دشــمنان ،اســام بــا زور و شمشــیر بــه مردم
تحمیــل نشــده و یــک پیشــوای بــزرگ اســامی بــه مخالفــان خــود اجــازه میدهــد کــه هــر

گونــه ایــراد و اشــکالی دارنــد ،بــدون تــرس و واهمــه مطــرح کننــد هرچنــد بــر محــور نفــی

اســام و توحیــد باشــد.

حضــرت ،بعــد از مناظــره بــا هربــز اکبــر زرتشــتی ،بــا ادب و وقــار ،خطــاب بــه حاضــران

فرمودنــد« :یــا قــوم! إن کان أحــد فیکــم یخالــف االســام و أراد أن یســئل ،فلیســئل غیــر

محتشــم»(ای جماعــت! اگــر در بیــن شــما کســی هســت کــه بــا اســام مخالــف اســت و

میخواهــد چیــزی را بپرســد ،پــس بــدون اضطــراب و نگرانــی بپرســد)(ابنبابویه1425 ،ق،

ج .)154 :1البتــه شــبیه ایــن عبــارت ،در پایــان و اثنــای تمامــی مناظرهها از امام شــنیده شــده
اســت؛ از جملــه ،مناظــره بــا جاثلیــق مســیحی ،وقتــی کــه او بهک ّلــی درمانــده شــده بــود ،کــه
بــه او فرمودنــد« :هــر چــه میخواهــی ســؤال کن!»(همــان ،ج.)143 :2

از ویژگیهــای عصــر امــام علیبنموسیالرضا(علیهماالســام) گســترش و رواج مباحثههــای

میــان ادیــان و مذاهــب اســت .اهمیــت ایــن موضــوع از آنروســت کــه گرایــش جامعۀ اســامی
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و محافــل علمــی و دینــی بــه بحــث و گفتگــو ،نشــاندهندۀ رشــد روحیــۀ کاوشــگری در
میــان مســلمانان بــوده اســت .از طــرف دیگــر ،اســتقبال مشــتاقانۀ امامرضا(علیهالســام) از

ایــن گونــه محافــل و مباحــث ،دو نتیجــۀ محتــوم را بههمــراه داشــته اســت؛ نخســت اینکــه،

مهــر تأئیــدی بــر تبــادل اندیشــه و بحثهــای آزاد از منظــر اســام بهشــمار میآمــده اســت
و دوم ،منطقیبــودن و اســتداللپذیربودن اندیشــه و معــارف اســامی را میرســانده اســت.

البتــه ،امام(علیهالســام) از یــک طــرف آزاداندیــش و بــا ســعۀصدر بودنــد و از طــرف دیگــر اهل
تســاهل و تســامح در مســائل اعتقــادی نبودنــد و حــق و باطــل را جــدا از هــم میدانســتند و

بــا صالبــت فکــری ،محکــم بــر ســر حــق میایســتادند و اهــل نسبیاندیشــی و تفکــر التقاطــی

نبودنــد و خطــوط مــرزی عقیدتــی خــود را بــا دیگــر مکاتــب و ادیــان ،بهطــور شــفاف بیــان
میکردند.

حق پرسشگری مردم و پاسخگوبودن امامرضا(علیهالسالم)
ب) ّ

حــقّ پرســش و ســؤال از ســوی مردم و ضــرورت پاســخگویی زمامــداران ،یکــی از مصداقهای

مهــم و جــدی آزادیهــای فکــری اســت کــه از طریــق آزادی مطبوعــات و رســانهها ،تجمعات و

تشــکلهای مردمــی متجلــی میشــود(عمید زنجانــی .)152 :1387 ،اســام مخالــف آن اســت

کــه حاکــم خــود را مطــاع علیاالطــاق بدانــد و از وی میخواهــد کــه مــردم دلیــل و مصلحــت

امــر و نهــی او را بداننــد و نظرهــای انتقــادی خــود را مطــرح کننــد .امامرضا(علیهالســام) نیــز

در دوران امامــت خویــش بــه مــردم اجــازۀ پرســش میدادنــد و پاســخگویی را وظیفــۀ خــود

میدانســتند .حضــرت اگرچــه مؤیــد بــه تأییــدات خاصــۀ الهــی بودنــد ،خــود را از دیگــران برتر

نمیدانســتند و دیگــران را کوچــک نمیشــمردند و تحقیــر نمیکردنــد .لــذا بــه مــردم اجــازۀ
اظهارنظــر و پرســش میدادنــد و حتــی آنــان را بــه ژرفــکاوی و پرســش تشــویق میکردنــد

و آن را یــک ارزش میشــمردند و میفرمودنــد« :ألعلــم خزائــن و مفاتیحــه الســؤال ،فاســئلوا

یرحمــک اهلل ،فانــه یوجــر فیــه اربعــه :ألســائل و العلــم و المســتمع و المجیــب له»(دانــش،

گنجینههایــی اســت کــه پرســش ،کلیــد آن اســت .خدایتــان مــورد لطــف و رحمــت قــرار دهد،
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بپرســید! زیــرا در کار پرســش و جســتار علمــی ،چهــار نفــر پــاداش معنــوی دریافــت میکننــد:

ســؤالکننده ،معلــم ،شــنونده و پاسـخدهنده)(ابن بابویــه1425،ق ،ج28 :2؛ کلینــی1381 ،ق،
ج197 :1؛ عطــاردی1392 ،ق ،ج.)5 :1

از مصداقهــای پایبنــدی امامرضا(علیهالســام) بــه ایــن حــقّ مــردم ،پاســخگویی ایشــان

بــه پرسـشهایی اســت کــه بســیاری از شــیعیان از جملــه ریانبــن صلــت و محمدبــن عرفــه

دربــارۀ پذیــرش والیتعهــدی از ســوی ایشــان ،مطــرح میکردنــد .آنــان کــه ایــن عمــل

حضــرت را ناموجــه و ســؤالبرانگیز میدانســتند ،پرسشهایشــان را در خفــا و آشــکار مطــرح

میکردنــد .امام(علیهالســام) در مقــام پاســخگویی بــه معترضــان فرمودنــد« :خداونــد میدانــد

کــه از پذیــرش والیتعهــدی ابــا داشــتم ،ولــی هنگامــی کــه میــان قبــول یــا کشتهشــدن
مختــار شــدم ،قبــول والیتعهــدی را ترجیــح دادم .وای بــر معترضــان کــه پذیــرش والیــت از

طــرف ســتمگر را بههیچوجــه جایــز نمیداننــد و اقــدام مــرا کامــا خــاف میداننــد! آیــا

نمیداننــد کــه یوسف(علیهالســام) بــا اینکــه پیامبــر بــود ،بهحکــم ضــرورت سرپرســتی

خزائــن عزیــز مصــر را عهــدهدار شــد و فرمــود« :مــرا مســئولیت خزان ـهداری بــده ،زیــرا مــن
نگهدارنــده و دانــا هســتم .مــن نیــز بــه اجبــار و بهحکــم ضــرورت ،ایــن منصــب را پذیرفتــم،

آن هــم پــس از آنکــه مشــرف بــه مــرگ شــدم .عــاوه بــرآن ،مــن بــا شــرایطی وارد شــدم کــه

ماننــد خارجشــونده اســت(».ابن بابویــه1425 ،ق ،ج380 :2؛ ابنبابویــه1385 ،ق238 :؛ حــر
عاملــی1397 ،ق ،ج.)147 :12

در مــوردی دیگــر ،محمدبنعرفــه روایــت کــرده اســت کــه بــه امامرضا(علیهالســام) عــرض

کــردم :ای فرزنــد رســول خــدا! چــه چیــز شــما را وادار کــرد کــه والیتعهــدی را بپذیریــد؟

فرمودنــد« :چــه چیــز جــدم علی(علیهالســام) را وادار کــرد در شــورا در آید؟»(ابنبابویــه،

1425ق ،ج .)380 :2از مجموعــه ایــن ســخنان امام(علیهالســام) اســتفاده میشــود کــه ایشــان
بــه ایــن آزادی و حــقّ شــهروندی احتــرام میگذاشــتند و بــه مــردم ،آزادی حقوقــی کامــل

میدادنــد و در مقــام پاســخگویی ،بســیاری از حقایــق را نیــز آشــکار میکردنــد و آزادی
حقوقــی شــهروندان را محــدود نمیســاختند.
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گفتار دوم :حقوق قضایی
حقــوق قضایــی مجموعــه اصولــی اســت کــه بــه بیــان موازیــن و ضوابــط حقوقــی مربــوط

بــه دادرســی عادالنــه و حقوقــی کــه افــراد دربــارۀ دادخواهــی و رســیدگی قضایــی و بررســی

اتهامــات و انجــام محاکمــات دارنــد ،اختصــاص مییابــد .امامرضا(علیهالســام) در اهمیــت

احقــاق حــق نــزد قاضــی میفرماینــد« :چــه عظیــم اســت حــقّ تــو ای کعبــه! بــه خدا ســوگند

کــه حــقّ مومــن از تــو نیــز بزرگتــر است»(منســوب بــه امــام رضــا(ع)1406 ،ق .)335 :در

ـش ِ رو ،مــواردی از اندیشـههای امامرضا(علیهالســام) دربــارۀ حقــوق قضایــی مــردم
گفتــار پیـ 

را بررســی خواهیــم کــرد.

حق دادخواهی و رجوع به محکمۀ مستقل و بیطرف
بند اولّ :

تظلّــم و دادخواهــی از جملــه حقــوق اولیــۀ شــهروندان بهشــمار م ـیرود ،تــا افــرادی کــه

حقــوق و آزادی و امنیتشــان بهنحــوی در معــرض تجــاوز قــرار گرفتــه اســت ،بــرای احیــای آن،

امــکان مراجعــه بــه محاکــم مســتقل و بیطــرف را داشــته باشــند .امامرضا(علیهالســام) در
روز فتــح روســتاهایی از کابــل توســط ســپاهیان مأمــون کــه او را شــادمان کــرده بــود ،رعایــت

موازینــی را بــه وی متذکــر شــدند کــه بهجــای کشورگشــایی صــرف ،جــای خشــنودی دارنــد.

ایشــان پــس از انتقــاد بــه دســتگاه حکومتــی وی مبنــی بــر ســتمهایی که بــر مؤمنان مـیرود،

فرمودنــد« :روزگار بــر مظلومــان بهســختی میگــذرد و آنــان کســی را نمییابنــد کــه بــه وی

شــکایت برنــد ...آیــا نمیدانــی کــه والــی مســلمانان همچــون تیــرک میــان چــادر اســت کــه

هــر کــس بخواهــد بــدان دسترســی دارد؟»(ابنبابویــه1425 ،ق ،ج160 :2؛ عطــاردی1392 ،ق،
ج 85 :1؛ مجلســی ،1373،ج .)165 :49

در ایــن فرمایــش امامرضا(علیهالســام) دربــارۀ حقــوق قضایــی شــهروندان ،نکاتــی قابــل

توجــه و تأمــل اســت :نخســت ،تظلــم ودادخواهــی حــقّ مســلم همــۀ شــهروندان و ایجــاد
دســتگاه قضایــی صالــح بــرای تضمیــن امنیــت شــهروندان ،تکلیــف حکومــت اســت .دوم ،ایــن
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حــقّ مطلــق اســت؛ بدینمعنــا کــه نمیتــوان مانــع اســتفادۀ احــدی از آن شــد .ســوم ،چهبســا
ممکــن اســت شــهروندان قصــد شــکایت علیــه مقامــات دســتگاه حکومتــی را داشــته باشــند؛
لــذا حکومــت اســامی مکلّــف اســت امکانــات قضایــی الزم را بــدون هیچگونــه تضییــق و

اعمــال قــدرت در اختیــار آنــان قــرار دهــد تــا آنــان از ظلــم و ســتم دســتگاه حکومتــی مصــون

بما نند .

در بینــش اســامی ،صِ ــرفِ وجــو ِد دادگاه مســتقل ،دلیــل بــر وجــود اســتقالل قاضی نیســت،

بلکــه چنیــن اســتقالل ظاهــری و بیرونــی منــوط بــه اســتقالل درونــی اســت و کســی میتواند
در برابــر تطمیــع و تهدیــد دیگــران اســتقالل رأی خــود را حفــظ کنــد کــه بــه اســتقالل درون

رســیده و دارای نوعی ثبات شــخصیت باشــد(جوادی آملی .)175 :1390،همچنیــن ،روایتهای
متعــددی دربــارۀ لــزوم رعایــت بیطرفــی در امــر قضــاوت وجــود دارد .از آن مــوارد روایتــی

اســت کــه شــیخ صــدوق(ره) بــه ســند خویــش از امامرضا(علیهالســام) از پــدران خویــش،

از علی(علیهالســام) روایــت نمــود کــه گفــت :پیامبــر خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) مــرا بــه یمــن
اعــزام نمــود و فرمــود« :آنــگاه کــه محاکمــه بــه نــزد تــو آوردنــد ،بــه نفــع هیچیــک از دو طــرف

حکــم مکــن مگــر اینکــه از دیگــری مســئله را جویــا شــوی .آنــگاه امیرالمؤمنین(علیهالســام)

فرمــود :پــس از آن هیـچگاه مــن در قضــاوت تردیــد نکردم(».منتظــری ،1379 ،ج.)309 :3

حق دفاع
بند دومّ :

یکــی از مهمتریــن اصولــی کــه در نظــام قضایــی هــر حکومتــی بایــد وجــود داشــته باشــد،

اصــل حــق متهــم در دفــاع از خویــش اســت؛ یعنــی بایــد اجــازه داشــته باشــد تــا هــر آنچــه را
کــه فکــر میکنــد بــرای تبرئــه یــا تخفیــف مجــازات و احقــاق ح ّقــش مفیــد اســت ،ارائــه کند.
ایــن اصــل مهــم در ســیرۀ امامرضا(علیهالســام) نیــز بهوضــوح مشــاهده میشــود.

نقــل اســت ،خلفبنعیســی کشــاورزی بــود که با همســر و چهــار فرزنــدش در حوالــی مدینه

زندگــی میکــرد .چهــار تــن از مأمــوران حکومتــی حاکــم مدینــه ،چشــم طمــع به نامــوس وی
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میدوزنــد و مزاحــم دختــرش میشــوند .در درگیریهایــی کــه رخ میدهــد ،ســه تــن از

مأمــوران حاکــم همــراه بــا پســران خلفبنعیســی کشــته میشــوند .ســلیمانبننصیر تنهــا

مأمــوری کــه از ایــن غائلههــا جــان ســالم بــه در بــرده بــود ،بــا کشــتن خلــف ،قصــد میکنــد

کــه طاهــره ،دختــر خلــف را بــه اتهــام اخــال در امــور حکومتــی ،در میــدان مرکــزی شــهر

مدینــه گــردن بزنــد .در ایــن هنــگام ،ضمــن دفاعــی کــه ابنعقیل بــا برمالکــردن حقایــق از آن

دختــر بهعمــل آورد ،امامرضا(علیهالســام) نیــز بــا بیــان ایــن عبــارت کــه «شــنیدن ســخن
هــر متهمــی واجــب اســت» اوج اعتقــاد بــه حــقّ دفــاع را بــه نمایــش میگذارنــد و موجــب

میشــوند کــه آن دختــر از مــرگ حتمــی نجــات یابــد.

در مــوردی دیگــر ،محمدبنســنان میگویــد :در خراســان ،مأمــون روزهــای دوشــنبه و

پنجشــنبه در دیــوان مظالــم مینشســت .امامرضا(علیهالســام) نیــز آنجــا حاضــر میشــدند

و بــه ســخنان ســتمدیدگان گــوش میدادنــد .روزی مــردی از صوفیــه را آوردنــد کــه بــا

ظاهــری زاهدانــه دســت بــه ســرقت زده بــود .مــرد صوفــی کــه از حضــور امــام (علیهالســام)
جــرأت یافتــه بــود ،مدعــی بــود کــه چــون مأمــون حقــش را از خمــس و فــئ نــداده ،دزدی

ـد
کــرده اســت .دالیلــی را نیــز بــر اســتحقاق بهرهمنــدی از خمــس و فــئ و عــدم اجــرای حـ ّ

ســرقت بــر خــود ،مــیآورد .مأمــون بــا برآشــفتگی رو بــه امام(علیهالســام) کــرد و گفــت:

نظــر شــما دربــارۀ ایــن مــرد و کــردارش چیســت؟ امامرضا(علیهالســام) فرمودنــد« :اینــک

ایــن مــرد دالیلــی آورده اســت .تــو نیــز جــواب او را بــا دلیــل و برهــان بــده و او را قانــع

کن»(مجلســی ،1373 ،ج .)288 :49در آن هنــگام مأمــون دســتور داد ،آن صوفــی را آزاد کننــد.
در کالم امام(علیهالســام) در محاکمــه و دادرســی عادالنــه ،تــاش بــرای احیــای حقــوق

ـد نظــر اســت .در ایــن صــورت ،دفــاع از مواضــع و حقــوق
فــردی و اجتماعــی شــهروندان مـ ّ

بــرای هــر یــک از مدعیــان ،امــر حقــی بــه نظــر میرســد .لــذا نمیتــوان فــردی را صرفــاً

بهواســطۀ اتهامــی کــه بــه او زده میشــود ،مجــرم قطعــی قلمــداد کــرد و او را بــه کیفــر
ـی ایــن حــق ،اصــل برائــت اســت.
رســاند .سرچشــمۀ طالیـ ِ
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گفتار سوم :حقوق مالی و اجتماعی
حقــوق مالــی آن دســته از حقوقــی اســت کــه در زمینــۀ مســائل اقتصــادی و مالی بــرای آحاد

شــهروندان بــه رســمیت شــناخته شــده اســت و مــردم در لــوای بهرهمنــدی از آنهــا بهعنــوان

وســیله ،میتواننــد راه ســعادت و کمــال را بپیماینــد .از طــرف دیگــر ،حقــوق اجتماعــی ،مرتبط

بــا جامع ـهای اســت کــه تشــکیلدهندۀ آن همــان مردمنــد و در ایــن صــورت رعایــت حــال

و احتــرام متقابــل بــه حقــوق آنهــا اجتنابناپذیــر اســت .تــازم و عجینبــودن حقــوق فــردی
و اجتماعــی بهنحــوی اســت کــه هــر انســان ،عــاوه بــر رعایــت حقــوق شــهروندان دیگــر ،بــا

همــان افــراد ،عالیــق مشــترکی دارد کــه بــا آرمانهایــی مثــل نوعدوســتی و همدلــی و بــا

آمیــزهای از همزیســتی و همبســتگی و مســئولیت ،جلــوۀ اجتماعــی بهخــود میگیرد(قــاری

ســیدفاطمی ،1386 ،ج .)145 :2در ایــن گفتــار ،موضوعــات اساســی ایــن دو مقولــه را از منظــر

امامرضا(علیهالســام) بررســی خواهیــم کــرد.

بند اول :حقوق مالی
الف) حقوق فقرا و محرومان

از محبوبتریــن اعمــال نــزد حضــرت رضا(علیهالســام) دســتگیری از فقــرا و محرومــان و

مهربانیکــردن بــا آنهاســت .امام(علیهالســام) ایــن کار را در حــد حقوقــی کــه بــر عهدۀ ایشــان
اســت ،یــاد میکننــد .در ایــن بــاره در گفتگــوی خــود بــا بزنطــی میفرماینــد« :دارنــدۀ نعمــت

در آزمــون بزرگــی اســت ،زیــرا خداونــد حقوقــی را در نعمتــی کــه بــه او داده ،واجــب ســاخته
اســت .بــه خــدا ســوگند نعمتهایــی از خداونــد نــزد مــن اســت و پیوســته از ایــن بیمناکــم
تــا آنــگاه کــه حقوقــی را کــه خداونــد بــر مــن واجــب ســاخته اســت ،ادا کــرده باشــم(».کلینی،

1381ق ،ج .)502 :3ایــن حقوقــی را کــه خداونــد متعــال در قــرآن کریــم بدینترتیــب از آن
َ
ـرو ِم :ذاریــات )19/و امامرضا(علیهالســام)
ـم َحـ ٌّ
ـق ل ِّ َّ
یــاد نمــوده اسـ َ
ـت(وفِي أ ْم َوال ِ ِهـ ْ
لســائِلِ َوال ْ َم ْحـ ُ
در روایــت مذکــور بــه آن اشــاره کردنــد ،همانــا دســتگیری از فقــرا و محرومــان اســت .ایشــان
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در ایــن روایــت ،مــا را متوجــه ایــن حقیقــت متعالــی و انســانی میکننــد کــه ایــن بخشــش

و دســتگیری ،شــکران نعمتــی اســت کــه خداونــد بــه انســان عطــا نمــوده و حقوقــی اســت

کــه خداونــد ،بــر وی واجــب ســاخته اســت .بنابرایــن ،تــا زمانــی کــه حقــوق واجــب الهــی ادا
نگــردد ،دارنــدۀ نعمــت در معــرض امتحــان و خطــر بزرگــی اســت.این تفکــر الهــی و انســانی

امامرضا(علیهالســام) اســت کــه باعــث میشــود تــا ایشــان بــه قــول معمربنخــاد از بهتریــن

غذاهایــی کــه حاضــر میشــد ،مقــداری برداشــته و میفرمودنــد کــه بیــن درمانــدگان تقســیم
کنند(کلینــی1381،ق ،ج .)52 :4همچنیــن بیــان میکردنــد« :بــا اطعــام طعــام ،راهــی بــرای

انســانها بــه ســوی بهشــت گشــوده شــده اســت(».ابنبابویه1425 ،ق ،ج264 :2؛ عطــاردی،

1392ق ،ج.)39 :2

مســئولیتپذیری و تعــاون اجتماعــی در آموزههــای امامرضا(علیهالســام) بهویــژه در

روابــط مالــی و محرومیتزدایــی و یاریرســاندن بــه شــهروندان فقیــر و محــروم نیــز مــورد

تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .ایشــان میفرماینــد« :ألن اهلل تبــارک وتعالــی کلــف أهــل الصحــه
القیــام بشــأن أهــل الزمانــه و البلوی»(خداونــد ،توانمنــدان را مک ّلــف کــرده اســت تــا بــرای

امــور بیمــاران زمینگیــر و دیگــر مبتالیــان و گرفتــاران قیــام کنند)(ابنبابویــه1425 ،ق،

ج .)89 :2کــرم و بخشــش امام(علیهالســام) از منشــأ توحیــد سرچشــمه میگیــرد و نمــاد

بشردوســتی ایشــان اســت .همانگونهکــه در خراســان ،تمامــی امــوال خویــش را در روز عرفــه

بــه نیازمنــدان بخشــیدند و در پاســخ بــه فضلبنســهل کــه ایــن کار را زیــان میدانســت،

فرمودنــد« :ایــن کار ،غنیمــت و ســود اســت ،آنچــه را کــه بــرای نیــل به پــاداش الهــی و کرامت
انســانی بخشــیدی ،غرامــت و زیــان مشمار(».مجلســی ،1373 ،ج.)100 :49

ب) حقوق کارگران

از دســتورهای مؤکــد اســام ،پرداخــت حــق و حقــوق شــهروندان در زمان مشــخص و بهمقدار

اســت .اگــر یــک کارگــر بــرای انجــام کاری تعییــن شــود ،بایــد مــزدی را کــه پیــش از شــروع

کار بــا وی توافــق شــده اســت ،پــس از اتمــام کار و بــه تعبیــر امــام صادق(علیهالســام) قبــل
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از اینکــه عــرق جبیــن او خشــک شــود ،پرداخــت نمــود.
ســلیمان جعفــری میگویــد :بــا امامرضا(علیهالســام) وارد منزلشــان شــدم .کارگــری

ســیاهچهره بــا غالمــان امــام کار میکــرد .امام(علیهالســام) فرمودنــد« :ایــن کیســت؟»

گفتنــد :کارگــری اســت کــه آوردهایــم تــا بــه مــا کمــک کنــد .امام(علیهالســام) فرمودنــد:
«آیــا مــزد او را مشــخص کردهایــد؟» گفتنــد :نــه ،هــر چــه بــه او بدهیــم ،راضــی اســت.
حضــرت چهــره در هــم کشــیدند و ناراحــت شــدند .مــن پیش رفتــم و علــت ناراحتی ایشــان را

پرســیدم .حضــرت فرمودنــد« :چندیــن بــار آنهــا را از ایــن کار منــع کــردهام کــه بــه هیچکــس

کاری ندهیــد ،مگــر اجــرت و مــزد او را تعییــن کنیــد .اگــر کارگــری بــدون تعییــن اجــرت برای
تــو کار کنــد ،حتــی اگــر ســه برابــر اجرتــش را هــم بــه او بدهــی ،بــاز گمــان میکنــد بــه او

کــم پرداخــت کــردهای و اگــر مــزد او را تعییــن کــردی ،اگــر همــان مقــدار هــم بدهــی ،تــو را

هــم سپاســگزار اســت و اگــر مبلــغ اندکــی اضافــه کنــی ،بهحســاب مـیآورد و میفهمــد کــه

بــه او زیــاده هــم دادهای(».ابــن بابویــه1425 ،ق ،ج124 :2؛ مجلســی ،1373 ،ج.)286 :49

ایــن توصیــۀ جــدی امامرضا(علیهالســام) دربــارۀ تعییــن مــزد کــه در کنــار کارگــر و کارفرما،

رکــن ســوم حقــوق کار اســت ،حساســیت ایشــان را دربــارۀ حقــوق کارگــران بهعنــوان یکــی
معینبــودن میــزان مــزد کارگــران در
از اقشــار مهـ ّ
ـم جامعــه اســامی نشــان میدهــد .امــروزه ّ

قراردادهــای کار ،بــه یکــی از اصــول اساســی قــرارداد کار تبدیــل شــده اســت ،تــا حــدی کــه

تأکیــد ســازمان بینالمللــی کار بــر تعییــن مــزد کارگــر و اهمیــت حقوقــی ،اقتصــادی و روانــی

آن را در عصــر معاصــر بــرای کارگــر و حتــی خانــواده او بههمــراه داشــته اســت .یکــی از عوامــل
بــروز اختــاف میــان کارگــران و کارفرمایــان و بســیاری از نزاعهایــی کــه منجــر بــه شــکایت

در محاکــم میشــود ،ابهــام و اجمــال در تدویــن قــرارداد کار اســت .طبــق ایــن فرمایــش،

امامرضا(علیهالســام) تأکیــد میورزنــد کــه ایــن قراردادهــا بایــد شــفاف و روشــن تدویــن و
منعقــد شــوند تــا از اختالفهــا و دعــاوی آتــی جلوگیــری شــود.
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بند دوم :حقوق اجتماعی

آنچــه در عرصــۀ حقــوق اجتماعــی بایــد مــورد توجــه واقــع شــود اخالقگرایــی

امامرضا(علیهالســام) اســت کــه بــر پایــه آن ،اصــول اخالقــی دارای اصالــت اســت و اهــداف
و ابــزار زمامــداری بایــد مــورد تأییــد حــوزۀ اخــاق قــرار گیــرد .از ایــن منظــر ،امــری اخالقی

اســت کــه بــا عادتهــا ،هنجارهــا و قوانیــن اجتماعــی و رســوم حاکــم بــر اجتمــاع تطابــق

داشــته باشــد(طباطبایی .)73 :1387 ،بــرای نیــل بــه ارتبــاط اخالقــی مؤثــر بــا مــردم،

همــواره نیازمنــد شــناخت و رعایــت ضوابــط و معیارهایــی متقــن هســتیم زیــرا در ایــن
قلمــرو ،وجــود چنیــن معیارهایــی بــه انســان اطمینــان و طیــب خاطــر میبخشــد و موجــب

اســتحکام ،تــداوم و تعمیــق آن روابــط اخالقــی میگــردد و از تأثیــر عوامــل آسیبرســان

بــه آنهــا جلوگیــری میکند(شــرفی .)86-85 :1389 ،امامرضا(علیهالســام) در راســتای

تبییــن رابطــۀ امــام و مــردم میفرماینــد« :اإلمــام األنیــس الرفیــق ،و الوالــد الشــفیق ،و

ـرۀ بالولــد الصغیــر ،و مفــرع العبــاد فــی الداهیــه الناد»(امــام ،مونســی
األخ الشــقیق و األم البـ ّ
غمگســار و پــدری مهربــان و بــرادری دلســوز و در عواطــف مثــل مــادری اســت خوشرفتــار

نســبت بــه فرزنــد خردســال و بــه هنــگام پیشــامدهای ناگــوار ،پنــاه مــردم اســت)(کلینی،

1381ق ،ج200 :1؛ عطــاردی1392 ،ق ،ج .)98 :1در ایــن روایــت ،نــوع ارتبــاط امــام و مــردم

توصیــف شــده اســت .بدینســبب ،بررســی مصداقهایــی از حقــوق اجتماعــی شــهروندان

نــزد امامرضا(علیهالســام) ضــرورت دارد.

الف) محبت و مدارا با شهروندان

در بینــش امــام علیبنموسیالرضا(علیهماالســام) تمــام شــهروندان ســزاوار لطــف و

رحمــت و مهربانیانــد و بایــد از پرت ـ ِو محبــت اجتماعــی برخــوردار شــوند .از منظــر ایشــان

محبـتورزی یکــی از تدابیــر عقلــی انســانها بــرای تنظیــم صحیــح روابــط اجتماعــی اســت

و نقــش ســازنده و مؤثــر آن انکارناپذیــر اســت .از اینروســت کــه میفرماینــد« :محبــت بــه

مــردم و اظهــار دوســتی نســبت بــه ایشــان ،نیمــی از عقــل است(».مجلســی ،1373 ،ج:78
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 .)335در جــای دیگــر میفرماینــد« :إصطنــع الخیــر إلــی مــن هــو أهلــه و إلــی مــن هــو غیــر
أهلــه ،فــإن لــم تصــب مــن هــو أهلــه فأنــت أهله»(نیکــی کــن؛ خــواه نســبت بــه کســی کــه

اهــل آن عمــل باشــد یــا غیــر اهــل ایــن عمــل باشــد و مســتحق ایــن احســان نباشــد .پــس

اگــر فیــض احســان بــه مســتحق را درک نکــردی ،الاقــل تــو از اهــل احســان خواهــی بــود).
(ابنبابویــه1425 ،ق ،ج.)133 :2

بــر اســاس ایــن حکمــت رضــوی ،هــر انســانی در وهلــۀ اول بایــد در اندیشــۀ ســاختن خــود

باشــد و شایســتگیهای انســانی الزم را در خــود پدیــد آورد .ســپس بــا دیگــران بــر اســاس
شایســتگی خــود ارتبــاط برقــرار کنــد ،بــه اصــول انســانی پایبنــد باشــد و خصلتهــای بشــری

را در خــود پدیــد آورد و بــه شــهروندان ،محبــت و نیکــی نمــوده «از مالحــات و جــدال و مــراء
بــا مــردم خــودداری نماید(».مجلســی ،1373،ج345 :78؛ ابــن شــعبه حرانــی1402 ،ق.)340 :

مــدارا بــا شــهروندان چنــان قــدر و منزلــت واالیــی نــزد حضــرت دارد کــه بهعنــوان ســنتی
از رســول خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) جــزء نشــانههای ایمــان واقعــی شــمرده شــده اســت.

امام(علیهالســام) در مقــام برشــماری ســه ویژگــی برجســتۀ مؤمنــان میفرماینــد« :الیکــون

المؤمــن مؤمنــا حتــی تکــون فیــه ثــاث خصــال :ســنه مــن ربــه ،ســنه مــن نبیــه و ســنه مــن

ولیــه ...و أمــا الســنۀ مــن نبیــه فمــداراۀ الناس»(مؤمــن ،مؤمــن واقعــی نیســت ،مگــر آنکــه ســه

خصلــت در او باشــد :ســنتی از پــروردگارش ،ســنتی از پیامبــرش و ســنتی از امامــش ...و امــا،

ســنت پیامبــرش ،مــدارا و نرمرفتــاری بــا مــردم اســت)( کلینــی1381 ،ق :ج339 :3؛ ابــن
شــعبه حرانــی1402 ،ق .)442 :قــرآن و ســنت پیامبــر و معصومان(علیهمالســام) مملــو از

فرازهایــی اســت کــه همگــی بــه جایــگاه ویــژة اخــاق و التــزام بــه اصــول اخالقــی در روابــط

اجتماعــی اشــاره دارنــد .در ایــن راســتا شــاید روشـنترین تعبیــر ،حدیــث نبــوی اســت کــه در

آن پیامبــر اعظم(صلیاهللعلیهوآلــه) هــدف اصلــی از بعثــت خــود را تتمیــم و تکمیــل مــکارم
اخالقــی معرفــی میکنند(محمــدی ریشــهری ،1362،ج.)149 :3
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ب) همنشینی و همفکری با شهروندان

رهبــران الهــی نــه تنهــا بــا شــهروندان عــادی نشســت و برخاســت داشــتند و از همزیســتی

بــا آنــان احســاس کســر شــأن نمیکردنــد ،بلکــه بــا همنشــینی بــا مــردم بــه همــه آدمیــان
درس انســانیت و فضیلــت و شــرافت انســانی آموختنــد .دربــاره ایــن ســلوک اجتماعــی

امامرضا(علیهالســام) روایــات فراوانــی رســیده اســت کــه بــه چنــد مــورد اشــاره میکنیــم.
یاســر الخــادم یکــی از نزدیــکان امام(علیهالســام) نقــل میکنــد :در روز شــهادت

امام(علیهالســام) بــر اثــر مســمومیت توســط مأمــون ،پــس از اقامــۀ نمــاز ظهــر ،امــام از
غــذا خــوردن اهــل خانــه و کارکنــان و خدمتگــزاران پرســیدند .عرضــه داشــتم :بــا ایــن حــال

مســمومیت شــدید شــما کــه میتواند غــذا بخــورد؟ در ایــن هنــگام ،امام(علیهالســام) راســت

نشســتند و فرمودنــد :ســفره را بیاوریــد و همــگان را یکبهیــک بــر ســر ســفره فــرا خواندنــد و
مــورد تفقــد و مهــر خویــش قــرار دادنــد .پــس از آنکــه همــه غــذا صــرف کردنــد ،امــام بیهوش

افتادند(ابنبابویــه1425 ،ق ،ج .)241 :2ایشــان همچنیــن بــه نقــل از عبداهللبــن صلــت در راه

مــرو ،بــا غالمــان و همراهــان خویــش همنشــین میشــدند و از پهنکــردن ســفرۀ جداگانــه

برایشــان جلوگیــری میکردنــد( کلینــی1381،ق ،ج .)230 :8آری ،امامرضا(علیهالســام) ایــن

گونــه زانوبهزانــوی مــردم مینشســتند و محبــت خویــش را در دل آنهــا میکاشــتند و معتقــد
بودنــد کــه بــا ایــن شــیوۀ متعالــی اســت کــه میتــوان بــه اوج کمــاالت انســانی رســید و بــا

همیــن تعالیــم حقوقــی اســت کــه میتــوان اصالــت و عمــق ایمــان و علــ ّو ذات انســانی را

شــناخت.

در روایــت اســت ،امــام وارد حمامــی شــدند .مــردی کــه امام(علیهالســام) را نمیشــناخت

بــه ایشــان گفــت :بــدن مــرا مالــش بــده! امام(علیهالســام) چنیــن کردنــد .وقتــی مــردم آن
مــرد را متوجــه کردنــد و حضــرت را شــناخت ،بــا پریشــانی شــروع بــه عذرخواهــی و پــوزش

کــرد ،ولــی امــام بــه کارشــان ادامــه دادنــد و او را دلــداری میدادنــد کــه چــرا مــرا از خدمــت به

بــرادر دینــی خــودم محــروم میکنی؟(ابــنشهرآشــوب1412،ق ،ج .)364 :4ایــن همنشــینی با
عمــوم شــهروندان کــه از ویژگیهــای امــام و حاکــم در جامعــه اســامی اســت آثــار گرانبهایــی
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داشــت زیــرا از ایــن رهگــذر ،امام(علیهالســام) بــا درد و رنــج ایشــان از نزدیک آشــنا میشــدند

و از بینوایــان نیــز دور نمیماندنــد .از طرفــی ،در شــرایط زندگــی مردمــی و عــاری از تشــریفات
اســت کــه رابطــۀ مردمــی ایشــان برقــرار میگردیــد و همــگان امــکان دسترســی بــه ایشــان را

داشــتند .بیجهــت نیســت کــه نگارنــده تاریــخ نیشــابور نقــل میکنــد ،ســنت شاهنشــینی کــه

بهواســطه آن در نیشــابور بــر بلنــدای مجلــس ،تختگاهــی قــرار میدادنــد تــا بــزرگان بــر آن

جلــوس کننــد ،بعــد از ســفری کــه امامرضا(علیهالســام) بدانجــا کردنــد و بهجــای نشســتن
بــر شاهنشــین ،در کنــار آن نشســتند ،بــه تأســی از ایــن مشــی امام(علیهالســام) از ارزش و
اعتبــار افتاد(حاکــم نیشــابوری.)210 :1375 ،

امامرضا(علیهالســام) از ایــن همنشــینیها کمــال اســتفاده را میبردنــد و در صــورت لــزوم

از مشــورت مــردم نیــز بهرهمنــد میشــدند .حســنبنجهم میگویــد :جمعــی ،خدمــت

امامرضا(علیهالســام) بودیــم .ایشــان یــادی از پــدر بزرگوارشــان کردنــد و فرمودنــد« :بــا اینکــه

عقــل او بــر تمــام مــردم برتــری داشــت و هیــچ عقلــی بــا او برابــری نمیکــرد ،در بســیاری از

اوقــات بــا یکــی از غالمــان سیاهپوســت خــود مشــورت میکردنــد ».بــه آن حضــرت عــرض
کردیــم :آیــا بــا چنیــن کســی مشــورت میکنیــد؟ در پاســخ فرمودنــد« :چــه بســا خــدای
تبــارک و تعالــی ،مشــکلی را بــا زبــان چنیــن شــخصی برطــرف کند(».ابنبابویــه1425 ،ق ،ج:2

29؛ مجلســی ،1373 ،ج.)98 :75

ج) رفع حاجات و خدمت به شهروندان

مدنظــر امامرضا(علیهالســام) نمیتوانــد نســبت بــه
شــهروند مؤمــن در جامعــه
اســامی ّ
ِ

شــرایط اجتماعــی و نیازهــا و ضرورتهــای زندگــی دیگــران بیتفــاوت باشــد .ابراهیمبــن

عبــاس از ســیرۀ اجتماعــی امامرضا(علیهالســام) نقــل میکنــد« :هرگــز ندیــدم حضــرت
ابوالحسنالرضا(علیهالســام)...رد کنــد حاجــت احــدی را که مقــدور او بود(»...مجلســی،1373،ج2

184:؛ ج .)90 :49رفــع حاجــات مــردم ،بــدون منت ،در عین حفــظ آبروی آنــان ،در تعالیم رضوی
مشــاهده میشــود .در ایــن زمینــه یس ـعبنحمزه میگویــد :در مجلــس امامرضا(علیهالســام)
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بودیــم .مــردی از اهالــی خراســان کــه خــود را محــب اهــل بیت(علیهمالســام) معرفــی میکــرد

و خرجــی خــود را در بازگشــت از خانــۀ خــدا از دســت داده بــود ،وارد شــد و از ایشــان کمکی برای

رســیدن بــه دیــار خــود میخواســت و میگفــت کــه چــون اهــل تمکــن و دارایــی اســت ،پــس
از رســیدن بــه دیــار خــود از طــرف امام(علیهالســام) صدقــه میدهــد .امــام بعــد از جلســه ،اذن

خواســتند و بــه حجــرۀ خــود رفتنــد و ســپس از پشــت د ِر حجــره دویســت دینــار بــه آن مــرد

دادنــد و فرمودنــد« :خرجــی خــود را از ایــن طریــق تأمیــن کــن و نیــازی نیســت از طــرف مــن
صدقــه دهــی .بــرو کــه نــه مــن تــو را بینــم و نه تــو مــرا بینــی!» بعــد از رفتــن آن مرد ،ســلیمان

جعفــری از امــام پرســید :چــرا صــورت خــود را پنهان داشــتید؟ امــام فرمودنــد« :نخواســتم ذلت
خواهــش را در چهــرۀ او ببینــم و خواســتم کــه او عــزت نفــس خــود را همچنــان نــگاه دارد».
(کلینــی1381،ق ،ج502 :3؛ قمــی.)1002 :1387،

امامرضا(علیهالســام) در توصیــف نیکوتریــن و بدتریــن زندگیهــای آدمیــان ،آن را بــه نوعــی

بــا خدمــت بــه مــردم و رفــع حاجتهــای آنان گــره زدهانــد و ایــن نشــان از تأکید فراوان ایشــان

بــر ایــن اصــل اصیــل اســامی دارد .علیبــن شــعیب ،یکــی از شــاگردان امامرضا(علیهالســام)،

میگویــد :از ایشــان شــنیدم کــه فرمودنــد« :زندگــی آن کســی از همــه نیکوتــر اســت کــه

زندگــی مــردم دیگــر از ناحیــه زندگــی او نیکویــی یابــد و زندگــی کســی کــه شــخص دیگــری

در ســایه زندگ ـیاش زندگــی نمیکنــد ،از همــه بدتــر اســت(».عطاردی1392،ق ،ج415 :2؛
ابــن شــعبه حرانــی1402،ق .)448 :امام(علیهالســام) شــخصیتی اســت کــه راه رســیدن بــه

هــدف واالی رســتگاری و دیــدار خداونــد متعــال را در خدمــت بــه خلــق میدانــد و همــگان را
بــه قرارگرفتــن در ایــن مســیر فــرا میخوانــد .هــدف نهایــی تخلــق در مقولــۀ اخــاق حـ ّکام بــا

«حســن فعلــی» و هــم تضمینگــر
ـرب اســت .چنیــن مالکــی هــم تأمینکننــدۀ ُ
مــردم ،تقـ ّ
«حســن فاعلــی» اســت(قمی ،1355 ،ج.)411 :1
ُ

گفتار چهارم  :حقوق اقلیتها
در هــر نظــام حکومتــی اکثریتــی از شــهروندان هســتند کــه دارای تاریــخ و فرهنــگ و زبــان
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و مذهــب مشــترکند .گروههــای کوچکتــری نیــز وجــود دارنــد کــه ویژگیهــای زبانــی و

مذهبــی و نــژادی خــود را دارنــد و اقلیــت نامیــده میشــوند(مهرپور .)89 :1389 ،مســئلۀ
رعایــت حقــوق شــهروندان اقلیــت و تبعیــض قایلنشــدن نســبت بــه آنهــا ،از امــوری اســت

ـاص امامرضا(علیهالســام) بــوده اســت و ایشــان در مــواردی تمهیداتــی
کــه مــورد توجــه خـ ّ
را بــرای رعایــت حقــوق اقلیتهــا و تأمیــن همزیســتی مســالمتآمیز اقــوام مختلــف
اندیشــیدهاند .در گفتــار پیــش رو ،ضمــن تفکیــک بیــن اقلیتهــای دینــی و نــژادی ،ســیرۀ

حقوقــی امامرضا(علیهالســام) را دربــارۀ آنــان بررســی میکنیــم.

بند اول :اقلیتهای دینی

یکــی از ضروریــات روابــط مســالمتآمیز میــان مــردم در جامعــۀ اســامی ،احتــرام متقابلــی

اســت کــه ایــن مســالمت را تســهیل مینمایــد .تجربــه ثابــت کــرده اســت تعصبــات دینــی

و مذهبــی طرفــداران ادیــان را بــه نحــو خشــمگینانهای رو در روی یکدیگــر قــرار میدهــد

و کینــه و عــداوت بهجــای میگــذارد .بــرای دوری از ایــن کینــه و عــداوت بــود کــه
امامرضا(علیهالســام) در مناظــرات بــا ســران ادیــان و مذاهــب ،بــا آزاداندیشــی هــر چــه
تمامتــر ،قائــل بــه آزادی مباحثــات علمــی و حــق پرســش بــرای آنــان بودنــد.

زکریــا از شــاگردان امامرضا(علیهالســام) میگویــد :از امام(علیهالســام) پرســیدم مــردی

از اهــل ذمــه کــه بــه فقــر و گرســنگی گرفتــار آمــده ،فرزنــدش را آورد و گفــت :فرزنــدم مــال
تــو باشــد ،او را خــوراک بــده و بــردۀ تــو باشــد .امــام فرمودنــد« :انســان آزاد ،خریــد و فــروش

نمیشــود .ایــن کار شایســتۀ تــو نیســت و از ذ ّمیــان نیــز روا نمیباشــد(».عطاردی1392،ق،
ج304 :4؛ طوســی1417،ق ،ج )77: 7ایــن فرمایــش امامرضا(علیهالســام) در دفــاع از حقــوق

اقلیتهــای مذهبــی کــه بــا پرداخــت جزیــه ،از اهــل ذ ّمــه محســوب میشــوند و مقیــم در
قلمــر ِو کشــور اســامی هســتند ،در عالیتریــن مراتــب کرامــت بشــری و ارزش انســانی قــرار

دارد .از منظــر ایشــان ،نمیتــوان آزادیِ فرزنــ ِد انســان ولــو کافــر ذمــی را بــا امــور مــادی

معاوضــه کــرد و منزلــت انســانی او را بــه بهانــۀ گرســنگی ،خدشــهدار کــرد .نمیتــوان بــه
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واســطه نیازمنــدی اقتصــادی ،او را بــرده ســاخت و آزادی خــدادادی او را ســلب کــرد اگــر چــه
مســلمان نباشــد .آری ،امامرضا(علیهالســام) بــه انســان از چنیــن دیدگاهــی مینگــرد و در

برآوردهســاختن نیازهــای او ،مذهــب و دینــش را مــاک نمیدانــد بلکــه کرامــت و انســانیت او
را مبنــای نظــر قــرار میدهــد.

در حدیــث دیگــری ،ریانبنشــبیب میگویــد :از امامرضا(علیهالســام) پرســیدم :خواهــرم

وصیــت کــرده اســت بــرای گروهــی از مســیحیان ،کــه مالی بــه آنها بدهــم ،ولی مــن میخواهم

آن مــال را بــه گروهــی از همکیشــان مســلمان بدهــم .امــام فرمودنــد« :وصیــت را بدانســان
ـن يُبَ ِّدلُون َ ُه»(گناه
کــه هســت اجــرا کــن! خداونــد بــزرگ فرمــوده اســت« :فَ ِإن ََّمــا إِ ْث ُمـ ُه َع َلــى ال َّ ِذيـ َ

آن بــر کســانی اســت کــه آن(وصیــت) را تغییــر بدهند)(بقره(.»)181/عطــاردی1392،ق ،ج:4

410؛ کلینــی1381 ،ق ،ج .)16 :7در بینــش امامرضا(علیهالســام) انســان حــق دارد تفکــر

کنــد و عقیــدهای داشــته باشــد و انتخــاب کنــد و در راســتای اندیشــه و تفکــر خــود گام بــردارد
و کاری انجــام دهــد .ایــن آزادی عمــل او حتــی پــس از مرگــش نیــز بایــد محتــرم شــمرده

شــود و بایــد از تفکــر و عمــل او ،اگرچــه بــا تفکــر و عمــل مــا ناســازگار باشــد ،صیانــت کــرد.

یاســرالخادم نقــل میکنــد :نامـهای از نیشــابور به مأمون رســید کــه مردی مجوسی(زرتشــتی)

هنــگام مــرگ وصیــت کــرده اســت مــال زیــادی را از امــوال او میــان بینوایــان تقســیم کننــد.

قاضــی نیشــابور ،آن امــوال را میــان فقــرای مســلمان تقســیم کــرده اســت .مأمــون نظــر

امامرضا(علیهالســام) را پرســید .حضــرت فرمودنــد« :مجوســیان بــه بینوایــان مســلمان چیزی

نمیدهنــد .نام ـهای بــه قاضــی نیشــابور بنویــس تــا همــان مقــدار از مالیاتهــای مســلمانان
بــردارد و بــه بینوایــان زرتشــتی بدهد(».ابنبابویــه1425 ،ق ،ج95 :2؛ عطــاردی1392 ،ق ،ج:4

 .)334بــا امعــان نظــر بــه ایــن روایــت ،اوج دفــاع از حقــوق شــهروندان اقلیــت مذهبــی در ایــن

نکتــه نهفتــه اســت کــه امامرضا(علیهالســام) بــدون توجــه بــه مذهــب و آییــن مجوســیان،

دســتور میدهنــد کــه از بیتالمــال مســلمین در جبــران خطــای قاضــی نیشــابور ،بــه همــان

میــزان بــه همکیشــان آن مجوســی بدهنــد .ایــن رفتــار حضــرت رضا(علیهالســام) مهــر

بطالنــی اســت بــر ادعــای کســانی کــه میگوینــد حقــوق اســامی فقــط حقــوق دینــداران
مســلمان را در نظــر میگیــرد.
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بند دوم :اقلیتهای نژادی

از نظــر امامرضا(علیهالســام) اســام بــه قصــد بازگردانــدن کرامــت انســانی بــه بشــریت

و رهایــی او از قیــد و بنــد زندگــی تبعیضآمیــز مبتنــی بــر طبقــۀ اجتماعــی و نــژاد ،اصــل
مســاوات و برابــری و بــرادری را میــان افــراد امــت اســامی برقــرار ســاخته اســت .حضــرت نــژاد

و رنــگ پوســت را مایــۀ فخــر و مباهــات و برتــری نمیدانســتند بلکــه آنچــه از نظــر ایشــان

مــاک و میــزان اســت ،عمــل شایســته و رعایــت تقــوای الهــی اســت .چــه زیبــا کالم الهــی بــه
«إن أَ ْكرم ُكــم ِعنـ َ َ
ير»(گرامیترین
ـم إ َِّن اهللَ َع ِليـ ٌ
ـد اهلل ِ أتْ َقا ُكـ ْ
ایــن امــر تصریــح کرده اســت کــهْ َ َ َّ :
ـم َخبِ ٌ
شــما نــزد خداونــد متعــال ،بــا تقواتریــن شماســت)(حجرات.)13/

ابراهیمبنعبــاس صولــی نقــل میکنــد کــه در جلس ـهای بــا امامرضا(علیهالســام) بودیــم.

در پایــان فرمودنــد« :ســوگند بــه قرابتــم بــا پیامبــر خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) اگــر کســی فکــر
کنــد مــن بهتــر از او هســتم ـ اشــاره بــه یکــی از غالمــان سیاهپوســت خــود ـ صحیــح نیســت،

مگــر مــن عمــل شایســتهای داشــته باشــم تــا بهتــر از او باشــم(».ابنبابویه1425 ،ق ،ج:2

 .)237پــس منــع تبعیــض نــژادی یکــی از آموزههــای غیــر قابــل اغمــاض از منظــر حضــرت

رضا(علیهالســام) اســت .همچنیــن ایــن را میتــوان از همسفرهشــدن ایشــان در طــول ســفر

بــه خراســان ،بــا غالمــان ســیاه خویــش دریافــت کــه عبداهللبــن صلــت ،شــاهد آن بــوده

اســت( کلینــی1381 ،ق ،ج .)230 :8در اندیشــۀ امامرضا(علیهالســام) پــروردگار و آفریــدگار

تمــام انســانها ،یکــی اســت؛ پــدر و مــادر انســانها هــم یکــی هســتند .ایــن بــاور و اعتقــاد

اســت کــه یگانگــی و مســاوات بســیار اصولــی و ژرف را بــر روابــط ایشــان بــا همــۀ شــهروندان

و از جملــه اقلیتهــای نــژادی حاکــم میســازد ،تــا جاییکــه در مــواردی ،طــرف مشــورت
حضــرت رضا(علیهالســام) واقــع میشــدند .بدیهــی اســت ،چنیــن منــش و روشــی ســبب

فقــدان عقــده و اختــاف طبقاتــی میشــود و شــکاف میــان افــراد جامعــه را کاهــش میدهــد

و کینههــا و دشــمنیها را نابــود میسازد(قرشــی.)145: 1389،
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نتیجه گیری
سراســر حیــات پــاک امامرضا(علیهالســام) مملــو از آموزههایــی در رعایــت حقــوق بشــر

اســت کــه حضــرت ،در عمــل بدانهــا پیشــگام بودهانــد .در جامعــه الهــی رضــوی ،بــه انســان

بهمثابــۀ موجــودی الهــی و اشــرف مخلوقــات نگریســته میشــود کــه دارای کرامــت و حامــل

روح الهــی اســت و در نهایــت بــه ســوی خداونــد بازمیگــردد .از منظــر امامرضا(علیهالســام)
ارتبــاط بــا انســان و ارج نهــادن بــه او ،بهماننــد رابطــه بــا خالــق و شــکرگزاری اســت .هــر

انســانی بــرای انســان دیگــر ،وســیلهای بــرای رســیدن بــه خــدا و راهــی اســت در جهــت نیــل

بــه معنویــت ،ســعادت و جاودانگــی؛ یعنــی انســان بــا رعایــت حقــوق شــهروندان و یــاری و

نجــاتدادن آنهــا و نیــز بهبودبخشــیدن بــه روابــط انســانی میتوانــد بــه کمــال برســد و رضــای

ایــزد م ّنــان را کســب کنــد .چنیــن بینشــی اســت کــه بینــش جامعــۀ توحیــدی مطلــوب
حضــرت رضا(علیهالســام) اســت و موجــب میشــود کــه کرامــت انســانی ،مســاوات و آزادی

بهعنــوان اصــول و مبانــی حقــوق بشــر مــورد قبــول ایشــان ،معنــا و مفهــوم واقعــی خــود را در

عرصــه عمــل پیــدا کننــد.

در تعالیــم امامرضا(علیهالســام) ارزش و کرامــت انســان پایــه و اســاس واقــع میشــود

و بهتبــع آن تمامــی قواعــد و مقــررات حقــوق بشــری بــا توجــه بــه ایــن اصــل و اصــول
مســاوات و آزادی کــه خــود از کرامــت انســانی منتــج میشــوند ،تدویــن و روابــط مختلــف
موجــود در جامعــه در چارچــوب ایــن اصــول شــکل میگیــرد و بــر حــول ایــن ســه محــور

اســت .اهتمــام و تأکیــد امامرضا(علیهالســام) بــه رعایــت حقــوق شــهروندان ،فقــط در حقــوق

مالــی و قضایــی و اجتماعــی خالصــه نمیشــود ،بلکــه آنچــه بیــش از همــه مــورد نظــر اســت،

حقوقــی اســت کــه در حــوزۀ فکــر و اندیشــۀ انســانی قــرار دارد و تحمیلنکــردن دیــن و آزادی

ـم آن بهشــمار مـیرود .حضــرت راه تحقــق حقــوق بشــر
مباحثــات علمــی ،از مصداقهــای مهـ ّ

و شــهروندی را حاکمیــت الهــی میداننــد کــه مایــۀ گســترش عدالــت و حاکمیــت ارزشهــا

و گشــایش در کار همــۀ انسانهاســت چنانکــه اگــر کمتریــن انگیزههــای خودخواهانــه و
قدرتطلبانــه در آن راه یابــد ،حقــوق شــهروندان پایمــال میشــود و تودههــای مــردم در تنگنــا
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و زیــر فشــارهای کوبنــدۀ زندگــی قــرار میگیرنــد .آن امــام همــام در ایــن میــان از حقــوق

اقلیتهــای موجــود در جامعــه غفلــت نمیورزنــد.

در ســیره و ســخنان امامرضا(علیهالســام) بهنحــو بســیار زیبــا و شــکوهمندی پیوســتگی

حقــوق الهــی بــا حقــوق انســانی در نظــام تفکــر دینــی نشــان داده و ایــن موضوع بیان میشــود

کــه بندگــی و عبودیــت خداونــد متعــال از مراعــات حقــوق شــهروندان و فضیلــت اخــاق قابــل

تفکیک نیســت.
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