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هایی چون دین، هنر و ادبیات از ادوار کهن و از نخستین جوامع بشری همراه و همزاد انسان  مقوله

ها افزایش یافته است، جوامع بشری در جایگاه  میزان توجه به این مقولهای که  اند. در هر جامعهبوده

اند. امروزه حقوق شهروندی یکی از مفاهیم نوین و مورد توجه اندیشمندان  باالتر تمدنی قرار گرفته

  حقوق شهروندی توان اینجا مطرح کرد میزان تأثیر نقش دین، هنر و ادبیات در  ای که میاست. مسئله

های  های تخصصی مربوط به دیدگاهآماری پژوهش را کلیه منابع، مقاالت، کتب و سایت  ۀ امعاست. ج

دو اندیشمند مذکور بود که با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا )مضمون( به بررسی این منابع پرداخته  

ی  های حقوق شهروندلفهلیل محتوا جهت بررسی و استخراج مؤتح  ۀها سیاه شد. ابزار گردآوری داده

های پژوهش نشان داد که از دیدگاه  آمد. یافته دستهب مجرب اساتید توسط آن و پایایی  بود که روایی

حسن مؤعالمه  دارای  شهروندی  حقوق  آملی  تکلیف،  لفهزاده  و  حق  خدا،  خلق  با  همدلی  های 

و از دیدگاه  برخورداری از عدالت، اشتغال حالل، آموزش، سالمت جسم و روان و سالمت اجتماعی  

ی از طبیعت، حقوق اقتصادی، حق و تکلیف، حقوق زنان، آزادی، کرامت سید حسین نصر، پاسدار

ن است که این حقوق باید به نوعی  باشد. بنابراین آنچه که مهم است، ای انسانی و حق حکومت می

قدم سعی  صورت ثابتهنظر و باندرکاران و افراد ذیربط در این زمینه، با اتقانتنمایان گردد که دس

 ها را در مدیریت شهروندی داشته باشند.  در اجرای این حقوق و احترام به آن

 : اهداف پژوهش

 شهروندی. بررسی نقش هنر، دین و ادبیات در تثبیت حقوق  .1
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 مقدمه 

وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست که در کنار آن    ۀحقوق شهروندی را باید مجموع

حقوق شهروندی جزء الینفک جامعۀ مدنی و  دهد.  تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت را مورد توجه قرار می

به آن  تمامی عرصهشمار میمبنای تشکیل  را در  امکان مشارکت داوطلبانۀ همۀ شهروندان  اقتصادی،  هارود که  ی 

انسان کسی است که  دارد که  زاده آملی در مورد انسان بیان میحسنآورد.  اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم می

صف به صفات ربوبی و محاسن اخالق و محامد آداب  تهایی دارد که چون به فضیلت برسند و او را م ها و قابلیتلیاقت

عنوان انسان حقیقی باید از حقوق خود  و به انسان واقعی حقیقی است کنند، او دیگر همان حیوان ناطق نیست؛ بلکه 

مندی از حقوق با یکدیگر  از منظر عالمه افراد در بهره.  (1388زاده آملی،  )حسنعنوان یک شهروند بهرمند گردد  به

 چراکه  است؛ مهیا  مرد برای آن زمینه  که است فراهم همان میزانبه زن  برای سعادت  و کمال  عبارتی مسیر برابرند. به 

 براساس عمل  و  آزادی عقیده نفس،  تزکیه و معنویت  به توجه ورزی،  عدالت علم،  واحدی هستند. در تحصیل نوع دو هر

این که می.  باشداشتغال تفاوتی میان این دو نوع نمی و شرع توان گفت که ایشان  جنسیت )زن و مرد  در نهایت 

عبارتی دیگر  دانند و بهنمی دخیل  سعادت و همچنین بهرمندی از حقوق به دستیابی و نیز معنوی کماالت  در را بودن(

بودن  ها به دلیل انساندهد؛ یعنی انسانبحث قرار می مورد  را موضوع انسان،  نوع به نگاه با  جنس،  لحاظ  بدون  عالمه

از    یمنددر بهرهتوانند برسند؛ نه به دلیل جنس زن و مرد بودن.  از حقوق بهرمند هستند و به سعادت و کمال می

سعادت جاودان، سعادت نفس    هدف تربیت؛  ،زاده آملی از منظر عالمه حسنتربیت نقش مهمی دارد.    ی حقوق شهروند

به قرآن، فروتنی   آن خودشناسی است. تفکر درباره خویشتن، رجوع  ۀ مقدم خداشناسی است و  و کمال وجود   انسانى،

  در  ریاضت، نظر  ابدیت، توجه به نیازهای ملک و ملکوت،  ۀخوف انسان در برابر عظمت کبریایی خداوند، تفکر دربار  و

زاده  )حسن  های تربیتی هستندوشیند رشد انسان از رآمل در فرأعمل و ت  علم و  عرفان،  نحوه تحصیل معارف خود،

کید بر آرای دین  أبا تحقوق را  وی  حقوق شهروندی در اندیشه سیدحسین نصر به این صورت است که    .(1388آملی،  

. درواقع، نصر  سازدها مطرح میگرایی و تعامل با ادیان و احترام به حقوق انسانمبین اسالم، فلسفه و حکمت، سنت

ها را در رابطه با  معتقد است که اسالم انسانوی  به نشان الهی مطرح نماید.    را وابستهو حقوق وی  حرمت انسان  

. وی در خصوص حقوق شهروندان  ها و حقوقشان نیز برگرفته از همین ارتباط استکنند و مسئولیتخداوند تعریف می

  بشریهای متر از مسئولیتو ک  کنند می و حقوق شهروندی از حقوق بشرهمه صحبت  معتقد است که با وجود اینکه

)عطوفی    ها بر حقوق پیشی دارند در عمل حتی در همان غرب مدرن هم در بسیاری موارد مسئولیت  ،گویند میسخن  

واکاری حقوق شهروندی براساس  به  تا  بر آن است که  پژوهش قصد    نیدر اچه گفته شد  بنابر آن  (.1388کاشانی،  

 زاده آملی و سید حسین نصر بپردازیم.  های حسناندیشه

رشته تحریر درنیامده است. در  به  درخصوص پیشینۀ پژوهش حاضر باید گفت تاکنون تحقیق مستقلی با این عنوان 

.  برداری  استای و اسنادی و ابزار گردآوری اطالعات فیشصورت کتابخانهپژوهش حاضر روش گردآوری اطالعات به
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 محمدجواد عصاری، جهانبخش رحمانی، سیدحسین واعظی، زهره سعادتمند 

 استفاده متنی هایداده محتوای 2ذهنی  منظور تفسیربه 1کیفی  محتوای تحلیل روش ها ازداده تحلیل و تجزیه جهت

کلمه برداشت و به  بهکلمه محوریشده از منابع اطالعاتی در زمینۀ پژوهشآوریاسناد و مدارک جمع تمام ابتدا  .شد

به تفکیک هر سؤال  های دستهدرفایل  3صورت غیر برخط منظور اسناد و   این برای شد. نوشته تدوین وبندی شده 

تحلیل بر اساس مقوله،   واحدهای به سپس گردید، مرور چندبار هاآن متن و شد بررسی دقت به  نوبت چند مدارک در

در این پژوهش جامعۀ آماری، کلیه اسناد و مدارک چاپ شده و در دسترس از   شد. ها، محتوی، تقسیمها، هدفمؤلفه

زاده آملی و سید حسین نصر( لذا نمونه آماری در این مطالعه مشخصاً آن اسناد و مدارک  اندیشمند )عالمه حسندو  

باشند. با  اند، میصورت غیرمستقیم بحث نمودهصورت مستقیم و چه بهاست که درخصوص حقوق شهروندی چه به

بانک  از  سایتاستفاده  قبیل  از  اطالعاتی  مهای  و  کتب  تخصصی،  قالبهای  در  که  مباحثی  و  شده  چاپ  ها  قاالت 

آوری  های این اندیشمندان پرداخته بودند، اطالعات مورد نظر جمعها به انحای مختلف به دیدگاهها، همایشکنفرانس

 .شد. برای قضاوت درباره اعتبار اسناد مدارک موجود به نقد بیرونی و درونی منابع تأکید شده است

 ر حقوق شهروندینقش دین، هنر و ادبیات د .1

های مختلف وجود در فرهنگ   هرچند موضووع حقوق شوهروندی در قرن اخیر مطرح شوده اسوت اما مبانی آن کم و بیش

بدون شوک عقادید کلی یک مکتب در باب انسوان و عالم، در اعتقاد به نوع رابطه حقوقی بین افراد انسوان و سوایر    دارد.

خاطر هدفی  موجودات بسوووتگی دارد. از دیدگاه دین اسوووالم بین تمام ذرات جهان هسوووتی ارتباطی وجود دارد که به

. یک سولسوله مبانی حقوقی دارد که قوانین خد را اند و یک نوع شوعور کلی بر نوامیس عالم حکمفرماسوتآفریده شوده

طور مکرر بر مواهب عالم برای انسان تأکید شده است. در  براساس آن اصول و مبانی وضع کرده است. در قرآن کریم به

سوویسووتم قانونگذاری الهی هم به قوانین فردی و هم قوانین جمعی توجه شووده اسووت. در احکام عبادی بر پرورش و 

نخسوتین حق هر شوهروند و هر انسوانی از نظر دین، ایجاد   د و روحیات او قانونگذاری الزم انجام شوده اسوت.سوازندگی فر

زمینه مناسوب برای رشود اوسوت. پس از آن باید محیط اجتماع فرصوت شود، توسوعه و کمال را به افراد بدهد و در جوامع 

 (.12-1: 1385تراب، ای از این وظایف بر عهده دین است )ابندینی، بخش عمده

عنوان یکی از محصووالت ذوق و قوه هنر به هنر نیز ماند سوایر امور در سوپهر حقوق شوهروندی شوناسوایی شوده اسوت.

سوووو  در میوانوه فرد و جوامعوه قرار دارد. هنر از یوک   ،ای موادی و معنوی داردشووونواختی انسوووان کوه توهموان جلوهزیبوایی

ای تنگاتنگ با اجتماع دارد. نوعی تجلی  دیگر، رابطهفرد اوسوت و ازسوویمنحصوربه  ۀنبجفردیت هنرمند و   ۀدهندنشوان

غلیوان فردی در جوامعوه کوه بوا حقوق ارتبواطی وثیق دارد. حق آزادی بیوان هنری، آزادی انتخواب شوووغول هنری، آزادی 

حقوق شوهروندی    های هنری و دادخواهی هنرمندان، چهار مصوداق حقوقی در نسول اول حقوق بشور اسوت. منشوورتشوکل

عنوان تجلی خالقیت و شوکوفایی شوخصویت انسوانی  های هنری اسوت. هنر بهای برای آشونایی و شوناسوایی حقدریچه

 
1- Qualitative content analysis 
2- Subjective interpretation 
3- Offline 



 

 

 1401شهریور ، 46، شماره 19دوره  363
036 -  371  

های ابزار عقیده در تمام اشوکل خود نظیر سوینما، تئاتر، ادبیات، نقاشوی، هنرهای تجسومی آزاد همچون سویر مصوداق

:  1398آگاه،  صووورت آزادانه تولید و عرضووه نمایند )ری خودد را بهها و آثار هناسووت و همه شووهروندان حق دارند ایده

هایی اسووت که انسووان را به رعایت  های دینی و فطری اسووت لبریز از آموزه(. ادبیات نیز که بازتابی از آموزه368-388

ی و پایبندی آنان گوی به مضوامین دینی و قرآنکند. اعتقاد شوعرا و ادیبان پارسویحقوق و احترام به دیگران تشوویق می

 های فردی و اجتماع است.ترین دلیل گرایش آنان بر تبیین خواستههای انسانی مهمبه آموزه

 زاده آملیهای حقوق شهروندی در اندیشه حسنمؤلفه .2

ش( فقیه، عارف، حکیم معاصر شیعه و از شاگردان عالمه شعرانی و  1400-1307)   زاده آملی حسن حسن  عالمه  

عالمه طباطبایی است. او در ادبیات، علوم غریبه، ریاضی، هیئت و طب تسلط داشت و لقب به »عالمه ذوالنون«  

آثار متعددی در ح او دارای  از دیدگاه  حقوق   های مؤلفه  وزۀ حدیث، دین، عرفان و حکمت است. بود.  شهروندی 

 زاده آملی آورده شده است. حسن

 زاده آملی حقوق شهروندی از دیدگاه عالمه حسن   (1جدول )

 ردیف  هالفهؤم سال منبع   کتاب 
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های  العمل دستور  61

  اخالقی و سیر و

 سلوک 

من در    "اشوواره به شووعر سووعدی 1392

جووای دگور   دلوم  و  جوموع  مویووان 

 "است

6 

های  دستورالعمل  49

  اخالقی و سیر و

 سلوک 

در توضوی  صوفات نمازگزار دوری   1392

 .کنداز خودبینی را اشاره می

7 

های  دستورالعمل  11

  اخالقی و سیر و

 سلوک 

 

1392 

سوووره   8اشوواره به تفسوویر آیه  

عمران بوه حق لبیوک گفتن و  آل

 .طلب طبیب کردن برای درمان

8 

 1392 البالغه نهج 391

 

اشووواره بوه فرزنود را بر پودر حقی  

 .است و پدر بر فرزند حقی دارد

9 

 

و    89

51 

های  دستورالعمل 

اخالقی و سیر  

 وسلوک 

خویشووتن را تفویب به حق کن   1392

 .و او را وکیل خود بگیر

10 

 6تفسیر آیه   

 سوره شوری  

  رمو أاسوتقامت کن همانگونه که م 

 .ایشده

11 

شرح آقا جمال   309

 خوانساری 

اشوواره به تفسوویر ایمان به خدا   

نیاوره اسوت کسوی که قطع رحم  

 .کند

12 

 

62 

  حکمت عملی

1385 

خویشواوندان و  هر کس با رحم و  

خوانودان خود طریق مواصووولوت و  

محبوت نپویود و از ارحوام کنواره  

بوه خودا ایموان   بگیرد آن کس 

 ندارد.

13 

 

61 

  حکمت عملی

1385 

محبت حکم فطرت انسوان اسوت.  

هر کوه از حکم فطرت بیرون رود  

 .بهره مانداز معرفت و ایمان  بی

14 

  حکمت عملی 75

1385 

دوسوووت  یکى آنکه با دشووومن و  

غضوووب و خوشووونودا او را از  

عدالت بیرون نبرد، دیگر در حال  

روا را  فقر و غنا اقتصوواد و میانه

رعوایوت کنود، دیگر از خودا خوف و  

امیودواریش معتودل و مسووواوا  

 باشد.

 

15 
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شرح آقا جمال   74

 خوانساری 

 16 عفو خدا بیشتر از جرم ماست 1385

شرح آقا جمال   309

 خوانساری 

عدالت یگوانه وسووویله حفل دول   1385

 است

17 

انسان کامل از   211

دیدگاه  

 البالغه نهج

 عدالت نگهبان خلق است.   1383

 

18 

انسان کامل از   208

دیدگاه  

 البالغه نهج

 

1383 

آن   آخورت«  و  دنویووا  عووالوم  »در 

سلطانست که در روزگارش مردم  

خوش زندگانى کنند و عدلش به  

 تمام رعیّت شامل باشد.

19 

انسان کامل از   315

دیدگاه  

 البالغه نهج

هوا را مواننود  هیچ صوووفتى دولوت 1383

صووفت عدل بر رعیت از حواد   

 عالم حفل نتواند کرد.

 

20 

  حکمت عملی 89

1385 

بر تو باد به کسوب و کار حالل و  

حسون اخالق و نیکوىى با عیال و  

تدبیر منزل به نحو احسوون و یاد  

 خدا بودن در هر حال.

 

21 

  حکمت عملی 123

1385 

و به حسن تدبیر منزل پردازیم و  

هوا توسوووعوه بوه رزق حالل بر آن

داده و وسایل تربیت روح و جسم  

بوه خلق  آن هوا را فراهم آریم و 

 ها رفتار کنیم.خوش با آن

22 

  حکمت عملی 111

 

 

1385 

چنوانکوه بودن را قوت و غوذاىى  

اسوت که از آن لذّت برد و اگر به  

گونه  متألّم شووود همیناو نرسوود  

روح را قوت و غذاىى اسوت و ذکر  

خدا و شوووق و انس با خدا قوت  

لذیذ و الذ غذاهاا روح انسانست  

را کلیودا   و چنوانکوه هر قفلى 

اسووت قفل مشووکالت و مهمّات  

عوالم را نیز کلیودا اسوووت و یواد  

23 
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خودا کلیود آن قفول اسوووت هر  

و   مشوووکوول  حووادثووه  و  موهوموى 

خطرنواکى بوا یواد خودا گشوووایش  

 هد یافتخوا

هر کشوت و کار و کسوب و علم و   1385 حکمت عملی 106

هنر و صونعت و مشواغل در عالم  

نظوام خلقوت الزم و تموام کوارهواا  

دنیوا واجوب کفواىى اسوووت و بوایود 

 .براا آخرت کرد

24 

 

 سید حسین نصرهای حقوق شهروندی در اندیشه  مؤلفه. 3

های نصور در  ازان این جریان فکری اسوت. اندیشوهردپترین نظریهمهمهای ایرانی و یکی از  حسوین نصور از چهرهسوید  

و در تالش برای اراىه تعریفی از حقیقت عالم و انسووان اسووت که به   پاسووخ به اندیشووه متجدد غربی شووکل گرفت.

رسود. نصور برای تعالی انسوان تشوکیل حکومت را ضوروری  نظر میتر بهاعتقادی وی هم دیرینه اسوت و هم معقول

حقوق شوهروندی از دیدگاه سوید حسوین نصور آورده   هایمؤلفه 2 جدول  در (.1:  1395داند )گل پروری، قربانی،  می

 .شده است

 حقوق شهروندی از دیدگاه سید حسین نصر    (2جدول )

مفاهیم دریافت   ند س های استخراج شده گزاره

 شده

شووریعت بر مبنای قرآن و حدیث، تعالیم گسووترده فقهی و 

اخالقی دربواره محیط طبیعوت، مهربوانی بوا جوانوران، نگهوداری 

ها مگر در مواقع بسویار ضوروری، نکردن آناز درختان و قطع

نکردن آب جواری و حفل گیواهوان حتی در زموان جنوگ، آلوده

دیگر موضووووعوات مربوط بوه آن دارد. خود پیوامبر همواره بوا  

درختوان، او بوه اهمیوت  جوانوران بسووویوار مهربوان بود. در مورد 

کرد.  شووود، تأکید میآنچه امروزه فضووای سووبز خوانده می

چنانچه فرموده اسوت: »کاشوتن درخت حتی یک روز قبل از  

 .«ای استپایان گرفتن دنیا نیز، عمل پسندیده

)نصوور، 

1394 ،

ص 

141-

143.) 

پاسوداری از طبیعت  -1

 و حفل آن.

بوقووای -2 بورای  توالش 

 محیط زیست.

داشتن  ثواب اخروی  -3

گواشووووت و توسوووعوه  

 درختان.

»نصور وقوع چنین فجایعی را در جهان معاصور ناشوی از دوری 

انسووان از تفسوویر سوونتی جهان و روی آوردن او به منطق 

داند. جدایی از سونت و امر قدسوی  محاسوبه و عقل ابزاری می

نوع و خداوند  که انسوان را مقید به رعایت حقوق طبیعت، هم

قیودوبنود فرد د را بوه سووولطنوت بیکرد، امروزه جوای خومی

)نصوور، 

1959 ،

ص 

11) 

تخریوب طبیعوت بوه  -4

عوقوول و خوواطور  گورایوی 

 رهایی سنت است.
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انسانی داده است. به نظر نصر انسان سنتی از امر قدسی جدا 

کند. از آنجا شودنی نیسوت و همواره به امر قدسوی رجوع می

که امر قدسووی ابدی و ازلی اسووت، بنابراین الیتغیر اسووت و 

الیتغیر  ،درنتیجوه سووونوت نیز کوه بوه امر قودسوووی رجوع دارد

 .منبعی ابدی و ازلی توجه دارد«خواهد بود زیرا به 

 

طوبویوعووت    -5 توخوریووب 

قیود و نتیجوه آزادی بی

 .شرط انسانی

انسوووان نسوووبت به زمین مالکیت ودیعتی دارد اما »اصووول  

ای بر گونوهداری خویش را فراموش کرده اسوووت و بوهاموانوت

 .  «چنبره زده استزمین 

)نصوور، 

1384 ،

ص 

14.) 

پاسوداری از طبیعت  -6

 تداری است.نشانه امان

ای در زندگی اقتصوادی شوریعت بر اخالق کار که اهمیت ویژه

 کند.دارد، تأکید می

)نصوور، 

1384 :

143 .) 

حوووفووول    -7 حوووق 

 اخالقیات در کار

شوووود، تا آنجا که به ارتباط بین کارفرما و کارمند مربوط می

شووریعت به اهمیت ارتباطات شووخصووی، انصوواف و محبت 

کند. بنابر کارفرما، که در موضوووع قدرت قرار دارد، تأکید می

یکی از احوادیوث، مزد کوارگر را قبول از خشوووک شووودن عرق  

 جبینش باید پرداخت کرد.

)هموان:  

143 .) 

شووووئوون    -7 حوفول 

 اخالقی در کار

احترام گذاشوتن به   -8

 عمل کارگر

   

 زاده آملی و سید حسین نصرهای حقوق شهروندی در آثار حسناستخراج مؤلفه.  4

 .ها آورده شده استلفهها برای استخراج مؤپوشانیهای اندیشمندان پس از حذف همنظرات و دیدگاه 3جدول    در

 هازاده آملی با حدف همپوشانی های حقوق شهروندی از آثار حسن لفه ؤ استخراج م   (3جدول )

 زاده آملی عالمه حسن 

لفه  ؤم

 استخراجی 

 ردیف ها لفه ؤم

 

 

 

 1 اشاره به دیدگاه کلینی دستگیری از مستمندان

 2 اشاره به دیدگاه کلینی مهربانی با بیچارگان

 3 دلسوزی برای مستمندان

 4 فروتنی با همه
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همدلی با خلق  

خدا در حکومت  

 اسالمی 

 5 مهربانی و دلسوزی با مخلوق  

 6 ."من در میان جمع و دلم جای دگر است"اشاره به شعر سعدی

 7 .کنددر توضی  صفات نمازگزار دوری از خودبینی را اشاره می

 

احترام به حق  

شهروند و الزام  

به تکلیف 

)رابطه حق  و  

 تکلیف

گفتن و طلب طبیب  سوووره آل عمران به حق لبیک   8اشوواره به تفسوویر آیه  

 کردن برای درمان

8 

 9 .اشاره به فرزند را بر پدر حقی است و پدر بر فرزند حقی دارد

 10 .خویشتن را تفویب به حق کن و او را وکیل خود بگیر

 11 .ایشده  رموأاستقامت کن همانگونه که م

 

 

 

 

 

 

 

حق برخورداری  

از عدالت در  

حکومت  

 اسالمی 

 12 .ایمان به خدا نیاوره است کسی که قطع رحم کنداشاره به تفسیر  

هر کس با رحم و خویشواوندان و خاندان خود طریق مواصولت و محبت نپوید  

 و از ارحام کناره بگیرد آن کس به خدا ایمان ندارد.

13 

محبت حکم فطرت انسان است. هر که از حکم فطرت بیرون رود از معرفت و  

 .بهره ماندایمان  بی

14 

یکى آنکه با دشومن و دوسوت غضوب و خوشونودا او را از عدالت بیرون نبرد،  

روا را رعایت کند، دیگر از خدا خوف  دیگر در حال فقر و غنا اقتصواد و میانه

 و امیدواریش معتدل و مساوا باشد.

 

15 

 16 .عفو خدا بیشتر از جرم ماست

 17 .عدالت یگانه وسیله حفل دول است

 عدالت نگهبان خلق است.  

 

18 

»در عالم دنیا و آخرت« آن سولطانسوت که در روزگارش مردم خوش زندگانى  

 کنند و عدلش به تمام رعیّت شامل باشد.

19 

ها را مانند صفت عدل بر رعیت از حواد  عالم حفل نتواند  هیچ صفتى دولت

 کرد.

 

20 



 369 
کار کسب و  یهاخوشه یدار یپا  یهابر شاخص  دیبا تاک یصنعت  یهاشهر ی توسعه اقتصاد یها لفهؤم  

 یدهقان  ، محمدرضاانیصادق ، ابوالفضلی، حسن دهقان دهنو انیمیرح یحاج نیرحسیام

خود جلب کرده است.  حقوق شهروندی ازجمله مباحث برجسته و مهمی است که نظرات اندیشمندان مختلفی را به

ها، مورد بحث و بررسی قرار  های آنباشند که دیدگاهزاده آملی و دکتر حسین نصر میازجمله این افراد عالمه حسن

نوعی احصا و نمایان گردند که دست اندرکاران و  گرفت. آنچه که مهم و ضروری است این است که این حقوق باید به

ها را در مدیریت  قدم سعی در اجرای این حقوق و احترام به آنصورت ثابتهربط در این زمینه، با اتقان نظر و بافراد ذی

زبانی، خاستگاه و ریشه  همدلی و هملی و همزبانی خلق خداست.  شهروندی داشته باشند. جمله این حقوق، حق همد

یابد که افراد جامعه بخواهند دست از  البته این همدلی و همزبانی در زمانی تحقق می.  اتحاد و وحدت جامعه است

   .اجرایی کننداختالف در افکار و عقاید برداشته و با زبانی مشترک و روشی یکسان آن عقاید و افکار را در جامعه 

 گیرینتیجه

مفهوم حق و تکلیف آمده در منشور حقوق شهروندی    ۀدوگانهای حقوق شهروندی، حق و تکلیف است.  یکی از بال

صورتی  ای پنهان در میان این دو واژه ساخته است که بههایی چون منشور حقوق بشر جهانی، رابطههمانند دیگر اعالمیه

گرچه  کند. اعنوان پی قراول تکلیف مقابلش را تعیین میواقع حق بهبه  .صری  و واض  از آن حرفی به میان نیامده است

های محق به نوعی اخص تعیین  این حامل یعنی تکلیف در برابر حق مشخص است اما محمول این تکلیف در برابر سوژه

که تمام    آفریند عد اخالقی مینام بُای دیگر را بهدوگانه از منشور چهره  ۀاند. بر همین اساس است که این چهرنشده

. بُعد دیگر حقوق  پذیر باشیممنشور حقوق شهروندی آگاهانه مسئولیت  کند که در برابرها را مکلف اخالقی میانسان

است.   اشتغال  میان حقشهروندی، حق  در  اشتغال  دوم حقحق  نسل  یا  رفاهی  ویژههای  جایگاه  از  بشری  ای  های 

دارد که  برخوردار است. توجه به اشتغال و بیکاری همواره اهمیتی انکارنشدنی در مساىل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

ای از پازل حقوق شهروندی بیافزاییم آن تکه که قطعا تکه بزرگی هم  د. اگر بخواهیم تکهسازتحقق آن را الزامی می

حق آموزش از حقوق اولیه بشری است که فارغ از زمان و مکان و مساىلی از قبیل جنسیت،  هست، حق آموزش است. 

در   .میرند ادامه یابدکه میشوند و تا زمانیاشخاصی که متولد می  بایست در مورد تمام زبان، نژاد، دین و قومیت می

  ۀ ها در زمینکید قرآن، روایات و احادیث اىمه اطهار مورد است و با تعهدات دولتأحق بر آموزش مورد ت  ، حقوق اسالم

از آموزش و تداوم آن با مقررات حقوق بشری در خصوص ت حمایت  بر  که موجبات تعالی و رشد جامعه است  کلیف 

ها  انسان احترام به کرامتِ انسانیِ  .از منظر اسالمی، انسان دارای کرامت ذاتیِ الهی است. آموزش همگانی منافات ندارد

ها، اعم از زن  برافروخت و سبب گردید انسان  های آحاد مردمهای هدایت و ایمان را در دلنخستین اصلی بود که شعله

کرد بلکه همه آحاد  پناه آورند. این نگاه، هرگز جنس یا گروهی را استثنا نمی  مهر اسالم،فوج به دامان پر  و مرد، فوج

اختالفی جز در پرتو    دانست و هیچاعم از سیاه و سفید، زن و مرد، عرب و عجم را در نزد پروردگار برابر می  انسانی،

باالی انسانی و معنوی، تعلیم و تربیت نفس  راه حصول به درجات   ۀشد. یگانپروای الهی و نزدیکی به آسمان معنا نمی

اند، زیرا رهایی  دانستهبه همین دلیل است که انبیاء، مهمترین هدف خود را جد و جهد در این زمینه می  ت.آدمی اس

طبق آیات متعدد قرآن کریم تعلیم و تربیت اساس بعثت پیامبر بوده  . بر  گیرداز جهل کامالً از تعلیم و تعلم اثر می
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و این تأکید در شرایطی است که اسالم تمام افراد انسانی را از هر خانواده و قشری که باشند قابل تربیت دانسته   است

جهانی    اعالمیه.  ودیعه نهاده شده استسرشت هر انسانی به  های انسانی در ضمیر وو معتقد است اصول فضایل و ارزش

موادی را به تأکید   ،تحصیل علم داشته استۀ اسالم در زمین مبینهایی که دین تبع توصیهحقوق بشر در اسالم نیز به

 .ختصاص داده استیق ابر مبانی این حقا 
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