
65

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

دریافت: 1395/11/11  پذیرش: 1396/2/6
مسعود خدیمی1 

چکیده 

ــات  ــان در حی ــه انس ــی ک ــوق و آزادی های ــه ای از حق ــوان مجموع ــه عن ــر ب ــوق بش ــوم حق مفه
ــردار  ــار و ک ــت، در گفت ــوردار اس ــا برخ ــی از آنه ــت ذات ــت از کرام ــرای صیان ــی ب ــردی و اجتماع ف
ــاط  ــه ارتب ــوان نســبت ب ــه اســتناد آن می ت امام رضا)علیه الســام( شایســتۀ تأمــل اســت؛ چنان کــه ب
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، به منظــور ایجــاد جامعــه ای وارســته و وفــادار 
بــه حقــوق مــردم پرداخته انــد تــا در نهایــت طریــق هدایــت و ســعادت را به همــگان بنمایانند. بررســی 
ــوق بشــری مّدنظــر امام رضا)علیه الســام(   ــّم حق ــق و روشــمنِد اصــول اساســی و گزاره هــای مه دقی
بــا روش تحلیــل مفــادی و اســنادی از طریــق گــردآوری اســناد و منابــع کتابخانــه ای در ایــن پژوهــش 
ــاره،  ــن ب ــوی در ای ــش رض ــی بین ــا واکاوی محتوای ــت ب ــده اس ــاش ش ــه و ت ــرار گرفت ــر ق ــّد نظ م
تصویــری از ســیره و اندیشــۀ امام رضا)علیه الســام( نســبت بــه حقــوق بشــر و مرتبــت آن در اســام 
ترســیم شــود. در تعالیــم امام)علیه الســام( کرامــت انســان، پایــه و اســاس واقــع می شــود و تمامــی 
قواعــد حقــوق بشــری بــا توجــه بــه ایــن اصــل و نیــز مســاوات و آزادی، تدویــن می شــوند. اهتمــام 
امام رضا)علیه الســام( نســبت بــه حقــوق بشــر تنهــا در حقــوق مالــی و قضایــی و اجتماعــی مشــاهده 
نمی شــود، 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 تــاّم آنهاســت. 
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مقدمه

حقــوق بشــر از مباحــث پرتکــرار در دنیــای معاصــر اســت. بــه مجموعــه امتیازهــای متعلــق 
بــه افــراد یــک جامعــه و مقــرر در قوانیــن کــه افــراد بــه اعتبــار انســان بودن و در روابــط خــود 
ــی الزم از آن برخــوردار هســتند،  ــا ضمانت هــای اجرای ــراد جامعــه و حکومــت، ب ــا دیگــر اف ب
حقــوق بشــر گفتــه می شــود. حقــوق بشــر منعکس کننــدۀ آرمــان جهانــي عدالــت و جامعــه اي 
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 فزاینــده ای داشــته و اگرچــه خاســتگاه آن غــرب اســت، بدین معنــا نیســت کــه ســایر 
نظام هــا و فرهنگ هــا از داشــتن مفاهیــم آن بی بهــره 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 نظام هــای 
حقوقــی معاصــر جهــان اســت. از آنجاکــه نظــام حقوقــی اســام، نظامــی پویــا و جامع به شــمار 
مــی رود، 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 جهان بینــي 
ــایر  ــر س ــل و اراده و مســئولیت، ب ــایه عق ــه در س ــه خداســت ک ــز انســان خلیف اســامي نی
مخلوقــات برتــري دارد. نزدیکــي و قرابــت آدمــي بــه خداونــد و اعتقاد بــه ارزش و کرامــت واالي 
انســان، بــه حقــوق بشــر در نظــام اســامي موقعیتــی ممتــاز و برجســته بخشــیده اســت. آنچــه 
به عنــوان حقــوق بشــر در اعامیــه جهانــي حقــوق بشــر آمــده بــه نحــو کامل تــري در نظــام 

حقوقــي اســام مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

دیــدگاه  از  بشــر  حقــوق  مصداق هــای  اهــّم  و  مبانــی  و  اصــول  حاضــر  مقالــه  در 
ــگاه  ــوان جای ــِو آن بت ــا در پرت ــت ت ــده اس ــی ش ــام( بررس ــی الرضا )علیهما الس علی بن موس
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 ایــن رو، مهم تریــن پرســش هایی کــه درصــدد یافتــن پاســخ 
آنهــا خواهیــم بــود عبارتنــد از: چــه مبانــی و اصــول پایــه ای بــرای صیانــت از حقــوق بشــر در 
اندیشــۀ امام رضا)علیه الســام( یافــت می شــود؟ چــه مــوارد و مصداق هایــی در ســیرۀ علمــی 
و عملــی حضــرت در رعایــت حقــوق بشــر و شــهروندی وجــود دارد؟ میــزان درجــۀ تاکیــد و 
ــدام  ــت؟ ک ــدر اس ــر چق ــوق بش ــت از حق ــت و صیان ــر رعای ــام( ب ــام امام رضا)علیه الس اهتم

ــت بیشــتری دارد؟ ــوق بشــری در اندیشــۀ ایشــان اهمی ــاحت های حق ــاحت از س س

تاکنــون آثــار ارزشــمندی در قالــب کتــاب و مقاله دربــارۀ سیره شناســِی امام رضا)علیه الســام( 
در حوزه هــای مختلــف اندیشــۀ سیاســی، تربیتی ـ اخاقــی، اقتصــادی و فرهنگــی و... نوشــته 
شــده اســت. همچنیــن آثــار پراکنــده ای دربــارۀ رعایــت حقــوق مــردم بــا تأکیــد بــر حقّ الناس 
ــا موجــز  ــا به طــور کام ــه در برخــی از آنه ــت می شــود ک از ســوی امام رضا)علیه الســام( یاف
و مختصــر، بــه برخــی از حقــوق و آزادی هــای بشــری اشــاره ای گــذرا صــورت گرفتــه اســت. 
ــگ شــهروندی از  ــوق بشــر و فرهن ــق و نهادینه ســازی حق ــا جهــت تحق برخــی از پژوهش ه

ــد. ــه کرده ان ــی را ارائ ــام( راهکارهای ــر امام رضا)علیه الس منظ

 مقالــۀ پیــش رو بــه ســبب آنکه تحلیــل مبانــی و واکاوی مصداق هــای حقوق بشــر را به صورت 
ــن و  ــری در راســتای تبیی ــد گام مؤث ــدوار اســت بتوان ــرار داده، امی روشــمند الگــوی خــود ق
تشــریح مقولــۀ حقــوق بشــر و شــأن و جایــگاه آن در ســیره و اندیشــۀ امام رضا)علیه الســام( 
بــردارد. بنابرایــن، درصــدد تحلیــل و بررســی روشــمند و هدفمنــد اصــول پایــه ای و گزاره هــای 
مهــّم حقــوق بشــری مــّد نظــر امام رضا)علیه الســام( بــا روش تحلیــل مفــادی و اســنادی و از 
طریــق گــردآوری اســناد و منابــع کتابخانــه ای خواهــد بــود. بدین ســبب، مطالــب ایــن مقالــه 
چنیــن ســامان خواهــد یافــت: در مبحــث نخســت، اصــول و مبانــی کلی حقــوق بشــر از دیدگاه 
امام رضا)علیه الســام( در ســه گفتــار کرامــت انســانی، آزادی و مســاوات بررســی خواهــد شــد. 
در مبحــث دوم مــوارد و مصداق هــای مهــّم حقــوق بشــر از منظــر امام)علیه الســام( در قالــب 
گفتارهــای حقــوق و آزادی هــای فکــری، حقــوق قضایــی، حقــوق مالــی و اجتماعــی و حقــوق 

اقلیت هــا بــه بحــث خواهیــم گذاشــت.
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مبحث اول: اصول و مبانی حقوق بشر در سیره و سخنان امام رضا)علیه السالم(

ــد متعــال در  ــه آن متکــی اســت، خداون در دیــن مبیــن اســام کــه بینــش رضــوي نیــز ب
مرکــز جهان بینــي قــرار دارد. در جهان بینــی اســامی، انســان کســي اســت کــه حیــات و فکــر 
ــاهي و  ــتوار سازد)خسروش ــه اس ــد یگان ــوص و اخــاص در راه خداون ــر خل ــود را ب ــل خ و عم
دانش پــژوه، 1380: 86(. در ســوی مقابــل، جهان بینــي غــرب »انســان« را در مرکــز اعتقــادات 
قــرار می دهــد و خــدا بدین معنــا، در خدمــت انســان و نیازهــاي اوســت. ایــن تصویــر در اســام، 
ــه یگانگــي آفریــده شــده کــه  ــا فطرتــي رو ب ــۀ دیگــری رقــم خــورد. انســان ب از آغــاز به گون
ــر و نتیجــۀ »خدامحــوري« در  ــِي هســتي او را تشــکیل مي دهــد. اث خدا محــورري رکــن اصل
تفکــر امام رضا)علیه الســام( و »انســان محوري« در فرهنــگ رایــج غــرب بــراي حقــوق بشــر، 
ایــن اســت کــه حقــوق بشــِر دریافت شــده از اســام، آن حقــوق را در چهارچــوب ارادۀ فرمــان 
الهــي مي بینــد و ناگزیــر نمي توانــد از همــۀ اعتبارهــا و حیثیت هــا صــرف  نظــر کنــد. وقتــي از 
حقــوق بشــر در اســام صحبــت مي شــود، نمي توانــد حقــوق بشــر مطلــق باشــد، بلکــه بشــري 

اســت کــه در ارتبــاط بــا خــدا قــرار گرفتــه اســت.

مفاهیــم و گزاره هایــی هســتند کــه بــرای تبییــن هــر موضــوع چارچــوب خاصــی را ترســیم 
و معیارهایــی را ارائــه می کننــد کــه تنهــا بــا رعایــت آنهــا می تــوان بــه ارزیابــی معرفت هــای 
مــورد نظــر پرداخت)ســاروخانی، 1388، ج1: 90(. لــذا بــرای تبییــن مرزهــای مفهومــی ایــن 
ــا  ــی آنه ــیم چارچــوب مفهوم ــن و ترس ــری از اصــول بنیادی ــه تصوی ــر از ارائ ــش، ناگزی پژوه
ــی پایه گــذاری شــده  ــر مبنــای اصول هســتیم. حقــوق بشــر از منظــر امام رضا)علیه الســام( ب
اســت کــه در بــادی امــر، مولــود اندیشــه های فلســفی، اخاقــی و دینی اســت و در آن، ســعادت 
و کمــال بشــری همــواره مــّد نظــر اســت. در روابــط فــردی و اجتماعــی، نظــام حقوقــی اســام 
ــارور مــی ســازد. ایــن اصــول، در عیــن آنکــه به عنــوان منبــع حقــوق قابــل درک اســت،  را ب
ــذاری  ــتقیم قاعده گ ــا غیرمس ــتقیم ی ــند و مس ــوا می بخش ــی، ارزش و محت ــد حقوق ــه قواع ب

می کننــد کــه در ادامــه بررســی خواهنــد شــد.
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گفتار اول: کرامت انسانی

مهم تریــن اصــل و پایــۀ حقــوق بشــر از نظــر امام رضا)علیه الســام( »کرامــت انســانی« اســت، 
کــه حکایــت از شــأن و منزلــت بلنــد انســانی دارد. انســان به عنــوان آفریــدۀ خداونــد از یــک 
ســو دارای کرامــت ذاتــی اســت و از ســوی دیگــر بــا اســتفاده از اســتعدادهای خــود، در فــراز و 
نشــیب رفتــاری، می توانــد بــه مراتــب کرامــت نایــل آیــد. بــه اســتناد ســخنان گهربــار حضرت 

رضا)علیه الســام( دیــن اســام بــرای انســان ها دو نــوع کرامــت قایــل اســت: 

بند اول: کرامت ذاتی

انســان دارای کرامــت ذاتــی اســت. خداونــد متعــال بنــی آدم 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 کام اهلل مجیــد 
ــراء/70(.  ــت آفریدیم()اس ــا کرام ــی آدم را ب ــا بن ــي آَدَم...«)همان ــا بَنِ ــْد َکرَّ ْمنَ ــد: »َولََق می فرمای
ــی،  ــم انســان باوجــود خلقــت جســمانی خاکــی اش، به ســبب برخــورداری از روح خدای تکری

تاحــدی اســت کــه مســجود مائــک واقــع شــده اســت.

خــدا  رســول  از  نقــل  بــه  بزرگــوارش  پــدران  از  این بــاره  در  امام رضا)علیه الســام( 
ــاع  ــی النــاس و إصطن ــودد إل ــاهلل، الت ــد: »رأس العقــل بعدااليمــان ب ــه( فرمودن )صلی اهلل علیه وآل
ــر و فاجــر«)اوج خردمنــدی، پــس از ایمــان بــه خــدا، دوســتی بــا مــردم و  الخیــر إلــی کل ب
نیکــوکاری نســبت بــه هــر انســان نیکــوکار و بــدکاری اســت()عطاردی،1392ق، ج1: 4؛ حــّر 
عاملــی، 1397ق، ج11: 28؛ ابــن بابویــه، 1425ق، ج2 :35(. روش و منش امام رضا)علیه الســام( 
رفتــار انســانی بــا تمــام مــردم اســت کــه ضابطــه و معیــار اصلــِی انســان بــودن اســت. در ایــن 
نــوع از کرامــت، بــه فرمــودۀ امام رضا)علیه الســام( همــه افــراد انســانی شایســته اند کــه مــورد 
مهــر و نیکــی قــرار گیرنــد و تقــوا کــه یکــی از اصولی تریــن مؤلفه هــای دینــی اســت، مــاک 

عمــل واقــع نشــده اســت.
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امام رضا)علیه الســام( می فرماینــد: »جــدم رســول اهلل)صلی اهلل علیه وآله( فرمودنــد: مبــادا 
فــردی از انســان ها را کوچــک بشــمارید کــه کوچــک آنــان نــزد خــدا بــزرگ اســت.«)مالکی، 
ــه  ــانی ک ــت و کس ــان ریاس ــا صاحب ــورد ب ــا در برخ ــام( عم ــا: 31(. امام رضا)علیه الس ــی ت ب
ــان و دیگــر طبقــات مــردم تفــاوت بگــذارد و  ــا امــام )علیه الســام( بیــن آن توقــع داشــتند ت
ــران  ــا دیگ ــی ب ــچ فرق ــه هی ــد ک ــورد می کردن ــند، به نحــوی برخ ــرام باش ــورد احت بیشــتر م
ندارند)زارعــی ســبزواری، 1388: 42(. انســان در روابــط اجتماعــی و جمعــی باید انســانیت خود 
را به منصــۀ 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. چه بســا رفتــار انســان بــا ایــن دســته از افــراد آنهــا را 
بیــدار و بــه اشــتباه خــود آگاه کنــد و ایــن می توانــد آموزنــدۀ اصــول انســانی و گســترش دهندۀ 
انســانیت باشــد. انســان وقتــی از مؤمنــان نیکــی دیــد، بــه آنــان می گرایــد و راه و روش شــان  را 

سرمشــق زندگــی خــود قــرار می دهــد.

بند دوم: کرامت اکتسابی

ــارۀ ســوگند  ــت: امام رضا)علیه الســام(، درب ــه گف ــل اســت ک ــی نق ــاس صول از ابراهیم بن عب
و کفــارۀ آن کــه آزادکــردن بنــده ای باشــد، ســخن می گفتنــد. در پایــان فرمودنــد: »ســوگند 
ــد  ــان کن ــی گم ــر کس ــه( دارم، اگ ــا پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــه ب ــی ک ــه قرابت ــورم ب می خ
ــه یکــی از غامــان ســیاه خــود ـ درســت نیســت،  ــا اشــاره ب کــه مــن بهتــر از او هســتم ـ ب
مگــر اینکــه عمــل شایســته داشــته باشــم.«)ابن بابویــه، 1425ق، ج2: 237(. بــر ایــن اســاس 
ــد  ــن می فرمای ــا تبیی ــرای م ــه ب ــامی را بدین گون ــل اس ــوق اصی ــام(  حق امام رضا)علیه الس
کــه تمامــی انســان ها ذاتــاً دارای شــئون و مراتــب برابرنــد؛ امــا هــر کــس می توانــد بــا پیــروی 
بیــش از حــد از تمایــات غریــزی، اخاقــاً محکــوم بــه ســقوط باشــد یــا بــا بــه کار انداختــن 
اســتعدادهای جمیلــه خــود، مراتــب کمــال انســانیت را طــی کنــد و بــه مــدارج عالیــه ارتقــا 
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ــی را ایجــاد  ــای متفاوت ــب و جایگاه ه ــای انســانی، مرات ــه رفتاره ــب اســت ک ــد. بدین ترتی یاب
می کنــد و در نتیجــه، افــراد نســبت بــه یکدیگــر برتــری می یابنــد؛ همــان منطقــی کــه در کام 
ــن  ــا کرامت تری ــِه أَتَْقیُکْم«)ب ــَد اللَـّ ــْم ِعن ــه: »إِنَّ أَْکرَ َمُک ــال مشــاهده می شــود ک ــد متع خداون

شــما باتقواتریــن شماســت()حجرات/13(.

انســان بــا برخــورداری از موهبــت آزادی و بــا اتــکا بــه دو منطــق متــازم احســاس و تعقــل، 
می توانــد روش زندگــی خــود را ترســیم کنــد. منطــق احســاس، انســان را بــه ســوی ارضــای 
ــه پیــروی از حــق دعــوت می کنــد. اصــرار بیــش از حــد  ــزی و منطــق تعقــل، ب ــع غری مناف
نســبت بــه احســاس و یــا تعقــل، آدمــی را بــه جاه طلبــی و خودخواهــی ســوق می دهــد یــا او 

ــد. ــوق شــهروندان می کن ــت حق ــی و عدالت خواهــی و رعای را راهــی حق طلب

بــا توجــه بــه دیــدگاه امام رضا)علیه الســام( نســبت به »کرامــت ذاتــی« و »کرامت اکتســابی« 
ــد ســبحان، زمینــۀ ارزش و کرامــت را در انســان به وجــود آورده  ــوم می گــردد کــه خداون معل
اســت؛ بدین معنــا کــه نیروهــا و اســتعدادهای مثبتــی کــه خداوند بــه انســان ها عنایــت فرموده 
مقتضــی به وجودآمــدن حــّق 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 می ســازد)جعفری، 1386: 226(. برعکــس، از راه مبــارزه بــا هــوای نفــس و به کارگیری 
توانایــی در راســتای انسان دوســتی، ایثــار و آزادگــی و مهربانــی، منجــر بــه تثبیــت و ارتقــای 
ــن  ــد: »باالتری ــئله فرمودن ــن مس ــارۀ ای ــام( درب ــود. امام رضا)علیه الس ــان می ش ــت انس کرام

جهــاد آدمــی، جهــاد بــا نفــس خــود اســت.«)نوری طبرســی،1408ق: 144(.

گفتار دوم : مساوات و برابری

اصــل مســاوات و برابــری مبنــای زندگــی مشــترک اجتماعــی در جوامــع کوچــک و بــزرگ 
ــا  ــد: »يَ ــراد انســانی دارای خلقــت واحدن ــات الهــی همــه اف ــه اســتناد آی به شــمار مــی رود. ب
َّْفــٍس َواِحَدٍة«)نســاء/ 1(. بنابرایــن، هرگونــه امتیاز  َّــِذي َخَلَقُکــم مِّــن ن َُّکــُم ال أَيَُّهــا النَّــاُس اتَُّقــواْ َرب
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موهومــی کــه زاییــدۀ برتری طلبــی انســان ها نســبت بــه یکدیگــر باشــد، از نظــر اســام، قابــل 
قبــول نیســت. برابــری انســانی، آرزوی تمامــی بشردوســتان و مصلحــان جامعۀ بشــری اســت و 
ــا از امــام و  ــد: »همان ــد. امام رضا)علیه الســام( فرموده ان اولیــای الهــی پیشــگامان ایــن عرصه ان
راهنمــای جامعه، مســاوات و عدالت خواســته شــده اســت...«)محمدبن مّکــی، 1379، ج1: 37(. 

ایــن مســاوات و برابــری بــه دو گونــه قابــل تصــور اســت:

بند اول: مساوات و برابری حقوقی

امام رضا)علیه الســام( در حدیثــی می فرماینــد: »إعلــم ...أن حــق الخــوان واجــب فــرض... 
و ابذلــوا النفــوس و المــوال دونهــم... و مواســاتهم و مســاواتهم فــی کل مــا يجــوز فیه المســاوات 
و المواســات...«)بدان...که حــّق بــرادران، واجــب و فریضــه اســت... از خــود و اموالتــان بــرای آنان 
ــه  ــان ب ــا آن ــری در آن رواســت، ب ــز کــه مســاوات و براب ــد... و در هــر چی ســرمایه گذاری کنی
برابــری و مســاوات رفتــار نمایید...()مجلســی،1373، ج74: 226(. از دیــدگاه امام)علیه الســام( 
اصــل مســاوات حقوقــی انســان ها در وهلــۀ اول، از نــگاه توحیــدی ایشــان سرچشــمه می گیــرد 
ــوده و همگــی  ــادر ب ــدر و م ــن جهــت کــه تمــام انســان ها زادۀ یــک پ ــۀ بعــد، از ای و در وهل
بنــی آدم محســوب می شــوند، تســاوی انســان ها در کرامــت انســانی و قابلیــت نیــل بــه ســعادت 
ــرد.  ــان نشــأت می گی ــه انســان و جه ــگاه امام رضا)علیه الســام(  ب ــن ن ــد، از ای و کمــال جاوی
از نظــر ایشــان، تســاوی حقوقــی افــراد صرف نظــر از هــر نــوع تبعیــض پذیرفتــه شــده اســت، 
ولــی بــا توجــه بــه عبــارت »فــی کّل مــا يجــوز« تنهــا دو اســتثنا بــر آن مشــاهده می شــود کــه 
هــر دو از واقعیــات و اصــل عدالــت ناشــی می شــوند. اولیــن اســتثنا مربــوط بــه حقــوق ذاتــی 
و اولیــه و الیتغیــر انســان ها یعنــی برخــی تفاوت هــای حقوقــی بیــن زن و مــرد اســت کــه از 
ــه  ــه قایل شــدن ب ــه ای ک ویژگــی خــاّص زنانگــی و مردانگــی انســان ناشــی می شــود، به گون
تســاوی حقوقــی در ایــن زمینه هــا هــم ناشــدنی و هــم نامطلــوب اســت. دومیــن اســتثنا کــه 
ــر  ــه و تحول پذی ــابی، ثانوی ــوق اکتس ــه حق ــوط ب ــزد، مرب ــامی برمی خی ــت اس ــل عدال از اص
ــه صــورت مشــروط پذیرفتــه شــده اســت،  ــی ب ــن مــورد، تســاوی حقوق انسان هاســت. در ای
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یعنــی حقــوق مســاوی در شــرایط مســاوی؛ مثــل مــزد مســاوی بــرای کار مســاوی، کــه تحقق 
آن تقریبــاً در اختیــار انســان اســت.

تأکیــد امام رضا)علیه الســام( بــر رعایــت مســاوات و برابــری بــدان جهــت اســت کــه زمینــه و 
بســتر اصلــِی حقــوق بشــر را بایــد در آن جســتجو کــرد. تــا وقتــی بیــن افــراد مســاوات برقــرار 
نشــود، محــال اســت کــه در جامعــه ای عدالــت اجتماعــی و بــرادری و آزادی محقق شــود. بدون 
مســاوات راه بــرای ظلــم و تجــاوز همــوار می گــردد و کلیــۀ اصولــی را کــه زیــر پوشــش حقــوق 
ــا بیــان صریــح و روشــن، رعایــت  بشــر قــرار دارد، ناممکــن می ســازد. لــذا در روایــت فــوق ب

مســاوات حقوقــی را بــر شــهروندان واجــب دانســته اند.

ایــن امــام همــام از شــدت اعتقــاد و عمــل بــه اصــل مســاوات و برابــری، از تهمــت و افتــرای 
دشــمنانی کــه می خواســتند محبــت ایشــان را از دل مــردم بیــرون کننــد، مصــون نماندنــد. 
ــن  ــد رســول خــدا ! ای ــد: از حضــرت رضــا )علیه الســام( پرســیدم: ای فرزن ــت می گوی اباصل
ــردم  ــد م ــا می کنی ــما ادع ــه ش ــد ک ــد و می گوین ــل می کنن ــما نق ــردم از ش ــه م چیســت ک
ــد:  ــه آســمان برداشــتند و فرمودن ــردگان شــمایند؟ امام رضا)علیه الســام( ســر ب ــدگان و ب بن
»خداونــدا، تــو آفریننــدۀ آســمان ها و زمینــی و دانــای آشــکار و نهانــی! تــو گواهــی کــه مــن 
ایــن را هرگــز نگفتــه ام و از پدرانــم نیــز نشــنیده ام. و تــو دانایــی بــه ســتم هایی کــه ایــن امــت 
ــت.«)ابن بابویه، 1425ق، ج2:  ــا اس ــی از آنه ــم یک ــت( ه ــه این)تهم ــته اند ک ــا روا داش ــر م ب
184(. ایــن فرمایــش امام)علیه الســام( صفــت ناپســند روحانیــون و کشــیش های یهــودی و 
مســیحی را مذمــوم و باطــل قلمــداد می کنــد کــه بــه فرمــودۀ قــرآن کریــم مــردم آنهــا را بــه 
ــْم َو  ــُذوا أَْحبَارَ ُه ــش می دانســتند: »اتَخ ــال می پرســتیدند و خــدای خوی ــد متع جــای خداون

ــِه«)توبه/31(. ــن ُدوِن اللَـّ رُ ْهبَانَُهــْم أَرْ بَابًا ِمّ

ــه  ــه را از جمل ــرای مغرضان ــن افت ــام( ای ــه امام)علیه الس ــم ک ــاهده می کنی ــن، مش همچنی
ســتم هایی برشــمردند کــه امــت در حــق آنهــا روا داشــته اند، زیــرا ایشــان، همــه شــهروندان را 
از لحــاظ حقــوق اجتماعــی یکســان و برابــر می داننــد، جــز حــق طاعــت و عبــادت کــه خداونــد 
خالصانه تریــن آن را مخصــوص خــود گردانیــده و وســیلۀ ترفیــع درجــات بنــدگان نــزد خــود 
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قــرار داده اســت. همچنیــن حــق والیــت کــه باری تعالــی ائمــه اطهار)علیهم الســام( را بــدان 
گرامــی داشــته اســت و دیگــران نمی تواننــد آن را بــرای خــود ادعــا کننــد. در غیــر ایــن دو، 
ــار و موجــب  ــۀ افتخ ــودن را مای ــد. امام رضا)علیه الســام( بنده ب ــدگان خداین ــر و بن ــه براب هم
ســربلندی دانســته و ســرفرودآوردن در مقابــل فرمــان الهــی را اســاس ســرفرازی می داننــد و 
ایــن همــان معنــای ســخن دیگــر ایشــان اســت کــه می فرماینــد: »بــه بندگــی خداونــد افتخــار 

ــوب،1412ق، ج4: 362(.  ــن شهرآش می کنم.«)اب

در مــوردی دیگــر، عبداهلل بن صلــت روایــت کــرده اســت: مــن در ســفر امام رضا)علیه الســام( 
بــه مــرو در خدمــت ایشــان بــودم. یــک روز فرمودنــد ســفرۀ غــذا بیندازنــد. در کنــار ســفره 
همگــی غامــان آن حضــرت از ســیاهان و غیــره گــرد آمدنــد. مــن بــه آن حضرت عــرض کردم: 
فدایــت شــوم! کاش بــرای اینهــا ســفرۀ جداگانــه انداختــه می شــد. امام)علیه الســام( فرمودنــد: 
»پــروردگار مــا یکــی اســت، پــدر و مــادر مــا هم یکــی و پــاداش هم بــه کــردار اســت.«)کلینی، 
1381ق، ج8: 230(. در فــراز پایانــی ســخن حضــرت، از طرفــی نفــی هرگونــه امتیازخواهــی و 
برتری طلبــی و از طــرف دیگــر، برابــری انســان ها بــه عقیــدۀ توحیــدی بازگردانــده شــده اســت 
و متذکــر می شــوند، اگــر ایمــان بــه خداونــد متعــال اســت و انســان ها همــه مخلــوق و بنــدۀ 
ــی  ــود نگاه ــای خ ــۀ آفریده ه ــه هم ــت، ب ــف اس ــق و دائم اللط ــدل مطل ــه ع ــتند، او ک او هس

مســاوی دارد و هیــچ امتیــاز و برتــری نمی توانــد عامــل تبعیــض واقــع شــود.

بند دوم: مساوات و برابری عموم در برابر قانون

امام رضا)علیه الســام( در ســند ولیعهــدی دربــارۀ تســاوی عمــوم در برابــر قانــون الهــی چنین 
ــی در  ــر و دگرگون ــم خــدا تغیی ــا در حک ــش خــود آوردم، ی ــزی از پی ــر چی ــد: »اگ می فرماین
انداختــم، شایســته ایــن مقــام نبــوده و خــود را مســتحق کیفــر نموده ام.«)ابن بابویــه،1425ق، 
ج2: 386(. بیــان ایــن عبــارت طایــی توســط حضــرت  رضا)علیه الســام( بــرای مبــارزه بــا ایــن 
ــد کــه هــر  ــه مــردم تفهیــم کــرده بودن ــه ب ــود کــه عالمــان بی عمــل این گون عقیــدۀ رایــج ب
زمامــدار و حاکمــی از مجــازات و بازخواســت مصونیــت دارد زیــرا مقــام و منزلــت او از قانــون 
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هــم باالتــر اســت. امام)علیه الســام( بــا ایــن گفتــه خویــش، تســاوی عمــوم از جملــه حاکــم در 
مقابــل قانــون الهــی را یــادآور می شــوند. از نظــر ایشــان اصــل عدالت بخــش »مســاوات« نبایــد 

در رفتارهــای سیاســی، تحت الشــعاع قــرار گیــرد و ســبب افزایــش نابرابــری شــود.

همچنیــن ایشــان در مقــام پاســخ بــه محمدبــن عبــاده کــه از حضــرت دربــارۀ عــدم پذیــرش 
خافــت 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 
ــاه  یکــی از دیگــران خواهــی بود.«)فضــل اهلل، 1385: 71(. امام)علیه الســام(  در پاســخی کوت
بیــان می دارنــد 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 انســان ها در برابــر قانــون مســاوی اند 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 به ظاهــر بــه ضــرر 
او باشــد کــه البتــه بــا نــگاه عمومــی بــه جامعــه، بــه ســود او و همــگان اســت. از ایــن رو، پیامبــر 
ــر از  ــود، مؤثرت ــاری ش ــن ج ــه در زمی ــی( ک ــد: »حدی)قانون ــه( فرمودن اکرم)صلی اهلل علیه وآل
ــد:  ــری فرمودن ــث دیگ ــی، 1408ق: 9(. در حدی ــت.«)نوری طبرس ــادت اس ــال عب ــصت س ش
»اجــرای حــدی از حــدود الهــی پربرکت تــر از چهــل روز بــارش بــاران اســت.«)کلینی، 1381ق، 
ــع  ــاس طب ــر اس ــه را ب ــون در جامع ــم و قان ــرورت نظ ــی)ره( ض ــه طباطبائ ج7: 174(. عام
ــای  ــۀ مذّمت ه ــت)طباطبایی،1363، ج11: 155(. هم ــرده اس ــن ک ــان تبیی ــتخدامگر انس اس

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 امام رضا)علیه الســام(  نســبت بــه ایــن اصــل و شــاخه های آن، 
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بــه ایــن نکتــۀ مقدماتــی بایــد توجــه داشــت کــه واژۀ »آزادی« دارای مفاهیــم مختلف فلســفی، 
ــط  ــه آن هــا خل ــدون توجــه ب ــی اســت کــه ب اقتصــادی، سیاســی و جامعه شــناختی و حقوق
مبحــث و مغالطــه پیــش می آیــد. از مفاهیــم مختلــف آزادی، آنچــه در ایــن بحــث بیشــتر بــه 

کار می آیــد، دو مفهــوم آزادی فلســفی)تکوینی( و آزادی حقوقی)تشــریعی( اســت. 

بند اول: آزادی فلسفی)تکوینی(

از نظــر فلســفی، انســان موجــودی اســت کــه فطرتــاً آزاد آفریــده شــده و آزادی جــزءِ خصایــل 
جدایی ناپذیــر طبیعــت اوســت. بدیــن اعتبــار، هــر فــرد دارای مجموعــه حقــوق اساســی اســت 
ــای ارادی  ــرد. انســان در چارچــوب فعالیت ه ــِی او نشــأت می گی ــِی طبیع ــت عال ــه از خصل ک
خویــش، طبیعتــا آزاد اســت. بــر اســاس ایــن آزادی اســت کــه دینــداری معنــا پیــدا می کنــد، 
ــد متصــف می گــردد. آزادی، از  ــه خــوب و ب ــی یافتــه و ب اعمــال ارادی انســان، صفــت اخاق
ایــن منظــر ایــن اســت کــه انســان اراده ای مســتقل دارد و نّیــات و تصمیم هــا و افعالــش حاصل 

ارادۀ خــود اوســت.

ــرا« و  ــه »جبرگ ــی ک ــا گروه ــش ب ــدر خوی ــات گرانق ــول حی ــام( در ط امام رضا)علیه الس
»تفویضــی« بودنــد، مواجــه شــدند. حضــرت دربــارۀ آنهــا می فرماینــد: »مــن زعــم أن اهلل يفعــل 
أفعالنــا ثــم يعذبنــا علیهــا فقــد قــال بالجبــر و القائــل بالجبــر کافــر و مــن زعــم أن اهلل فــوض أمر 
الخلــق و الــرزق فقــد قــال بالتفويــض و القائــل بالتفويــض مشــرك«)هر کــس گمــان می کنــد 
افعــال بشــر را خــدا انجــام می دهــد و ســپس خــدا مــا را به خاطــر ایــن افعالــی کــه خــود انجــام 
داده اســت عــذاب می کنــد، جبرگراســت و معتقــِد بــدان کافــر اســت. و هرکــس کــه گمــان 
می کنــد خداونــد خلقــت و رزق بندگانــش را بــه بشــر و اگــذار کــرده اســت، تفویضــی اســت و 

ــدان مشــرک اســت()ابن بابویه، 1425ق، ج1: 79(. معتقــد ب

امام)علیه الســام( کســانی را کــه فعــل بشــر را بــه خــدا نســبت می دهنــد ـ بدین معنــا کــه 
انســان، اختیــار و مســئولیتی نــدارد ـ و جبرگــرا هســتند و نیــز در طــرف دیگــر، آنانــی کــه 
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قایــل بــه دخالت نداشــتن خــدا در جهــان هســتند و تفویضــی  هســتند را در مقابــل دیــدگاه 
اصیــل اســامی در خصــوص آزادی فلســفی انســان می داننــد. ســپس در محاّجــه بــا شــخصی 
کــه از ایشــان معنــای عبــارت »أمــر بیــن األمریــن« را در روایــت »ال جبــر و ال تفويــض، بــل 
أمــر بیــن المريــن« پرســید، فرمودنــد: »امــر میــان امریــن، وجــود امــکان و راهــی اســت کــه 
به وســیلۀ آن انســان، آنچــه را بــدان مأمــور اســت انجــام دهــد و آنچــه را از آن نهــی شــده، رهــا 
ــام  ــد؟ ام ــال می کن ــاره اعم ــود را در این ب ــد ارادۀ خ ــا خداون ــید: آی ــخص پرس ــد.« آن ش کن
فرمودنــد: »اراده و مشــّیت الهــی در خوبی هــا همــان امــر بــه آنهــا و خشــنودی بــه آنهــا و یاری 
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 

می دارند)همــان:124(. 

بــا عنایــت بــه ایــن روایــاِت وجــود مبــارک امــام رضا)علیه الســام( 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 کرامت هــای اکتســابی و مراتــب عالیــه دســت می یابــد و 
بــدون آن، کرامــت ذاتــی و اکتســابی نیــز بــرای انســان بی معناســت. ایــن مفهــوم از آزادی، نــه 

عیــن کرامــت انســان، بلکــه مبنــای کرامــت او و جوهــرۀ انســانیت اســت.

بند دوم: آزادی حقوقی)تشریعی(

ــه موجــب آن افــراد بتواننــد اســتعدادها  آزادی در ایــن معنــا عبــارت از حقــی اســت کــه ب
و توانایی هــای طبیعــی و خــدادادی خویــش را بــه کار 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 بی بهره انــد. یکــی از 
ایــن امتیازهــا آزادی تــوأم بــا مســئولیت اســت کــه به موجــب آن می تواننــد سرنوشــت خــود 
را رقــم بزننــد و نتیجــۀ کارِ خــوب و بــد خویــش را مشــاهده کننــد و بــا به کارگیــری آن، در 
مراتــب انســانی ارتقــا یابنــد. یکــی از برنامه هــای پیامبــر اکرم)صلی اهلل علیه وآلــه( تکریــم اصــل 
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ــل  و زنجیــر  ــه فرمــودۀ قــرآن، هــم او محدودیت هــای پیــش و ُغ ــت و آزادگــی اســت. ب حریّ
ــيَّ  ــيَّ الُمِّ ُســوَل النَّبِ ــوَن الرَّ ــَن يَتَّبُِع َِّذي ــا دعــوت الهــی از مــردم برداشــته اســت: »ال اســارت را ب
َّــِذي يَِجُدونـَـُه َمْکتُوبـًـا ِعنَدُهــْم فـِـي التَّــْوَرةِ َواإلِنِْجیــِل يَْأُمُرُهــم بِالَْمْعــُروِف َويَْنَهاُهــْم َعــِن الُْمنَکِر  ال
َّتِــي َکانـَـْت  ُم َعَلْیِهــُم الَْخبَآئِــَث َويََضــُع َعْنُهــْم إِْصَرُهــْم َوالَْغــَاَل ال ــاِت َويَُحــرِّ یِّبَ َويُِحــلُّ لَُهــُم الطَّ

َعَلْیِهْم«)اعــراف/157(. 

امام رضا)علیه الســام(  ضمــن پذیــرش اولیــۀ ایــن موهبــت الهــی در حــّق مــردم، آن را مقّیــد 
بــه قیــودی می داننــد کــه در غیــر ایــن صــورت، منجــر بــه تالی فاســدهای فــراوان خواهد شــد. 
ایشــان می فرماینــد: »إذا فعــل النــاس هــذه االشــیاء)المنهیات( و ارتکــب کل إنســان مــا يشــتهی 
و يهــواه مــن غیــر مراقبــة لحــد، 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 می شــوند()ابن بابویه، 1425ق، 
ج2: 99(. در کام امام)علیه الســام( آزادی همــواره قریــن مســئولیت اســت و سرنوشــت نیــک 
و بــد انســان ها بــر اســاس آن رقــم می خــورد و حقــوق وآزادی انســان ها بــه رعایــت حقــوق و 
آزادی انســان های دیگــر محــدود می شــود و آزادی بــدون مراقبــت و نظــارت ممنــوع شــمرده 
شــده اســت. از نظــر ایشــان، آزادی هــر فــرد، نه تنهــا بــه آزادی دیگــران محدودیــت می یابــد، 
بلکــه بــه اصــل کرامــت انســان نیــز تحدیــد می گــردد. 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 بدان هــا ملتزم 
باشــد و در قلمــروِ فعالیت هــای 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 
متاشی شــدن اجتمــاع گــردد و حقــوق و آزادی هــای شــهروندان نیــز صیانــت شــود. نقــش 
حکومت هــا در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه مانــع تجاوزگــری شــوند و رفتــار خودســرانۀ افــراد 
را کنتــرل و از حقــوق بشــر پاســداری کننــد. ایــن همــان آزادی مّدنظــر امام رضا)علیه الســام( 

و مصــداق کامــل عدالــت اجتماعــی اســت.
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 مبحث دوم: مصداق های مهّم حقوق بشر در سیره و سخنان امام رضا)علیه السالم(  

اکنــون کــه اصــول و مبانــی حقــوق بشــر را از دیــدگاه امام رضا)علیه الســام( تبییــن کردیــم، 
ــری از  ــد تصوی ــات موجــود می توان ــق روای ــه طب ــوق شــهروندان را، ک ــّم حق مصداق هــای مه
بینــش و اندیشــۀ رضوی)علیه الســام( در زمینــه نهادینه ســازی حقــوق بشــر بــه دســت دهــد، 
بررســی می کنیــم. »نهادینــه شــدن یــک امــر اجتماعــی، یعنی پایــدار و ریشــه ای شــدن آن در 
متــن و عمــق جامعــه و مقبــول، تأییــد و به رســمیت شناخته شــدن آن ارزش هــا و مقــررات 
ــی گســترش منظــم و  ــی، 1376: 99(. امام رضا)علیه الســام( در پ ــراد جامعه«)گاب توســط اف
ــن و عمــق  ــه در مت ــد، به نحوی ک ــه بودن ــوق بشــری در جامع ــررات حق ــد و مق مســتمر قواع
ــه رســمیت  ــه آن توســط افــراد جامعــه ب جامعــه تأییدشــده و ارزش هــا و مقــررات مربــوط ب
شــناخته شــوند. بدین ســبب، در چهــار گفتــار؛ حقــوق و آزادی هــای فکــری، حقــوق قضایــی، 

حقــوق مالــی و اجتماعــی و حقــوق اقلیت هــا را بررســی خواهیــم کــرد.

گفتار اول: حقوق و آزادی های 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 می بخشــد و او را از دیگــر موجــودات متمایــز 
ــران،  ــا دیگ ــاط ب ــدون ارتب ــش، ب ــی خوی ــا اســتقال و تنهای ــد انســان ها ب ــر چن ــد. ه می کن
می تواننــد فعالیــت فکــری انجــام دهنــد، اجتماعی بــودن انســان، چنــان رابطــه ای را پدیــدار 
می ســازد کــه در آن، تبــادل و تأثیــر و تأثــر متقابــل، امــری اجتناب ناپذیــر و بسترســاز فضایــی 
ــل از دو منظــر  ــر متقاب ــر و تأث ــن تأثی از نزدیکــی و دوری و دوســتی و دشــمنی می شــود. ای
قابــل توجــه اســت: نخســت، فکــر، همیشــه در یــک مجموعۀ بســتۀ ذهنــی ســاخته و پرداخته 
ــر آن ســنگینی می کنــد. دوم، انســان،  نمی شــود، بلکــه در بســیاری مــوارد، جبــر خارجــی ب
تنهــا دربرگیرنــدۀ یــک فکــر مجــرد نیســت، بلکــه در روابــط جمعــی می توانــد 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 ایــده آل آن اســت کــه حقــوق و آزادی هــای فکــری، در 
چارچــوب موازیــن حقوقــی، طــوری باشــد کــه انســان بــا به کارگیــری شــعور خود، پاســخگوی 
ــه نحــو  ــی، ب ــدون هــر فشــار فکــری بیرون ــۀ فــردی و در عیــن حــال، ب ــج آزادی خواهان حوائ
ــوان  ــری را می ت ــد آزادی فک ــد. هرچن ــاع باش ــری اجتم ــای فک ــا تبادل ه ــراه ب شایســته، هم
در عنــوان واحــدی خاصــه کــرد، امــا در داخــل ایــن عنــوان، سلســله حقــوق و آزادی هــای 
مشــخصی از قبیــل عــدم تحمیــل دیــن و آزادی مباحثــات علمــی قابــل طــرح اســت کــه در 
ــدام اقتضــای  ــر ک ــردازد و ه ــه اندیشــه و کوشــش می پ ــاوت ب ــای متف آن، انســان در جلوه ه
ــا از منظــر حضــرت  ــه بررســی آنه ــار ب ــن گفت ــا در ای ــه م ــی خاصــی را دارد ک نظــام حقوق

ــم. ــی پردازی ــام( م رضا)علیه الس

بند اول: عدم تحمیل دین

ــت،  ــان اس ــه جهانی ــاب آن ب ــه خط ــام ک ــن اس ــر دی ــوان رهب ــام( به عن امام رضا)علیه الس
ضمــن دعــوت متفکرانــۀ مــردم بــه پذیــرش دیــن و خــودداری ازهــر نــوع تحمیــل و فشــار 
عقیدتــی، راه مجادلــه را بــرای اربــاب تفکــر بــاز می گذارنــد و فرصــت هــر نــوع دگراندیشــی 
را، مشــروط بــر آنکــه بــه مصالــح اســام لطمــه ای وارد نیــاورد، فراهــم می آورنــد. در مجلســی، 
ــَک  ُّ ــاَء رَ ب ــْو َش َ ــد: »َول ــه ای از کام اهلل مجیــد را پرســید کــه می فرمای ــزول آی مأمــون شــأن ن
آَلَمــَن َمــن فـِـي اْلَرْ ِض ُکلُُّهــْم َجِمیًعــا أَفََأنــَت تُْکــرِ هُ النَّــاَس َحتَّــی يَُکونـُـوا ُمْؤِمنِیَن«)اگــر خداوند 
مــی خواســت، همــه مــردم روی زمیــن ایمــان می آوردنــد، حــال تــو ای پیامبــر می خواهــی 

مــردم را بــه ایمــان آوردن مجبــور کنی؟()یونــس/99(.

ــت  ــده ای تح ــی آن ع ــات، در پ ــری فتوح ــس از یک س ــد: »پ ــام( فرمودن امام رضا)علیه الس
ــدادی  ــد. تع ــان نیاوردن ــی ایم ــدند، ول ــلیم ش ــه( تس ــت پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــّل حکوم ظ
ــه جنــگ هــای  ــا توجــه ب ــه ایشــان عرضــه داشــتند ب ــد و ب ــر آمدن ــزد پیامب از مســلمانان ن
خطرنــاک پیــش رو، اگــر ایــن افــراد را اجبــار بــه ایمــان آوردن کنیــم، تعــداد ســپاهیان مــا 
حضــرت  می فرماینــد  امام رضا)علیه الســام(  می شــویم«.  قوی تــر  و  می شــود  بیشــتر 
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ــم  ــات نمای ــی ماق ــد را در حال ــم خداون ــد: »نمی خواه ــواب دادن ــول)صلی اهلل علیه وآله( ج رس
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 
ــه  ــه اجبــار رفتــار کنــم، آنهــا ن ــا مــردم ب حــق، در آخــرت ایمــان خواهنــد آورد. مــن اگــر ب
ســزاوار پاداشــند و نــه شایســته ســتایش. لیکــن می خواهــم کــه بــا آزادی و اختیــار، بــه دیــن 
بگرونــد و مجبــور نباشــند، تــا شایســتۀ قــرب و اکــرام الهی شــوند و در بهشــت جــاودان زندگی 

کنند.«)ابن بابویــه، 1425ق، ج1: 135؛ عطــاردی، 1392ق: 345(. 

ــا عقایــد قلبــی  ــه ایــن روایــت شــریف امام)علیه الســام( اصــوالً مقابلــه ب ــا امعــان نظــر ب ب
ــژه  ــط اجتماعــی و به وی ــل محیطــی و روحــی، رواب ــه از عوام ــی انســان ها ک ــدات دین و معتق
تعلیــم و تربیــت ناشــی می شــود، از راه زور و اجبــار ممکــن نیســت. کمــا اینکــه خداونــد در 
آیــۀ دیگــری از قــرآن کریــم دربــارۀ گرایــش بــه دیــن، اکــراه را جایــز نمی دانــد: »اَل إِْکــرَ اَه فـِـي 
یِن«)بقــره/256(. چــون عقایــد قلبــی و دینــی از راه عقــل و قبــول وجدانــی پدیدار می شــود،  الِدّ
نمی تــوان بــا اکــراه و اجبــار، عقیــدۀ فــردی را تغییــر داد. بــر ایــن اســاس، عــدم تحمیــل دیــن 
ــّق  ــه( ح ــی پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــه حت ــمار آورد ک ــدی به ش ــای خداون ــد از حکمت ه را بای

تحمیــل آن را نــدارد و فقــط ایمــان آزاد، آگاهانــه و مســئوالنه تشــویق می شــود.

آزادی اراده و انتخــاب انســان از منظــر امام رضا)علیه الســام( ارزشــمند اســت و حــّق اوســت 
کــه در عقیــده و فکــر مجبــور نشــود. انســان ها بایــد خــود، راه خویــش را برگزیننــد و بــا وجــود 
چنیــن آزادی اســت کــه شایســتگی نیــل بــه پــاداش یــا کیفــر حاصــل می شــود و شایســتۀ 
ــوزۀ امام رضا)علیه الســام( عظمــت ارزش انســان و  ــن آم ــا نکوهــش می شــوند. ای ســتایش ی
عــدم تحمیــل دیــن را بــر او تبییــن می کنــد. ســلب آزادی و الــزام و اجبــار فکــری و اعتقــادی 
بیشــترین تأثیــر منفــی را بــر شــخصیت انســان می گــذارد. قطعــا بندگــی فکــری، زمینــۀ اصلِی 
ــلب  ــۀ س ــن آزادی، زمین ــلب ای ــذا، س ــت. ل ــه اس ــای کورکوران ــا و اطاعت ه ــی بندگی ه تمام
تمامــی حقــوق و آزادی هــای دیگــر مــردم را فراهــم می کنــد 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، چنان کــه مذاهــب حقیقــی بــا مذاهــب خرافی، مســاوی 
نیســت و چــون مذهــب صرفــاً 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 طبعــاً چنیــن چیــزی مقبــول اســام نخواهــد بود.

بند دوم: آزادی مباحثات علمی

آزادی مباحثــات علمــی، از جملــه حقــوق غیــر قابــل ســلب و ارزشــمندی اســت کــه به مثابــۀ 
موهبتــی الهــی، نمی بایســت بــه بهانه هــای بــی ارزش، از مــردم ســلب شــود. بــا وجــود ایــن، 
ــات جســورانه و بی ماحظــه ای را  ــه تأثیرهــای ناشــی از بیان بازتاب هــای اجتماعــی نســبت ب
کــه ممکــن اســت جریحه دارکننــدۀ وجــدان عمومــی باشــد، نبایــد نادیــده گرفــت. شــنیدن 
دیدگاه هــای گوناگــون کــه نوعــاً برخاســته از عقایــد متفــاوت اســت، در اســام بــا آغــوش بــاز 
ــه عنــوان  ــم بشــارت داده شــده اســت کــه ســخنان را بشــنوند و ب ــرآن کری پذیرفتــه و در ق
َِّذيــَن يَْســتَِمُعوَن الَْقــْوَل فَیَتَّبُِعــوَن  هدایــت یافتــگان خردمنــد، بهتریــن آنهــا را انتخــاب کننــد: »ال
َِّذيــَن َهَداُهــُم اهللُ َوأُْولَئـِـَک ُهــْم أُْولـُـوا اْلَلْبَاِب«)زمــر/18(. بــا این آزادی، وســیلۀ  أَْحَســنَُه أُْولَئـِـَک ال
تفاهــم بیــن افــراد بشــر فراهــم می شــود و از مقاصــد یکدیگــر مطلــع می شــوند و در نتیجــۀ 
ــکار، حقیقــت امــور مشــخص می شــود. حضــرت علی )علیه الســام(  تضــارب آراء و تصــادم اف
ــفارش  ــتر س ــک اش ــه مال ــه ای ب ــد و در نام ــه می دانن ــامت جامع ــان را راز س ــز آزادی بی نی
ــه کســانی کــه نیازمنــد دادخواهــی هســتند  ــا تشــکیل جلســات عمومــی، ب ــا ب ــد ت می کنن
ــرزش و لکنتــی  ــه و بی هیــچ ل ــان، حرفشــان را آزادان ــه دور از نگهبان ــا ب فرصــت داده شــود ت
ــن حــق مردمــی،  ــان کنند)نهج الباغــه، نامــه53(. نمونه هــا ومصداق هــای درخشــانی از ای بی
در ســیره و ســخنان امام رضا)علیه الســام( نیــز مشــاهده می شــود کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره 

می شــود.
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الف( مناظرات امام رضا)علیه السالم( و فرصت بیان آزادانۀ نظرهای مختلف

ــه  ــی ب ــن و آگاهی بخش ــظ دی ــش در حف ــالت خوی ــام رس ــرای انج ــام( ب امام رضا)علیه الس
ــن  ــد در ای ــیوه های کارآم ــی از ش ــد. یک ــتفاده می کردن ــی اس ــیوه های  مختلف ــردم، از ش م
مســیر، مناظــره اســت. امــام از هــر فرصتــی بــرای مناظــره بــا عالمــان ادیــان و متکلمــان و... 
اســتفاده می کردنــد. مناظــره حضــرت بــا جاثلیــق مســیحی، رأس الجالــوت یهــودی، هربــز اکبر 
زرتشــتی، عمــران صابــی، ســلیمان مــروزی، علی بن محمدبــن جهــم ناصبــی و مناظره هایــی 
ــا دارای  ــی آنه ــت)محمدزاده، 1386: 98(. تمام ــوده اس ــر ب ــه مهم ت ــره، از بقی ــهر بص در ش
محتــوای عمیــق و جالبــی اســت کــه هنــوز هــم از نظــر محتــوا و فــّن مناظــره آموزنــده و پربار 
ــر اســاس کتاب هــا و  ــب آنکــه حضــرت، پاســخ پرســش ها و شــبهه های آنهــا را ب اســت. جال
مســتندات مکاتــب آنــان می دادنــد و ایــن رمــز موفقیــت امــام در آن مناظره هــا بــود. ایشــان 
ــه  ــه هم ــن جلســات روح آزادمنشــی اســام و ســماحت و وســعت نظــر در بحــث را ب در ای
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 می دهــد کــه هــر 
گونــه ایــراد و اشــکالی دارنــد، بــدون تــرس و واهمــه مطــرح کننــد هرچنــد بــر محــور نفــی 

اســام و توحیــد باشــد.

ــه حاضــران  ــار، خطــاب ب ــا ادب و وق ــر زرتشــتی، ب ــز اکب ــا هرب حضــرت، بعــد از مناظــره ب
ــر  ــئل غی ــئل، فلیس ــام و أراد أن يس ــف االس ــم يخال ــد فیک ــوم! إن کان أح ــا ق ــد: »ي فرمودن
ــف اســت و  ــا اســام مخال ــه ب ــن شــما کســی هســت ک ــر در بی ــت! اگ ــم«)ای جماع محتش
ــی بپرســد()ابن بابویه، 1425ق،  ــدون اضطــراب و نگران ــس ب ــزی را بپرســد، پ ــد چی می خواه
ج1: 154(. البتــه شــبیه ایــن عبــارت، در پایــان و اثنــای تمامــی مناظره ها از امام شــنیده شــده 
اســت؛ از جملــه، مناظــره بــا جاثلیــق مســیحی، وقتــی کــه او به کلـّـی درمانــده شــده بــود، کــه 

ــان، ج2: 143(.  ــؤال کن!«)هم ــی س ــه می خواه ــر چ ــد: »ه ــه او فرمودن ب

از ویژگی هــای عصــر امــام علی بن موسی الرضا)علیهما الســام( گســترش و رواج مباحثه هــای 
میــان ادیــان و مذاهــب اســت. اهمیــت ایــن موضــوع از آن روســت کــه گرایــش جامعۀ اســامی 
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ــگری در  ــۀ کاوش ــد روحی ــان دهندۀ رش ــو، نش ــث و گفتگ ــه بح ــی ب ــی و دین ــل علم و محاف
ــوده اســت. از طــرف دیگــر، اســتقبال مشــتاقانۀ امام رضا)علیه الســام(  از  میــان مســلمانان ب
ایــن گونــه محافــل و مباحــث، دو نتیجــۀ محتــوم را به همــراه داشــته اســت؛ نخســت اینکــه، 
مهــر تأئیــدی بــر تبــادل اندیشــه و بحث هــای آزاد از منظــر اســام به شــمار می آمــده اســت 
ــت.  ــانده اس ــامی را می رس ــارف اس ــه و مع ــتدالل پذیربودن اندیش ــودن و اس و دوم، منطقی ب
البتــه، امام)علیه الســام( 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 می دانســتند و 
بــا صابــت فکــری، محکــم بــر ســر حــق می ایســتادند و اهــل نسبی اندیشــی و تفکــر التقاطــی 
نبودنــد و خطــوط مــرزی عقیدتــی خــود را بــا دیگــر مکاتــب و ادیــان، به طــور شــفاف بیــان 

می کردند.

ب( حّق پرسشگری مردم و پاسخگوبودن امام رضا)علیه السالم(

حــّق پرســش و ســؤال از ســوی مردم و ضــرورت پاســخگویی زمامــداران، یکــی از مصداق های 
مهــم و جــدی آزادی هــای فکــری اســت کــه از طریــق آزادی مطبوعــات و رســانه ها، تجمعات و 
تشــکل های مردمــی متجلــی می شــود)عمید زنجانــی، 1387: 152(. اســام مخالــف آن اســت 
کــه حاکــم خــود را مطــاع علی االطــاق بدانــد و از وی می خواهــد کــه مــردم دلیــل و مصلحــت 
امــر و نهــی او را بداننــد و نظرهــای انتقــادی خــود را مطــرح کننــد. امام رضا)علیه الســام( نیــز 
در دوران امامــت خویــش بــه مــردم اجــازۀ پرســش می دادنــد و پاســخگویی را وظیفــۀ خــود 
می دانســتند. حضــرت اگرچــه مؤیــد بــه تأییــدات خاصــۀ الهــی بودنــد، خــود را از دیگــران برتر 
نمی دانســتند و دیگــران را کوچــک نمی شــمردند و تحقیــر نمی کردنــد. لــذا بــه مــردم اجــازۀ 
ــد  ــه ژرفــکاوی و پرســش تشــویق می کردن ــان را ب ــد و حتــی آن اظهارنظــر و پرســش می دادن
ــن و مفاتیحــه الســؤال، فاســئلوا  ــم خزائ ــد: »ألعل و آن را یــک ارزش می شــمردند و می فرمودن
ــش،  ــب له«)دان ــتمع و المجی ــم و المس ــائل و العل ــه: ألس ــه اربع ــر فی ــه يوج ــک اهلل، فان يرحم
گنجینه هایــی 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 می کننــد: 
ســؤال کننده، معلــم، شــنونده و پاســخ دهنده()ابن بابویــه،1425ق، ج2: 28؛ کلینــی، 1381ق، 

ج1: 197؛ عطــاردی، 1392ق، ج1: 5(.

ــردم، پاســخگویی ایشــان  ــّق م ــن ح ــه ای ــام( ب ــدی امام رضا)علیه الس ــای پایبن از مصداق ه
بــه پرســش هایی اســت کــه بســیاری از شــیعیان از جملــه ریان بــن صلــت و محمدبــن عرفــه 
ــل  ــن عم ــه ای ــان ک ــد. آن ــرح می کردن ــان، مط ــوی ایش ــدی از س ــرش والیتعه ــارۀ پذی درب
حضــرت را ناموجــه و ســؤال برانگیز می دانســتند، پرسش هایشــان را در خفــا و آشــکار  مطــرح 
می کردنــد. امام)علیه الســام( در مقــام پاســخگویی بــه معترضــان فرمودنــد: »خداونــد می دانــد 
ــا کشته شــدن  ــول ی ــان قب ــه می ــی ک ــی هنگام ــا داشــتم، ول ــدی اب ــرش والیتعه ــه از پذی ک
مختــار شــدم، قبــول والیتعهــدی را ترجیــح دادم. وای بــر معترضــان کــه پذیــرش والیــت از 
ــا  ــد! آی ــاف می دانن ــا خ ــرا کام ــدام م ــد و اق ــز نمی دانن ــه جای ــتمگر را به هیچ وج ــرف س ط
ــتی  ــرورت سرپرس ــم ض ــود، به حک ــر ب ــه پیامب ــا اینک ــام( ب ــه یوسف)علیه الس ــد ک نمی دانن
خزائــن عزیــز مصــر را عهــده دار شــد و فرمــود: »مــرا مســئولیت خزانــه داری بــده، زیــرا مــن 
نگهدارنــده و دانــا هســتم. مــن نیــز بــه اجبــار و به حکــم ضــرورت، ایــن منصــب را پذیرفتــم، 
آن هــم پــس از آنکــه مشــرف بــه مــرگ شــدم. عــاوه بــرآن، مــن بــا شــرایطی وارد شــدم کــه 
ــر  ــه، 1385ق: 238؛ ح ــه، 1425ق، ج2: 380؛ ابن بابوی ــت.«)ابن بابوی ــونده اس ــد خارج ش مانن

ــی، 1397ق، ج12: 147(. عامل

در مــوردی دیگــر، محمدبن عرفــه روایــت کــرده اســت کــه بــه امام رضا)علیه الســام( عــرض 
ــد؟  ــز شــما را وادار کــرد کــه والیتعهــدی را بپذیری ــد رســول خــدا! چــه چی کــردم: ای فرزن
ــه،  ــورا در آید؟«)ابن بابوی ــرد در ش ــام( را وادار ک ــدم علی)علیه الس ــز ج ــه چی ــد: »چ فرمودن
1425ق، ج2: 380(. از مجموعــه ایــن ســخنان امام)علیه الســام( اســتفاده می شــود کــه ایشــان 
ــه مــردم، آزادی حقوقــی کامــل  ــرام می گذاشــتند و ب ــن آزادی و حــّق شــهروندی احت ــه ای ب
ــد و آزادی  ــکار می کردن ــز آش ــق را نی ــیاری از حقای ــخگویی، بس ــام پاس ــد و در مق می دادن

ــاختند. ــدود نمی س ــهروندان را مح ــی ش حقوق
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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 
ــت  ــام( در اهمی ــد. امام رضا)علیه الس ــاص می یاب ــد، اختص ــات دارن ــام محاکم ــات و انج اتهام
احقــاق حــق نــزد قاضــی می فرماینــد: »چــه عظیــم اســت حــّق تــو ای کعبــه! بــه خدا ســوگند 
ــه امــام رضــا)ع(، 1406ق: 335(. در  ــر است«)منســوب ب ــو نیــز بزرگ ت کــه حــّق مومــن از ت
ِ  رو،  مــواردی از اندیشــه های امام رضا)علیه الســام( دربــارۀ حقــوق قضایــی مــردم  گفتــار پیــش

را بررســی خواهیــم کــرد. 

بند اول: حّق دادخواهی و رجوع به محکمۀ مستقل و بی طرف

ــرادی کــه  ــا اف ــۀ شــهروندان به شــمار مــی رود، ت ــه حقــوق اولی ــم و دادخواهــی از جمل تظلّ
حقــوق و آزادی و امنیتشــان به نحــوی در معــرض تجــاوز قــرار گرفتــه اســت، بــرای احیــای آن، 
ــه محاکــم مســتقل و بی طــرف را داشــته باشــند. امام رضا)علیه الســام( در  امــکان مراجعــه ب
روز فتــح روســتاهایی از کابــل توســط ســپاهیان مأمــون کــه او را شــادمان کــرده بــود، رعایــت 
موازینــی را بــه وی متذکــر شــدند کــه به جــای کشورگشــایی صــرف، جــای خشــنودی دارنــد. 
ایشــان پــس از انتقــاد بــه دســتگاه حکومتــی وی مبنــی بــر ســتم هایی که بــر مؤمنان مــی رود، 
فرمودنــد: »روزگار بــر مظلومــان به ســختی می گــذرد و آنــان کســی را نمی یابنــد کــه بــه وی 
شــکایت برنــد... آیــا نمی دانــی کــه والــی مســلمانان همچــون تیــرک میــان چــادر اســت کــه 
هــر کــس بخواهــد بــدان دسترســی دارد؟«)ابن بابویــه، 1425ق، ج2: 160؛ عطــاردی، 1392ق، 

ج1: 85 ؛ مجلســی،1373، ج 49: 165(. 

ــل  ــی قاب ــهروندان، نکات ــی ش ــوق قضای ــارۀ حق ــام( درب ــش امام رضا)علیه الس ــن فرمای در ای
ــم ودادخواهــی حــّق مســلم همــۀ شــهروندان و ایجــاد  ــل اســت: نخســت، تظل توجــه و تأم
دســتگاه قضایــی صالــح بــرای تضمیــن امنیــت شــهروندان، تکلیــف حکومــت اســت. دوم، ایــن 
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حــّق مطلــق اســت؛ بدین معنــا کــه نمی تــوان مانــع اســتفادۀ احــدی از آن شــد. ســوم، چه بســا 
ممکــن اســت شــهروندان قصــد شــکایت علیــه مقامــات دســتگاه حکومتــی را داشــته باشــند؛ 
ــق و  ــه تضیی ــدون هیچ گون ــی الزم را ب ــات قضای ــف اســت امکان ــت اســامی مکلّ ــذا حکوم ل
اعمــال قــدرت در اختیــار آنــان قــرار دهــد تــا آنــان از ظلــم و ســتم دســتگاه حکومتــی مصــون 

. نند بما

در بینــش اســامی، ِصــرِف وجــوِد دادگاه مســتقل، دلیــل بــر وجــود اســتقال قاضی نیســت، 
بلکــه چنیــن اســتقال ظاهــری و بیرونــی منــوط بــه اســتقال درونــی اســت و کســی می تواند 
در برابــر تطمیــع و تهدیــد دیگــران اســتقال رأی خــود را حفــظ کنــد کــه بــه اســتقال درون 
رســیده و دارای نوعی ثبات شــخصیت باشــد)جوادی آملی،1390: 175(. همچنیــن، روایت های 
ــزوم رعایــت بی طرفــی در امــر قضــاوت وجــود دارد. از آن مــوارد روایتــی  ــارۀ ل متعــددی درب
ــدران خویــش،  ــه ســند خویــش از امام رضا)علیه الســام( از پ اســت کــه شــیخ صــدوق)ره( ب
ــه یمــن  ــه( مــرا ب از علی)علیه الســام( روایــت نمــود کــه گفــت: پیامبــر خدا)صلی اهلل علیه وآل
اعــزام نمــود و فرمــود: »آنــگاه کــه محاکمــه بــه نــزد تــو آوردنــد، بــه نفــع هیچ یــک از دو طــرف 
حکــم مکــن مگــر اینکــه از دیگــری مســئله را جویــا شــوی. آنــگاه امیرالمؤمنین)علیه الســام( 

فرمــود: پــس از آن هیــچ گاه مــن در قضــاوت تردیــد نکردم.«)منتظــری، 1379، ج3: 309(.

بند دوم: حّق دفاع 

یکــی از مهم تریــن 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 می کنــد بــرای تبرئــه یــا تخفیــف مجــازات و احقــاق حّقــش مفیــد اســت، ارائــه کند. 

ایــن اصــل مهــم در ســیرۀ امام رضا)علیه الســام( نیــز به وضــوح مشــاهده می شــود.

نقــل اســت، خلف بن عیســی کشــاورزی بــود که با همســر و چهــار فرزنــدش در حوالــی مدینه 
زندگــی می کــرد. چهــار تــن از مأمــوران حکومتــی حاکــم مدینــه، چشــم طمــع به نامــوس وی 



88

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

ــن از  ــه ت ــد، س ــه رخ می ده ــی ک ــوند. در درگیری های ــرش می ش ــم دخت ــد و مزاح می دوزن
ــا پســران خلف بن عیســی کشــته می شــوند. ســلیمان بن نصیر تنهــا  مأمــوران حاکــم همــراه ب
مأمــوری کــه از ایــن غائله هــا جــان ســالم بــه در بــرده بــود، بــا کشــتن خلــف، قصــد می کنــد 
کــه طاهــره، دختــر خلــف را بــه اتهــام اخــال در امــور حکومتــی، در میــدان مرکــزی شــهر 
مدینــه گــردن بزنــد. در ایــن هنــگام، ضمــن دفاعــی کــه ابن عقیل بــا برماکــردن حقایــق از آن 
ــا بیــان ایــن عبــارت کــه »شــنیدن ســخن  دختــر به عمــل آورد، امام رضا)علیه الســام( نیــز ب
هــر متهمــی واجــب اســت« اوج اعتقــاد بــه حــّق دفــاع را بــه نمایــش می گذارنــد و موجــب 

می شــوند کــه آن دختــر از مــرگ حتمــی نجــات یابــد.

ــنبه و  ــای دوش ــون روزه ــان، مأم ــد: در خراس ــنان می گوی ــر، محمدبن س ــوردی دیگ در م
پنجشــنبه در دیــوان مظالــم می نشســت. امام رضا)علیه الســام(  نیــز آن جــا حاضــر می شــدند 
ــا  ــه ب ــد ک ــه را آوردن ــردی از صوفی ــد. روزی م ــوش می دادن ــتمدیدگان گ ــخنان س ــه س و ب
ظاهــری زاهدانــه دســت بــه ســرقت زده بــود. مــرد صوفــی کــه از حضــور امــام )علیه الســام( 
جــرأت یافتــه بــود، مدعــی بــود کــه چــون مأمــون حقــش را از خمــس و فــئ نــداده، دزدی 
کــرده اســت. دالیلــی را نیــز بــر اســتحقاق بهره منــدی از خمــس و فــئ و عــدم اجــرای حــّد 
ــت:  ــرد و گف ــه امام)علیه الســام( ک ــا برآشــفتگی رو ب ــون ب ــی آورد. مأم ــر خــود، م ســرقت ب
ــد: »اینــک  ــن مــرد و کــردارش چیســت؟ امام رضا)علیه الســام( فرمودن ــارۀ ای نظــر شــما درب
ــع  ــده و او را قان ــان ب ــل و بره ــا دلی ــواب او را ب ــز ج ــو نی ــت. ت ــی آورده اس ــرد دالیل ــن م ای
کن«)مجلســی، 1373، ج49: 288(. در آن هنــگام مأمــون دســتور داد، آن صوفــی را آزاد کننــد.

ــوق  ــای حق ــرای احی ــاش ب ــه، ت ــی عادالن ــه و دادرس ــام( در محاکم در کام امام)علیه الس
فــردی و اجتماعــی شــهروندان مــّد نظــر اســت. در ایــن صــورت، دفــاع از مواضــع و حقــوق 
ــاً  ــردی را صرف ــوان ف ــذا نمی ت ــه نظــر می رســد. ل ــی ب ــر حق ــان، ام ــک از مدعی ــر ی ــرای ه ب
ــر  ــه کیف ــرد و او را ب ــداد ک ــی قلم ــرم قطع ــود، مج ــه او زده می ش ــه ب ــی ک ــطۀ اتهام به واس

ــِی ایــن حــق، اصــل برائــت اســت. رســاند. سرچشــمۀ طای
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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 بهره منــدی از آنهــا به عنــوان 
وســیله، می تواننــد راه ســعادت و کمــال را بپیماینــد. از طــرف دیگــر، حقــوق اجتماعــی، مرتبط 
بــا جامعــه ای اســت کــه تشــکیل دهندۀ آن همــان مردمنــد و در ایــن صــورت رعایــت حــال 
و احتــرام متقابــل بــه حقــوق آنهــا اجتناب ناپذیــر اســت. تــازم و عجین بــودن حقــوق فــردی 
و اجتماعــی به نحــوی اســت کــه هــر انســان، عــاوه بــر رعایــت حقــوق شــهروندان دیگــر، بــا 
ــا  ــی و ب ــی مثــل نوع دوســتی و همدل ــا آرمان های ــق مشــترکی دارد کــه ب ــراد، عای همــان اف
آمیــزه ای از همزیســتی و همبســتگی و مســئولیت، جلــوۀ اجتماعــی به خــود می گیرد)قــاری 
ســیدفاطمی، 1386، ج2: 145(. در ایــن گفتــار، موضوعــات اساســی ایــن دو مقولــه را از منظــر 

ــرد. ــم ک امام رضا)علیه الســام( بررســی خواهی

بند اول: حقوق مالی

الف( حقوق فقرا و محرومان

ــان و  ــرا و محروم ــزد حضــرت رضا)علیه الســام( دســتگیری از فق ــن اعمــال ن از محبوب تری
مهربانی کــردن بــا آنهاســت. امام)علیه الســام( ایــن کار را در حــد حقوقــی کــه بــر عهدۀ ایشــان 
اســت، یــاد می کننــد. در ایــن بــاره در گفتگــوی خــود بــا بزنطــی می فرماینــد: »دارنــدۀ نعمــت 
در آزمــون بزرگــی اســت، زیــرا خداونــد حقوقــی را در نعمتــی کــه بــه او داده، واجــب ســاخته 
اســت. بــه خــدا ســوگند نعمت هایــی 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، ج3: 502(. ایــن حقوقــی را کــه خداونــد متعــال در قــرآن کریــم بدین ترتیــب از آن 
ــائِِل َوالَْمْحــرُ وِم: ذاريــات/19( و امام رضا)علیه الســام(  یــاد نمــوده اســت)َوفِي أَْمَوالِِهــْم َحــقٌّ لِّلسَّ
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 می کننــد 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 
امام رضا)علیه الســام( اســت کــه باعــث می شــود تــا ایشــان بــه قــول معمربن خــاد از بهتریــن 
غذاهایــی کــه حاضــر می شــد، مقــداری برداشــته و می فرمودنــد کــه بیــن درمانــدگان تقســیم 
کنند)کلینــی،1381ق، ج4: 52(. همچنیــن بیــان می کردنــد: »بــا اطعــام طعــام، راهــی بــرای 
ــه ســوی بهشــت گشــوده شــده اســت.«)ابن بابویه، 1425ق، ج2: 264؛ عطــاردی،  انســان ها ب

1392ق، ج2: 39(. 

مســئولیت پذیری و تعــاون اجتماعــی در آموزه هــای امام رضا)علیه الســام( به ویــژه در 
ــز مــورد  ــر و محــروم نی ــه شــهروندان فقی ــی و یاری رســاندن ب ــی و محرومیت زدای ــط مال رواب
تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. ایشــان می فرماینــد: »لن اهلل تبــارك وتعالــی کلــف أهــل الصحــه 
ــرای  ــا ب ــف کــرده اســت ت ــدان را مکلّ ــد، توانمن ــه و البلوی«)خداون ــل الزمان ــام بشــأن أه القی
ــه، 1425ق،  ــام کنند()ابن بابوی ــاران قی ــان و گرفت ــر مبتای ــر و دیگ ــاران زمین گی ــور بیم ام
ــاد  ــرد و نم ــد سرچشــمه می گی ــأ توحی ــرم و بخشــش امام)علیه الســام( از منش ج2: 89(. ک
بشردوســتی ایشــان اســت. همان گونه کــه در خراســان، تمامــی امــوال خویــش را در روز عرفــه 
ــان می دانســت،  ــن کار را زی ــه ای ــه فضل بن ســهل ک ــدان بخشــیدند و در پاســخ ب ــه نیازمن ب
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، ج49: 100(.

ب( حقوق کارگران

از دســتورهای مؤکــد اســام، پرداخــت حــق و حقــوق شــهروندان در زمان مشــخص و به مقدار 
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)علیه الســام(  قبــل 
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از اینکــه عــرق جبیــن او خشــک شــود، پرداخــت نمــود.

ســلیمان جعفــری می گویــد: بــا امام رضا)علیه الســام( وارد منزلشــان شــدم. کارگــری 
ــت؟«  ــن کیس ــد: »ای ــام( فرمودن ــرد. امام)علیه الس ــام کار می ک ــان ام ــا غام ــیاه چهره ب س
ــد:  ــه مــا کمــک کنــد. امام)علیه الســام( فرمودن ــا ب گفتنــد: کارگــری اســت کــه آورده ایــم ت
ــت.  ــی اس ــم، راض ــه او بدهی ــه ب ــر چ ــه، ه ــد: ن ــد؟« گفتن ــخص کرده ای ــزد او را مش ــا م »آی
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 کــرده ام کــه بــه هیچ کــس 
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 می کنــد بــه او 
کــم پرداخــت کــرده ای و اگــر مــزد او را تعییــن کــردی، اگــر همــان مقــدار هــم بدهــی، تــو را 
هــم سپاســگزار اســت و اگــر مبلــغ اندکــی اضافــه کنــی، به حســاب مــی آورد و می فهمــد کــه 

ــه، 1425ق، ج2: 124؛ مجلســی، 1373، ج49: 286(.  ــن بابوی ــاده هــم داده ای.«)اب ــه او زی ب

ایــن توصیــۀ جــدی امام رضا)علیه الســام( دربــارۀ تعییــن مــزد کــه در کنــار کارگــر و کارفرما، 
رکــن ســوم حقــوق کار اســت، حساســیت ایشــان را دربــارۀ حقــوق کارگــران به عنــوان یکــی 
از اقشــار مهــّم جامعــه اســامی نشــان می دهــد. امــروزه معّین بــودن میــزان مــزد کارگــران در 
قراردادهــای کار، بــه یکــی از اصــول اساســی قــرارداد کار تبدیــل شــده اســت، تــا حــدی کــه 
تأکیــد ســازمان بین المللــی کار بــر تعییــن مــزد کارگــر و اهمیــت حقوقــی، اقتصــادی و روانــی 
آن را در عصــر معاصــر بــرای کارگــر و حتــی خانــواده او به همــراه داشــته اســت. یکــی از عوامــل 
بــروز اختــاف میــان کارگــران و کارفرمایــان و بســیاری از نزاع هایــی کــه منجــر بــه شــکایت 
ــش،  ــن فرمای ــق ای ــت. طب ــرارداد کار اس ــن ق ــال در تدوی ــام و اجم ــود، ابه ــم می ش در محاک
ــد کــه ایــن قراردادهــا بایــد شــفاف و روشــن تدویــن و  امام رضا)علیه الســام( تأکیــد می ورزن

منعقــد شــوند تــا از اختاف هــا و دعــاوی آتــی جلوگیــری شــود.



92

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

بند دوم: حقوق اجتماعی

آنچــه در عرصــۀ حقــوق اجتماعــی بایــد مــورد توجــه واقــع شــود اخاقگرایــی 
امام رضا)علیه الســام( اســت کــه بــر پایــه آن، اصــول اخاقــی دارای اصالــت اســت و اهــداف 
و ابــزار زمامــداری بایــد مــورد تأییــد حــوزۀ اخــاق قــرار گیــرد. از ایــن منظــر، امــری اخاقی 
اســت کــه بــا عادت هــا، هنجارهــا و قوانیــن اجتماعــی و رســوم حاکــم بــر اجتمــاع تطابــق 
ــردم،  ــا م ــر ب ــی مؤث ــاط اخاق ــه ارتب ــل ب ــرای نی ــد)طباطبایی، 1387: 73(. ب ــته باش داش
ــن  ــرا در ای ــتیم زی ــن هس ــی متق ــط و معیارهای ــت ضواب ــناخت و رعای ــد ش ــواره نیازمن هم
قلمــرو، وجــود چنیــن معیارهایــی بــه انســان اطمینــان و طیــب خاطــر می بخشــد و موجــب 
ــل آسیب رســان  ــر عوام ــردد و از تأثی ــی می گ ــط اخاق ــق آن رواب ــداوم و تعمی اســتحکام، ت
ــتای  ــام( در راس ــرفی، 1389: 85-86(. امام رضا)علیه الس ــری می کند)ش ــا جلوگی ــه آنه ب
ــفیق، و  ــد الش ــق، و الوال ــس الرفی ــام النی ــد: »اإلم ــردم می فرماین ــام و م ــۀ ام ــن رابط تبیی
ــد الصغیــر، و مفــرع العبــاد فــی الداهیــه الناد«)امــام، مونســی  الخ الشــقیق و الم البــّرة بالول
غمگســار و پــدری مهربــان و بــرادری دلســوز و در عواطــف مثــل مــادری اســت خوش رفتــار 
نســبت بــه فرزنــد خردســال و بــه هنــگام پیشــامدهای ناگــوار، پنــاه مــردم اســت()کلینی، 
1381ق، ج1: 200؛ عطــاردی، 1392ق، ج1: 98(. در ایــن روایــت، نــوع ارتبــاط امــام و مــردم 
ــی شــهروندان  ــوق اجتماع ــی از حق ــف شــده اســت. بدین ســبب، بررســی مصداق های توصی

نــزد امام رضا)علیه الســام( ضــرورت دارد.

الف( محبت و مدارا با شهروندان

در بینــش امــام علی بن موسی الرضا)علیهما الســام( تمــام شــهروندان ســزاوار لطــف و 
ــِو محبــت اجتماعــی برخــوردار شــوند. از منظــر ایشــان  ــد از پرت ــد و بای رحمــت و مهربانی ان
محبــت ورزی یکــی از تدابیــر عقلــی انســان ها بــرای تنظیــم صحیــح روابــط اجتماعــی اســت 
ــه  ــر اســت. از این روســت کــه می فرماینــد: »محبــت ب ــر آن انکارناپذی و نقــش ســازنده و مؤث
ــه ایشــان، نیمــی از عقــل است.«)مجلســی، 1373، ج78:  مــردم و اظهــار دوســتی نســبت ب
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335(. در جــای دیگــر می فرماینــد: »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.(

ــه، 1425ق، ج2: 133(. )ابن بابوی

بــر اســاس ایــن حکمــت رضــوی، هــر انســانی در وهلــۀ اول بایــد در اندیشــۀ ســاختن خــود 
ــر اســاس  ــا دیگــران ب ــد آورد. ســپس ب باشــد و شایســتگی های انســانی الزم را در خــود پدی
شایســتگی خــود ارتبــاط برقــرار کنــد، بــه اصــول انســانی پایبنــد باشــد و خصلت هــای بشــری 
را در خــود پدیــد آورد و بــه شــهروندان، محبــت و نیکــی نمــوده »از ماحــات و جــدال و مــراء 
بــا مــردم خــودداری نماید.«)مجلســی،1373، ج78: 345؛ ابــن شــعبه حرانــی، 1402ق: 340(. 
مــدارا بــا شــهروندان چنــان قــدر و منزلــت واالیــی نــزد حضــرت دارد کــه به عنــوان ســنتی 
ــت.  ــده اس ــمرده ش ــی ش ــان واقع ــانه های ایم ــزء نش ــه( ج ــول خدا)صلی اهلل علیه وآل از رس
امام)علیه الســام( در مقــام برشــماری ســه ویژگــی برجســتۀ مؤمنــان می فرماینــد: »اليکــون 
المؤمــن مؤمنــا حتــی تکــون فیــه ثــاث خصــال: ســنه مــن ربــه، ســنه مــن نبیــه و ســنه مــن 
ولیــه... و أمــا الســنة مــن نبیــه فمــداراة الناس«)مؤمــن، مؤمــن واقعــی نیســت، مگــر آنکــه ســه 
خصلــت در او باشــد: ســنتی از پــروردگارش، ســنتی از پیامبــرش و ســنتی از امامــش... و امــا، 
ــن  ــی، 1381ق: ج3: 339؛ اب ــت() کلین ــردم اس ــا م ــاری ب ــدارا و نرم رفت ــرش، م ــنت پیامب س
ــو از  ــام( ممل ــر و معصومان)علیهم الس ــنت پیامب ــرآن و س ــی، 1402ق: 442(. ق ــعبه حران ش
فرازهایــی اســت کــه همگــی بــه جایــگاه ویــژۀ اخــاق و التــزام بــه اصــول اخاقــی در روابــط 
اجتماعــی اشــاره دارنــد. در ایــن راســتا شــاید روشــن ترین تعبیــر، حدیــث نبــوی اســت کــه در 
آن پیامبــر اعظم)صلی اهلل علیه وآلــه( هــدف اصلــی از بعثــت خــود را تتمیــم و تکمیــل مــکارم 

ــی می کنند)محمــدی ری شــهری،1362، ج3: 149(. ــی معرف اخاق
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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 نمی کردنــد، بلکــه بــا همنشــینی بــا مــردم بــه همــه آدمیــان 
ــی  ــلوک اجتماع ــن س ــاره ای ــد. درب ــانی آموختن ــرافت انس ــت و ش ــانیت و فضیل درس انس
ــه چنــد مــورد اشــاره می کنیــم. ــی رســیده اســت کــه ب ــات فراوان امام رضا)علیه الســام( روای

یاســر الخــادم یکــی از نزدیــکان امام)علیه الســام( نقــل می کنــد: در روز شــهادت 
ــام از  ــر، ام ــاز ظه ــۀ نم ــس از اقام ــون، پ ــط مأم ــمومیت توس ــر مس ــر اث ــام( ب امام)علیه الس
غــذا خــوردن اهــل خانــه و کارکنــان و خدمتگــزاران پرســیدند. عرضــه داشــتم: بــا ایــن حــال 
مســمومیت شــدید شــما کــه می تواند غــذا بخــورد؟ در ایــن هنــگام، امام)علیه الســام(  راســت 
نشســتند و فرمودنــد: ســفره را بیاوریــد و همــگان را یک به یــک بــر ســر ســفره فــرا خواندنــد و 
مــورد تفقــد و مهــر خویــش قــرار دادنــد. پــس از آنکــه همــه غــذا صــرف کردنــد، امــام بیهوش 
افتادند)ابن بابویــه، 1425ق، ج2: 241(. ایشــان همچنیــن بــه نقــل از عبداهلل بــن صلــت در راه  
ــه  ــا غامــان و همراهــان خویــش همنشــین می شــدند و از پهن کــردن ســفرۀ جداگان مــرو، ب
برایشــان جلوگیــری می کردنــد) کلینــی،1381ق، ج8: 230(. آری، امام رضا)علیه الســام( ایــن 
گونــه زانوبه زانــوی مــردم می نشســتند و محبــت خویــش را در دل آنهــا می کاشــتند و معتقــد 
بودنــد کــه بــا ایــن شــیوۀ متعالــی اســت کــه می تــوان بــه اوج کمــاالت انســانی رســید و بــا 
ــّو ذات انســانی را  ــت و عمــق ایمــان و عل ــوان اصال ــه می ت ــی اســت ک ــم حقوق ــن تعالی همی

شــناخت.

در روایــت اســت، امــام وارد حمامــی شــدند. مــردی کــه امام)علیه الســام( را نمی شــناخت 
بــه ایشــان گفــت: بــدن مــرا مالــش بــده! امام)علیه الســام( 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 می دادنــد کــه چــرا مــرا از خدمــت به 
بــرادر دینــی خــودم محــروم می کنی؟)ابــن  شهرآشــوب،1412ق، ج4: 364(. ایــن همنشــینی با 
عمــوم شــهروندان کــه از ویژگی هــای امــام و حاکــم در جامعــه اســامی اســت آثــار گرانبهایــی 
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داشــت زیــرا از ایــن رهگــذر، امام)علیه الســام( بــا درد و رنــج ایشــان از نزدیک آشــنا می شــدند 
و از بینوایــان نیــز دور نمی ماندنــد. از طرفــی، در شــرایط زندگــی مردمــی و عــاری از تشــریفات 
اســت کــه رابطــۀ مردمــی ایشــان برقــرار می گردیــد و همــگان امــکان دسترســی بــه ایشــان را 
داشــتند. بی جهــت نیســت کــه نگارنــده تاریــخ نیشــابور نقــل می کنــد، ســنت شاه نشــینی کــه 
به واســطه آن در نیشــابور بــر بلنــدای مجلــس، تختگاهــی قــرار می دادنــد تــا بــزرگان بــر آن 
جلــوس کننــد، بعــد از ســفری کــه امام رضا)علیه الســام( بدانجــا کردنــد و به جــای نشســتن 
ــه تأســی از ایــن مشــی امام)علیه الســام( از ارزش و  ــار آن نشســتند، ب ــر شاه نشــین، در کن ب

اعتبــار افتاد)حاکــم نیشــابوری، 1375: 210(. 

ــزوم  امام رضا)علیه الســام( از ایــن همنشــینی ها کمــال اســتفاده را می بردنــد و در صــورت ل
ــت  ــی، خدم ــد: جمع ــن بن جهم می گوی ــدند. حس ــد می ش ــز بهره من ــردم نی ــورت م از مش
امام رضا)علیه الســام( بودیــم. ایشــان یــادی از پــدر بزرگوارشــان کردنــد و فرمودنــد: »بــا اینکــه 
عقــل او بــر تمــام مــردم برتــری داشــت و هیــچ عقلــی بــا او برابــری نمی کــرد، در بســیاری از 
ــا یکــی از غامــان سیاه پوســت خــود مشــورت می کردنــد.« بــه آن حضــرت عــرض  اوقــات ب
ــد: »چــه بســا خــدای  ــا چنیــن کســی مشــورت می کنیــد؟ در پاســخ فرمودن ــا ب ــم: آی کردی
تبــارک و تعالــی، مشــکلی را بــا زبــان چنیــن شــخصی برطــرف کند.«)ابن بابویــه، 1425ق، ج2: 

29؛ مجلســی، 1373، ج75: 98(.  

ج( رفع حاجات و خدمت به شهروندان 

ــه  ــبت ب ــد نس ــام( نمی توان ــر امام رضا)علیه الس ــامِی مّدنظ ــه اس ــن در جامع ــهروند مؤم ش
ــن  ــد. ابراهیم ب ــاوت باش ــران بی تف ــی دیگ ــای زندگ ــا و ضرورت ه ــی و نیازه ــرایط اجتماع ش
ــرت  ــدم حض ــز ندی ــد: »هرگ ــل می کن ــام( نق ــی امام رضا)علیه الس ــیرۀ اجتماع ــاس از س عب
ابوالحسن الرضا)علیه الســام(...رد کنــد حاجــت احــدی را که مقــدور او بود...«)مجلســی،1373،ج2 
:184؛ ج49: 90(. رفــع حاجــات مــردم، بــدون منت، در عین حفــظ آبروی آنــان، در تعالیم رضوی 
ــد: در مجلــس امام رضا)علیه الســام(  ــه یســع بن حمزه می گوی ــن زمین مشــاهده می شــود. در ای
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بودیــم. مــردی از اهالــی خراســان کــه خــود را محــب اهــل بیت)علیهم الســام( معرفــی می کــرد 
و خرجــی خــود را در بازگشــت از خانــۀ خــدا از دســت داده بــود، وارد شــد و از ایشــان کمکی برای 
رســیدن بــه دیــار خــود می خواســت و می گفــت کــه چــون اهــل تمکــن و دارایــی اســت، پــس 
از رســیدن بــه دیــار خــود از طــرف امام)علیه الســام( صدقــه می دهــد. امــام بعــد از جلســه، اذن 
خواســتند و بــه حجــرۀ خــود رفتنــد و ســپس از پشــت درِ 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.« 

)کلینــی،1381ق،  ج3: 502؛ قمــی،1387: 1002(.

امام رضا)علیه الســام( در توصیــف نیکوتریــن و بدتریــن زندگی هــای آدمیــان، آن را بــه نوعــی 
بــا خدمــت بــه مــردم و رفــع حاجت هــای آنان گــره زده انــد و ایــن نشــان از تأکید فراوان ایشــان 
بــر ایــن اصــل اصیــل اســامی دارد. علی بــن شــعیب، یکــی از شــاگردان امام رضا)علیه الســام(، 
ــر اســت کــه  ــد: »زندگــی آن کســی از همــه نیکوت ــد: از ایشــان شــنیدم کــه فرمودن می گوی
زندگــی مــردم دیگــر از ناحیــه زندگــی او نیکویــی یابــد و زندگــی کســی کــه شــخص دیگــری 
ــر اســت.«)عطاردی،1392ق، ج2: 415؛  ــد، از همــه بدت در ســایه زندگــی اش زندگــی نمی کن
ابــن شــعبه حرانــی،1402ق: 448(. امام)علیه الســام( شــخصیتی اســت کــه راه رســیدن بــه 
هــدف واالی رســتگاری و دیــدار خداونــد متعــال را در خدمــت بــه خلــق می دانــد و همــگان را 
بــه قرارگرفتــن در ایــن مســیر فــرا می خوانــد. هــدف نهایــی تخلــق در مقولــۀ اخــاق حــّکام بــا 
مــردم، تقــّرب اســت. چنیــن ماکــی هــم تأمین کننــدۀ »ُحســن فعلــی« و هــم تضمین گــر 

»ُحســن فاعلــی« اســت)قمی، 1355، ج1: 411(.  

گفتار چهارم : حقوق اقلیت ها

در هــر نظــام حکومتــی اکثریتــی از شــهروندان هســتند کــه دارای تاریــخ و فرهنــگ و زبــان 
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ــی و  ــای زبان ــه ویژگی ه ــد ک ــود دارن ــز وج ــری نی ــای کوچک ت ــترکند. گروه ه ــب مش و مذه
ــئلۀ  ــوند)مهرپور، 1389: 89(. مس ــده می ش ــت نامی ــد و اقلی ــود را دارن ــژادی خ ــی و ن مذهب
رعایــت حقــوق شــهروندان اقلیــت و تبعیــض قایل نشــدن نســبت بــه آنهــا، از امــوری اســت 
کــه مــورد توجــه خــاّص  امام رضا)علیه الســام(  بــوده اســت و ایشــان در مــواردی تمهیداتــی 
را بــرای رعایــت حقــوق اقلیت هــا و تأمیــن همزیســتی مســالمت آمیز اقــوام مختلــف 
ــژادی، ســیرۀ  اندیشــیده اند. در گفتــار پیــش رو، ضمــن تفکیــک بیــن اقلیت هــای دینــی و ن

ــم. ــی می کنی ــان بررس ــارۀ آن ــام( را درب ــی امام رضا)علیه الس حقوق

بند اول: اقلیت های دینی

یکــی از ضروریــات روابــط مســالمت آمیز میــان مــردم در جامعــۀ اســامی، احتــرام متقابلــی 
اســت کــه ایــن مســالمت را تســهیل می نمایــد. تجربــه ثابــت کــرده اســت تعصبــات دینــی 
ــد  ــرار می ده ــر ق ــه نحــو خشــمگینانه ای رو در روی یکدیگ ــان را ب ــداران ادی ــی طرف و مذهب
و کینــه و عــداوت به جــای می گــذارد. بــرای دوری از ایــن کینــه و عــداوت بــود کــه 
ــه  ــر چ ــی ه ــا آزاداندیش ــب، ب ــان و مذاه ــران ادی ــا س ــرات ب ــام( در مناظ امام رضا)علیه الس

ــد. ــان بودن ــرای آن ــش ب ــق پرس ــی و ح ــات علم ــه آزادی مباحث ــل ب ــر، قائ تمام ت

ــردی  ــیدم م ــام(  پرس ــد: از امام)علیه الس ــام( می گوی ــاگردان امام رضا)علیه الس ــا از ش زکری
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 
ــز روا نمی باشــد.«)عطاردی،1392ق،  ــان نی ــو نیســت و از ذّمی ــن کار شایســتۀ ت نمی شــود. ای
ج4: 304؛ طوســی،1417ق، ج7 :77( ایــن فرمایــش امام رضا)علیه الســام( در دفــاع از حقــوق 
ــه محســوب می شــوند و مقیــم در  ــه، از اهــل ذّم ــا پرداخــت جزی اقلیت هــای مذهبــی کــه ب
قلمــروِ کشــور اســامی هســتند، در عالی تریــن مراتــب کرامــت بشــری و ارزش انســانی قــرار 
ــادی  ــور م ــا ام ــی را ب ــر ذم ــو کاف ــان ول ــِد انس ــوان آزادِی فرزن ــان، نمی ت ــر ایش دارد. از منظ
ــه  ــوان ب ــرد. نمی ت ــۀ گرســنگی، خدشــه دار ک ــه بهان ــت انســانی او را ب ــرد و منزل معاوضــه ک
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واســطه نیازمنــدی اقتصــادی، او را بــرده ســاخت و آزادی خــدادادی او را ســلب کــرد اگــر چــه 
ــرد و در  ــی می نگ ــن دیدگاه ــه انســان از چنی مســلمان نباشــد. آری، امام رضا)علیه الســام( ب
برآورده ســاختن نیازهــای او، مذهــب و دینــش را مــاک نمی دانــد بلکــه کرامــت و انســانیت او 

را مبنــای نظــر قــرار می دهــد.

ــرم  ــیدم: خواه ــام( پرس ــد: از امام رضا)علیه الس ــبیب می گوی ــری، ریان بن ش ــث دیگ در حدی
وصیــت کــرده اســت بــرای گروهــی از مســیحیان، کــه مالی بــه آنها بدهــم، ولی مــن می خواهم 
آن مــال را بــه گروهــی از هم کیشــان مســلمان بدهــم. امــام فرمودنــد: »وصیــت را بدان ســان 
لُونَُه«)گناه  َِّذيــَن يُبَِدّ ََّمــا إِْثُمــُه َعَلــی ال کــه هســت اجــرا کــن! خداونــد بــزرگ فرمــوده اســت: »فَِإن
ــر بدهند()بقره/181(«.)عطــاردی،1392ق، ج4:  ــت( را تغیی ــه آن)وصی ــت ک ــانی اس ــر کس آن ب
ــر  ــق دارد تفک ــان ح ــام( انس ــش امام رضا)علیه الس ــی، 1381ق، ج7: 16(. در بین 410؛ کلین
کنــد و عقیــده ای 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 می کنــد: نامــه ای از نیشــابور به مأمون رســید کــه مردی مجوسی)زرتشــتی( 
هنــگام مــرگ وصیــت کــرده اســت مــال زیــادی را از امــوال او میــان بینوایــان تقســیم کننــد. 
ــر  ــون نظ ــت. مأم ــرده اس ــیم ک ــلمان تقس ــرای مس ــان فق ــوال را می ــابور، آن ام ــی نیش قاض
امام رضا)علیه الســام( را پرســید. حضــرت فرمودنــد: »مجوســیان بــه بینوایــان مســلمان چیزی 
نمی دهنــد. نامــه ای بــه قاضــی نیشــابور بنویــس تــا همــان مقــدار از مالیات هــای مســلمانان 
بــردارد و بــه بینوایــان زرتشــتی بدهد.«)ابن بابویــه، 1425ق، ج2: 95؛ عطــاردی، 1392ق، ج4: 
334(. بــا امعــان نظــر بــه ایــن روایــت، اوج دفــاع از حقــوق شــهروندان اقلیــت مذهبــی در ایــن 
نکتــه نهفتــه اســت کــه امام رضا)علیه الســام( بــدون توجــه بــه مذهــب و آییــن مجوســیان، 
دســتور می دهنــد کــه از بیت المــال مســلمین در جبــران خطــای قاضــی نیشــابور، بــه همــان 
ــر  ــام( مه ــرت رضا)علیه الس ــار حض ــن رفت ــد. ای ــی بدهن ــان آن مجوس ــه هم کیش ــزان ب می
ــر ادعــای کســانی کــه می گوینــد حقــوق اســامی فقــط حقــوق دینــداران  بطانــی اســت ب

مســلمان را در نظــر می گیــرد. 



99
تأملی بر جایگاه حقوق بشر در پرتِو سیره و اندیشۀ رضوی

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

بند دوم: اقلیت های نژادی 

ــریت  ــه بش ــانی ب ــت انس ــدن کرام ــد بازگردان ــه قص ــام ب ــام( اس ــر امام رضا)علیه الس از نظ
ــژاد، اصــل  ــر طبقــۀ اجتماعــی و ن و رهایــی او از قیــد و بنــد زندگــی تبعیض آمیــز مبتنــی ب
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 نمی دانســتند بلکــه آنچــه از نظــر ایشــان 
مــاک و میــزان اســت، عمــل شایســته و رعایــت تقــوای الهــی اســت. چــه زیبــا کام الهــی بــه 
ایــن امــر تصریــح کرده اســت کــه: »إنَّ أَْکَرَمُکــْم ِعنــَد اهللِ أَتَْقاُکــْم إِنَّ اهللَ َعلِیــٌم َخبِیٌر«)گرامی ترین 

شــما نــزد خداونــد متعــال، بــا تقواتریــن شماســت()حجرات/13(. 

ــم.  ــا امام رضا)علیه الســام( بودی ــه در جلســه ای ب ــد ک ــل می کن ــی نق ــاس صول ابراهیم بن عب
در پایــان فرمودنــد: »ســوگند بــه قرابتــم بــا پیامبــر خدا)صلی اهلل علیه وآلــه( اگــر کســی فکــر 
کنــد مــن بهتــر از او هســتمـ  اشــاره بــه یکــی از غامــان سیاه پوســت خــودـ  صحیــح نیســت، 
ــم.«)ابن بابویه، 1425ق، ج2:  ــر از او باش ــا بهت ــم ت ــته باش ــته ای داش ــل شایس ــن عم ــر م مگ
237(. پــس منــع تبعیــض نــژادی یکــی از آموزه هــای غیــر قابــل اغمــاض از منظــر حضــرت 
رضا)علیه الســام( اســت. همچنیــن ایــن را می تــوان از همسفره شــدن ایشــان در طــول ســفر 
ــوده  ــاهد آن ب ــت، ش ــن صل ــه عبداهلل ب ــت ک ــش دریاف ــیاه خوی ــان س ــا غام ــان، ب ــه خراس ب
ــدگار  ــروردگار و آفری ــی، 1381ق، ج8: 230(. در اندیشــۀ امام رضا)علیه الســام( پ اســت) کلین
تمــام انســان ها، یکــی اســت؛ پــدر و مــادر انســان ها هــم یکــی هســتند. ایــن بــاور و اعتقــاد 
اســت کــه یگانگــی و مســاوات بســیار اصولــی و ژرف را بــر روابــط ایشــان بــا همــۀ شــهروندان 
ــواردی، طــرف مشــورت  ــه در م ــا جایی ک ــم می ســازد، ت ــژادی حاک ــای ن ــه اقلیت ه و از جمل
ــن منــش و روشــی ســبب  ــع می شــدند. بدیهــی اســت، چنی حضــرت رضا)علیه الســام( واق
فقــدان عقــده و اختــاف طبقاتــی می شــود و شــکاف میــان افــراد جامعــه را کاهــش می دهــد 

ــی،1389 :145(. ــود می سازد)قرش ــمنی ها را ناب ــا و دش و کینه ه
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نتیجه گیری

ــر  ــوق بش ــت حق ــی در رعای ــو از آموزه های ــام( ممل ــاک امام رضا)علیه الس ــات پ ــر حی سراس
اســت کــه حضــرت، در عمــل بدانهــا پیشــگام بوده انــد. در جامعــه الهــی رضــوی، بــه انســان 
به مثابــۀ موجــودی الهــی و اشــرف مخلوقــات نگریســته می شــود کــه دارای کرامــت و حامــل 
روح الهــی اســت و در نهایــت بــه ســوی خداونــد بازمی گــردد. از منظــر امام رضا)علیه الســام( 
ــر  ــق و شــکرگزاری اســت. ه ــا خال ــد رابطــه ب ــه او، به مانن ــادن ب ــا انســان و ارج نه ــاط ب ارتب
انســانی بــرای انســان دیگــر، وســیله ای بــرای رســیدن بــه خــدا و راهــی اســت در جهــت نیــل 
ــا رعایــت حقــوق شــهروندان و یــاری و  ــه معنویــت، ســعادت و جاودانگــی؛ یعنــی انســان ب ب
نجــات دادن آنهــا و نیــز بهبودبخشــیدن بــه روابــط انســانی می توانــد بــه کمــال برســد و رضــای 
ــوب  ــد. چنیــن بینشــی اســت کــه بینــش جامعــۀ توحیــدی مطل ــان را کســب کن ــزد مّن ای
حضــرت رضا)علیه الســام( اســت و موجــب می شــود کــه کرامــت انســانی، مســاوات و آزادی 
به عنــوان اصــول و مبانــی حقــوق بشــر مــورد قبــول ایشــان، معنــا و مفهــوم واقعــی خــود را در 

عرصــه عمــل پیــدا کننــد. 

ــود  ــع می ش ــاس واق ــه و اس ــان پای ــت انس ــام( ارزش و کرام ــم امام رضا)علیه الس در تعالی
ــول  ــل و اص ــن اص ــه ای ــه ب ــا توج ــری ب ــوق بش ــررات حق ــد و مق ــی قواع ــع آن تمام و به تب
ــف  ــط مختل ــن و رواب ــج می شــوند، تدوی ــه خــود از کرامــت انســانی منت مســاوات و آزادی ک
ــر حــول ایــن ســه محــور  موجــود در جامعــه در چارچــوب ایــن اصــول شــکل می گیــرد و ب
اســت. اهتمــام و تأکیــد امام رضا)علیه الســام( بــه رعایــت حقــوق شــهروندان، فقــط در حقــوق 
مالــی و قضایــی و اجتماعــی خاصــه نمی شــود، بلکــه آنچــه بیــش از همــه مــورد نظــر اســت، 
حقوقــی اســت کــه در حــوزۀ فکــر و اندیشــۀ انســانی قــرار دارد و تحمیل نکــردن دیــن و آزادی 
مباحثــات علمــی، از مصداق هــای مهــّم آن به شــمار مــی رود. حضــرت راه تحقــق حقــوق بشــر 
و شــهروندی را حاکمیــت الهــی می داننــد کــه مایــۀ گســترش عدالــت و حاکمیــت ارزش هــا 
ــه و  ــای خودخواهان ــن انگیزه ه ــر کمتری ــه اگ ــت چنان ک ــۀ انسان هاس ــایش در کار هم و گش
قدرت طلبانــه در آن راه یابــد، حقــوق شــهروندان پایمــال می شــود و توده هــای مــردم در تنگنــا 
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ــد. آن امــام همــام در ایــن میــان از حقــوق  ــرار می گیرن ــر فشــارهای کوبنــدۀ زندگــی ق و زی
ــد.  ــت نمی ورزن ــه غفل ــود در جامع ــای موج اقلیت ه

ــا و شــکوهمندی پیوســتگی  ــیره و ســخنان امام رضا)علیه الســام( به نحــو بســیار زیب در س
حقــوق الهــی بــا حقــوق انســانی در نظــام تفکــر دینــی نشــان داده و ایــن موضوع بیان می شــود 
کــه بندگــی و عبودیــت خداونــد متعــال از مراعــات حقــوق شــهروندان و فضیلــت اخــاق قابــل 

ــت. تفکیک نیس
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اسامیه.
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ـ  عطاردی، عزيزاهلل.)1392ق(. مسنداالمام الرضا)علیه السام(. تهران: مکتبه الصدوق.
ـ  طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن.)1417ق(. تهذيب االحکام. تهران: نشر صدوق.

ـ  عمید زنجانی، عباسعلی.)1387(. کلیات حقوق اساسی جمهوری اسامی ايران. تهران: نشر مجد. 
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ـ  مالکی، ابی فراس.)بی تا(. تنبیه الخواطر. بی جا: نشر دارالصعب. 
ـ  مجلسی، مامحمدباقر.)1373(. بحاراالنوار. تهران: دارالکتب االسامیه.

ـ  محمدبن مکی)شهید اول(.)1379(. الدره الباهره. بی جا: زائر.
ـ  محمدزاده، مرضیه.)1386(. علی بن موسی، امام رضا)علیه السام(. قم: انتشارات دلیل ما.

ـ  محمدی ری شهری، محمد.)1362(. میزان الحکمه. قم: سازمان تبلیغات اسامی.
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