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  مقدمه

 رفـع چگـونگی و زنـدگی شـیوه درباره انسانی جوامع بین در که ارزشمندی و مهم مباحث از یکی
 از و داشـته مسـتقیم ارتبـاطی هـا انسـان زنـدگی با که است حقوق و حق بحث بوده، مطرح نیازها

 یـاد حقـوقی هـایی مجموعه از توان می تاریخ، طول در. است گرفته نشئت انسان اجتماعی طبیعت
 حقـوق تلمـود، حقـوق حمـورابی، قانون جمله از اند؛ بوده بشری جوامع روابط کننده تنظیم که کرد

 و حقـوق موضـوع. اسـالمی حقـوق و مسـیحیان حقـوق باسـتان، ایران حقوق روم، حقوق یونان،
 گرفتـه قرار خاصی توجه مورد اسالم، مکتب در ویژه به الهی، انبیای مکتب در آن رعایت و وظایف
 صـحیح ایـدئولوژی مبنـای بـر و سـازد مـی استوار کرامت بر را جامعه اسالم، حقوقی نظام. است

 و طوایـف قبایـل، از را مؤمنـان همـه قـومی، و نـژادی کـاذب های ارزش نفی با و کند می بازسازی
 ،سـجاد امـام( شناسـد مـی واحد ای جامعه عجم، و عرب و سیاه و سفید از گوناگون، نژادهای
 الزم، حـد در انسـان تمایالت و نیازها به و است فطرت با هماهنگ اسالم قوانین). ٢٣ص ،١٣٨۶

 توسـعه و رشـد آزادی، و اسـتقالل جامعـه، و خود مصالح تأمین با و کند می توجه زیاد، نه و کم نه
 را انسان متغیر، و ثابت قوانین سری یک چارچوب در اسالمی جامعه سیادت و فرهنگی و اقتصادی

  ).٧١ص ،١٣٩١ زاده، جان علی( کند می هدایت او آفرینش اصلی هدف سوی به
 تـدوین فراوانـی حقـوقی و اخالقـی های کتاب دور، بسیار یها زمان از شد، بیان که طور همان

 عینـی نمـود و عملـی کامل نمونه که شناسیم می را مکتبی صاحب و نگارنده کمتر ولی است؛ شده
 و زنـدگی بـا آشـنایی رو ایـن از). ٢٣ص ،١٣٨۶ ،سجاد امام( باشد خود های اندیشه و ها گفته
 در .اسـت بااهمیت بسیار خود، های اندیشه و ها گفته به عامل عنوان  به ،اطهار ائمه عملی سیره
 امـام از که اخالقی و تربیتی تعالیم از ای نمونه. برد نام العابدین زین امام از توان می زمینه همین
 آن طـی سـجاد امـام کـه اسـت الحقـوق رسـالة نام به ای مجموعه مانده، یادگار به چهارم
 کـرده بیـان − دیگـران و خویشـتن بـه نسـبت چه و خدا پیشگاه در چه − را انسان گوناگون وظایف
 و فـرد خـود خداونـد، یعنـی هستی همه با انسان رابطه کلیات رساله این در سجاد امام. است
 ،)اللـه حـق( خداونـد با انسان رابطه در که حقوقی گفت توان می عبارتی به. اند فرموده تبیین را مردم
 امـام دیـدگاه از بشـر حقـوق اصـول انـد، شـده بیان) الناس حق( دیگران و) النفس حق( خود نفس
 اگـر ویـژه بـه ای، ایـدئولوژی و بینـی جهان هر درواقع). ١٧ص ،١٣٩٠ نصیرزاده،( اند العابدین زین

 تر جدی وقتی حقوقی سیستم این. دارد را خود خاص حقوقی سیستم باشد، حکومت برپایی مدعی
 حکـومتی نظـام جملـه از خـویش پیروان های فعالیت همه بر ناظر بینی جهان آن که شود می مطرح
 از عنصـر دو هـر بـرای حقـوقی سیسـتم هر بنابراین). ۴ص ،١٣٩٠ تاجور، و پورطهماسبی( باشد
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 سیسـتم در حقوق این که کند می تعریف یکدیگر قبال در حقوقی) ها گروه و افراد( جامعه مجموعه
 نیـز عبـادی و روحـانی و معنوی ای جنبه ظاهری، جنبه از گذشته الهی، بینی جهان بر مبتنی حقوقی

 حقـوقی سیسـتم در ولی گیرد؛ می بر در نیز را نفسش به نسبت انسان حق و الهی حقوق که یابد می
 جانب از شده وضع قوانین جهت در و دارد ظاهری جنبه فقط حقوق این مادی، بینی جهان بر مبتنی
 یـک عهـده بـر کـه اسـت وظـایفی بیـان درحقیقت آمده، رساله این در آنچه. شود می تبیین انسان

 مصطلح حقوق معنای به حقوق رساله این که شود مطرح سؤال این است ممکن لذا. است شخص
 شده مطرح جامعه افراد همه به نسبت وظایف این اینکه به توجه با گفت توان می اما. نیست امروزی

 و تکلیف و دارد خود در نیز حقوق معنای باشند، داشته همدیگر از ای مطالبه چنین توانند می همه و
 در جزایـی و قضـایی مختلـف هـای جنبـه از تکلیف و حقوق درباره. کند می متبادر هم با را حقوق
 و حقـوق دربـارۀ نظـران صـاحب از بسـیاری تعداد و است شده بحث حقوقی مختلف های مکتب
 را الزم جامعیت کدام هیچ گفت توان می اما اند؛ نوشته کتاب و گفته سخن اجتماعی و فردی تکلیف
 اسـت آمـده  العابدین زین امام رساله در که گونه آن − اخالقی و اجتماعی و فردی حقوق درباره

  ).٧٠ص ،١٣٩١ زاده، جان علی( ندارند −
 بـه تکـالیف و حقـوق آمـوزش در مهمـی نقـش جامعـه هر تربیت و تعلیم نظام دیگر سوی از
 در بنـابراین. دارد خودشـان هـای مسـئولیت و وظایف قبول برای نونهاالن و خویش جامعه اعضای
 بدان باید که شود می تلقی مهم مباحث از شهروندی تربیت و شهروند بحث تربیت، و تعلیم قلمرو
 هـا مسـئولیت و تعهـدات حقـوق، قالـب در را جامعه و فرد پیوندهای شهروندی تربیت. کرد توجه

 شـهروندی پـرورش بنـابراین. کند می ارائه نهادها و ها گروه افراد، تعامل برای چارچوبی و منعکس
 در). ٣ص ،١٣٩٠ تـاجور، و پورطهماسـبی( اسـت تکـالیف و حقوق تحقق برای خوبی سازوکار
 الهـی وسـوی سـمت شـهروندی تربیـت بـه اسـالمی های ارزش اسالم، نگاه از شهروندی تربیت
 خدا بر توکل و عدالت همنوع، به احترام گرایی، آخرت تقوا، ایمان، قبیل از ها ارزش این .بخشند می
 ،١٣٩٢ همکـاران، و فراهـانی کیشانی( گذارند می تأثیر سیاسی و اقتصادی فرهنگی، شئون تمام در
 و سـعادت بـه رسـیدن منظـور به که است تربیتی اسالمی شهروند تربیت دیگر عبارت به). ۵٣ص

 فرهنـگ به نگاهی. پردازد می جامعه افراد پرورش به توحیدی، جامعه تحقق و معنوی و مادی کمال
 مبتنی مدنی جامعه ایجاد قابلیت عملی، و نظری حیث از اسالمی جوامع دهد می نشان اسالم غنی
 هـا انسـان روابـط و اجتمـاعی حیات مختلف ابعاد به اسالم دین. دارند را اسالمی تربیتی تعالیم بر

 شـده ارائه اسالمی جامعه در زندگی الگوی بهبود برای متعددی های آموزه. است داشته فراوان توجه
 روابـط در برتـری مـالک عنـوان بـه تقـوا قبـول و ای عشـیره و نـژادی برتری حذف جمله از است؛
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 حدیـد،( اسـالمی جامعـه هـای آرمـان از یکی عنوان به عدالت رعایت ،)١٣ حجرات،( اجتماعی
 دوسـتی نوع الگوی عنوان به احسان و) ٧٠ اسراء،( شهروندی حقوق به احترام و کرامت اصل ،)١٣

 شـهر تفصـیل و شـرح بـه دینـی تعـالیم از الهـام بـا نیز مسلمان فیلسوفان و متفکران). ٩٠ نحل،(
 و طوسی نصیرالدین خواجه سینا، ابن فارابی، به جمله آن از که اند پرداخته شهروند تربیت و مطلوب

  .کرد اشاره توان می خلدون ابن
 و اعـم طـور به ایران جامعه در گفت توان می کشور تربیت و تعلیم ساختار به اجمالی نگاهی با
 بـه نظـر بـا شـهروندی تربیـت بحث شاید، و باید که طور آن اخص، طور به تربیت و تعلیم نظام در

 و حیـدری( اسـت نگرفتـه قـرار تربیـت و تعلـیم متولیـان توجه مورد اسالمی، جامعه تراز شهروند
 ،١٣٩٢ همکـاران، و فراهـانی کیشـانی( محققـان برخـی حـال این با). ٢۶ص ،١٣٩٢ همکاران،

 برخـی دیگـر سوی از. اند کرده اشاره ایرانی − اسالمی شهروند تربیت های مؤلفه برخی به) ۵٧ص
 تربیـت بـرای رفتـاری و عـاطفی شـناختی، حیطـه سـه بـه) ٢٠٠٣( همکاران و تورنی همچون نیز

صـورت  یـدخـاص آن با هـای ویژگـی با متناسب تربیتی حیطه، هر در که کنند می اشاره شهروندی
 متکثر مفهومی شهروندی تربیت ،)١٠٢ص ،٢٠٠٣ همکاران، و 1تورنی( الگو این اساس بر. یردگ
 بـر در را سیاسـی و اقتصـادی فرهنگـی، محیطـی، زیسـت اخالقی، جوانب که است چندوجهی و

 و تحمـل هـا، مسـئولیت شـهروندی، تکالیف و حقوق دینی، ساالری مردم چون مباحثی و گیرد می
 اسـاس همـین بـر. گیـرد مـی بـر در را برابری و احترام انتقادی، تفکر اجتماعی، مشارکت بردباری،
 و تـورنی ای حیطـه سـه الگـوی ویـژه بـه فراهـانی، کیشانی پژوهش دادن قرار مبنا با حاضر پژوهش

 ارائه به اقدام سجاد امام حقوق رساله از حاصل های رهیافت بر مبتنی است تالش در همکاران،
 و مصادیق و ها مؤلفه تورنی، الگوی طبق بر و کند اسالمی جوامع تراز شهروند تربیت برای الگویی
  .کند ترسیم رفتاری و عاطفی شناختی، حیطه سه در را آنها تحقق در تربیت و تعلیم نقش

  
  پژوهش پیشینه

 حقـوق آمـوزش و تربیـت و تعلـیم قلمـرو بـا ارتبـاطش و سجاد امام حقوق رساله به نگرش با
 هـای پـژوهش امـا اسـت؛ نگرفتـه صـورت پژوهشی اسالمی جامعه تراز شهروند تربیت و شهروندی
 تـاجور و پورطهماسـبی: شـود می اشاره آنها به که شده انجام شهروندی تربیت و حقوق درباره چندی

 حقـوق بررسـی بـه »البالغـه نهـج در شـهروندی تربیـت و حقـوق« عنـوان بـا پژوهشی در) ١٣٩٠(
  :  اند کرده بررسی رفتاری و عاطفی شناختی، حوزه سه در را آن و اند پرداخته البالغه نهج در شهروندی
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 نظیـر آنها معانی و شهروندی به مربوط مفاهیم و اساسی قانون چارچوب شناختی، حوزه) الف
   حکومتی؛ ساختار و کشور تاریخی توسعه پرستی، میهن

   اینها؛ مانند و برابری به اعتقاد تسامح، و تساهل دیگران، به احترام شامل عاطفی حوزه) ب
  .آن مانند و مشارکت مالیات، پرداخت قانون، از اطاعت شامل رفتاری حوزه) ج

 بـرای راهکارهـایی: شـهروندی حقـوق تحلیل و ابعاد« عنوان با پژوهشی در) ١٣٨٩( محسنی
. اسـت پرداختـه شـهروندی حقـوق های مؤلفه و ابعاد تبیین به »شهروندی حقوق آموزش و تربیت
 مهمـی بسـیار وظـایف و هـا مسئولیت گرفتن عهده بر مستلزم شهروندی که است آن بیانگر ها یافته
 یـک نشـر و ایجـاد را آن بایـد بلکـه کـرد، قلمـداد رفتـاری عـاملی صرفاً  نباید را شهروندی. است
 بـودن حسـاس و دقیـق همچنین و عموم نفع جهت در کردن عمل به تمایل شهروندی، وخوی خلق
 عنـوان بـا پژوهشـی در نیز) ١٣٧٩( باقری. شمرد دیگران های نگرش و نیازها احساسات، به نسبت

 بحث فروع از یکی عنوان به مدنی تربیت درباره بحثی طی ،»ایران در مدنی تربیت فرایند و امکان«
 و اقتـدار میـان تـوازن برقـراری در بایـد را مـدنی جامعـه مفهوم جوهره است معتقد مدنی، جامعه

 هـایی قابلیت آوردن فراهم در نیز مدنی تربیت مفهوم جوهره که چنان کرد؛ جستجو دولت مسئولیت
 توازن به توجه با گیرد می نتیجه وی. شود می گر جلوه توازن این برقراری در نقش ایفای برای افراد در

 ممکـن مـان دینـی جامعـه در مدنی تربیت ما، دینی فرهنگ جهت از دولت مسئولیت و اقتدار میان
  .شود می محسوب
 نتیجـه »اسـالم دیـدگاه از مدنی تربیت به اندازی چشم« عنوان با اثری در) ١٣٧٩( الهدی علم

 عنصـر نـه دیـن ثانیـاً  گیـرد؛ مـی قـرار دینـی تربیـت مجموعه و حیطه در مدنی تربیت اوالً  گیرد می
 همکـاران و حیـدری. دهـد مـی پوشـش را مـدنیت هـای مؤلفـه همه اساس و متن بلکه ای، حاشیه

 منظـر از شـهروندی تربیـت ارزشـی مبـانی بر مبتنی تربیت اصول« عنوان با پژوهشی در) ١٣٩٢(
 این های یافته. اند پرداخته اسالم منظر از ارزشی مبانی اساس بر شهروندی تربیت بررسی به »اسالم

 داشـتن نظـر در بـا. است مشورت و شور و برادری و تعاون انسان، کرامت به احترام بیانگر پژوهش
 اصـل مـداری، قـانون و قـانون حاکمیـت به توجه اصل خدامحوری، اصل توان می ذکرشده، مبانی
 فراگیـران به کمک لزوم اصل اجتماعی، و فردی های آزادی و حقوق اصل شهروندی، حقوق رعایت
 را غیـره و آمـوزان دانش آزادی و اختیار به احترام ضرورت اصل شخصیت، استقالل به رسیدن برای
  .داد قرار توجه مورد تربیت جریان در

 تربیـت هـای مؤلفه از تعدادی مفاهیم به خود های پژوهش مجموعه در) ١٣٨٣( دوست تهرانی
 و قرآن آیات از عدالت، و کرامت های مؤلفه عنوان به را بشر حقوق رعایت و اشاره اسالمی شهروند
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 عنـوان بـه ،البالغـه نهـج در منـدرج فـرامین گیـرد می نتیجه کرده، استخراج البالغه نهج دستورهای
 راهگشـا توانـد مـی جهـان مـردم همه برای بلکه مسلمانان، برای تنها نه بشر، حقوق اعالمیه بهترین
 بـرای هـایی مؤلفـه برخـی به خود پژوهش در) ١٣٩٢( همکاران و فراهانی کیشانی همچنین. باشد
 .اند کرده اشاره اسالمی شهروند تربیت
 و هـا چـالش: سنگاپور در شهروندی آموزش و اسالم« عنوان تحت پژوهشی در) ٢٠٠٧( 1تان
 پـژوهش نتـایج. است پرداخته سنگاپور در شهروندی آموزش مفهوم تحلیل و بررسی به »کاربردها

 نظـر در ای رشته میان و پیچیده چندبعدی، مفهومی باید سنگاپور در شهروندی تربیت داد نشان وی
 دانسـتند چندوجهی و متکثر را شهروندی تربیت) ٢٠٠٣( همکاران و تورنی( همچنین. شود گرفته

 الگـوی گانـه سـه ابعـاد دادن قـرار مبنا با حاضر پژوهش. گرفتند نظر در خود الگوی برای ابعادی و
 هایی رهیافت بر مبتنی الگویی ارائه درصدد فراهانی کیشانی پژوهش های مؤلفه و همکاران و تورنی

 پژوهشـی خـود و نشده انجام پژوهشی چنین کنون تا که است سجاد امام حقوق رساله متن از
  .شود می محسوب نوآورانه

  
 پژوهش روش

 امام حقوق رساله ابتدا که صورت بدین است؛ نظری قیاس و مفهومی تحلیل حاضر پژوهش روش
 اشـاره  بدان حضرت آن که ای حقوقی گوناگون موارد و گیرد می قرار مفهومی تحلیل مورد سجاد
 معنای از معتبری فهم به آن واسطه به ما که است تحلیلی مفهومی تحلیل. شود می تحلیل اند، کرده
 آوردن فـراهم بـه تحلیـل نـوع این. یابیم می دست مرتبط مفاهیم از ای مجموعه یا مفهوم یک عادی
 بـا مفهـوم آن هـای ارتبـاط دقیـق توضیح واسطه به که است ناظر مفهوم یک معنای از روشن تبیینی
 مفهـومی، تحلیـل روش در). ۴٧ص ،١٣٨٧ 3دنیلـز، و 2کـومبز( شـود مـی مشخص مفاهیم سایر

 مفهومی تحلیل در. گیرد می صورت معّین چارچوبی در و کردن تحدید طریق از مفهوم یک تحلیل
 آن بـه ضـمنی یـا صراحت به متونی یا متن داخل در که است مفهومی گستره بر تمرکز نیز موضوعی

 با آن ارتباط دقیق توضیح و مفهوم معنای از روشن و صریح تبیین طریق از امر این. باشد شده اشاره
 درباره گیری تصمیم بر ناظر مفهومی تحلیل مراحل). ۴٣ص همان،( گیرد می صورت مفاهیم سایر
 مرحلـه در ).همـان( اسـت آمده دست به نتایج تحلیل و مفهوم معنایی حدود بررسی تحلیل، سطح
 تـراز شـهروند تربیـت الگـوی طراحـی و توسـعه بـه قیاسی استنتاج رویکرد با تحلیل نتایج بعدی،

                                                           
1. Tan 
2. Coombs 

3. Daniels 
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 بنـدی طبقـه حیطـه سـه قالـب در الگو لذا. انجامید خواهد حقوق رساله از منبعث اسالمی جامعه
 مـوارد ،)٢٠٠٣( تـورنی شهروندی تربیت نظری الگوی گانه سه ابعاد به توجه با درنهایت و شود می

 عاطفی شناختی، حیطه سه در سجاد امام حقوق رساله از هایی رهیافت با شده، تحلیل حقوقی
 .شد خواهد تبیین هایی مؤلفه یک هر برای و بندی دسته رفتاری و

 
 ها یافته

 الهـی وسـوی سـمت شـهروندی تربیـت به اسالمی های ارزش اسالم، نگاه از شهروندی تربیت در
 خـدا بر توکل و عدالت همنوع، به احترام گرایی، آخرت تقوا، ایمان، قبیل از ها ارزش این. بخشد می
 ،١٣٩٢ همکـاران، و فراهـانی کیشـانی( تأثیرگذارنـد سیاسـی اقتصـادی، فرهنگـی، شئون تمام در
 در خود نقش از درستی و شفاف شناخت کند می کمک افراد به شهروندی حقوق آموزش). ۵٣ص

 سـعادت، بـه رسـیدن منظور به که است تربیتی اسالمی شهروند تربیت. کنند کسب جهانی جامعه
 و حیـدری( پـردازد مـی جامعـه افـراد پـرورش بـه توحیـدی، جامعه تحقق و معنوی و مادی کمال

 ،)١ص ،٢٠٠۶ 1تـورنر،( غربـی نظـران صـاحب برخـی منظـر در حـال این با). ١٣٩٢ همکاران،
 انسـان اسـالمی، اندیشـه در ولـی اسـت؛ غربـی حقـوقی و سیاسـی مفهـوم یک اساساً  شهروندی
دْ : «است خداوند جانب از کرامت صاحب موجودی نكَ لَقَ نا بَ مْ مَ  یرَّ  کرامـت را آدم فرزندان همانا: آدَ
 همـراه به فراوانی عملی و ارزشی های بزرگواری تواند می نظری کرامت این). ٧٠ اسراء،( »بخشیدم
 نظـری اصل این به عنایت با حقوقی و اخالقی تعالیم همه باید کرامت، همین سبب به. باشد داشته

 اسـت، ارزشـمند و کریم گوهری انسان بپذیریم که هنگامی. شوند تنظیم آن با کامل سازگاری در و
 ای گونـه بـه بایـد بلکه اویند، حق غیره و امنیت آزادی، تنها نه که بود خواهیم باور این بر ناخواه خواه
 در لذا). ٧ص ،١٣٩٠ تاجور، و پورطهماسبی( باشند سازگار وی کرامت با که شوند تنظیم و تفسیر
 تورنی الگوی گانه سه ابعاد از اسالمی، جامعه تراز شهروند تربیت الگوی طراحی برای پژوهش این

 داشـتن نظـر در بـا و کـرد خـواهیم اسـتفاده رفتـاری و عـاطفی شـناختی، حیطـه سه در) ٢٠٠٣(
 جـویی پـی بـه ،)١٣٩٢( همکاران و فراهانی کیشانی اسالمی − ایرانی شهروندی تربیت های مؤلفه
  .آمد خواهیم بر سجاد امام حقوق رساله از مربوط های مؤلفه و بعد سه این در رهیافت این

 انسـان زنـدگی مختلـف ابعـاد در حقـوق مصـادیق بیـان بـه حقـوق رساله در سجاد امام
 جـای خـود بطـن در نیـز را تکلیف مفهوم مسّلماً  آید، می میان به حقوق از سخن وقتی. اند پرداخته

 دیگـر عهـده بـر کـه است تکالیفی و وظایف بیان درحقیقت شخص یک حقوق معنای. است داده
                                                           

1. Turner 
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 همچنـین معادلـه ایـن. انـد کرده رعایت را نظر مورد شخص حقوق آن، ایفای با که است اشخاص
 را نظـر مـورد تکالیف باید دیگران، حقوق رعایت جهت چراکه است؛ برقرار نیز شخص خود برای
 و شـده مطرح جامعه افراد همه به نسبت حقوق اینکه به توجه با گفت توان می رو این از. دهد انجام
 داده جای خود بطن در هم را تکلیف معنای باشند، داشته یکدیگر از ای مطالبه چنین توانند می همه
 حقـوقی رسـاله محتوای تحلیل به بخش، این در. کند می متبادر ذهن به هم با را حقوق و تکلیف و

. اسـت شـده پرداختـه »النـاس حق« و »النفس حق« ،»الله حق« مقوله سه قالب در سجاد امام
 بـه مطـرح، مقولـه سـه از کـدام هـر ذیل شده استخراج) تکالیف و حقوق( حقوق به توجه با سپس
 و عـاطفی شـناختی، حیطـه سـه در اسـالمی جامعـه تراز شهروند تربیت الگوی تکمیل و طراحی
  .شود می پرداخته رفتاری
  

 )الله حق( انسان بر خداوند حق. ١

 شـریک را چیزی و بپرستی را او که است آن خداوند تر بزرگ حق اما و«: فرمایند می سجاد امام
 آخـرت و دنیـا کار که است کرده مقرر خود بر خدا کنی، چنین اخالص روی از اگر و ندهی قرار او
 امـام). ٢۵ص ،١٣٨۶ ،سجاد امام( »دارد نگه برایت بخواهی، آن از آنچه و گیرد عهده به را تو

 سرچشـمه آن از دیگـران حقـوق و اسـت اصـل خداونـد حـق«: فرماینـد مـی همچنین سجاد
 و عبادت ما بر خداوند حق ترین بزرگ بنابراین). ١٣٩٠ نصیرزاده، ؛١٣٩١ زاده، جان علی( »گیرد می

 را الزم مـوارد و کند پیدا شناخت خداوند با رابطه در حقوقش به باید انسان رو این از. است اطاعت
 را خـدا حـق کنـد تـالش و آورد دست به توکل و اخالص شرک، از دوری شکرگزاری، خصوص در
 او عهده به نیز انسان کردار و افعال برای از متعال خداوند« ،سجاد امام فرموده طبق. آورد جا به

 را الزم هـای مهـارت بایـد خداونـد بـه نسـبت افعال حق ادای در بنابراین. »است داده قرار حقوقی
  :کرد کسب

 و شـوق خـدا؛ محضـر در متواضـعانه حضور: نماز حق خصوص در الزم های مهارت آموزش
 محضـر در خـود حضـور شـمردن بزرگ او؛ لطف و کرم به امید خدا؛ به نزدیکی و تقرب به رغبت
 گناه از آزادی برای تمنا و کردن بیچارگی اظهار و تواضع معبود؛ به کامل توجه و داشتن آرامش خدا؛

  آتش؛ و عذاب و
 و اعضـا بـرای خـدا که حدی از نکردن تجاوز: روزه حق خصوص در الزم های مهارت آموزش

  جوارح؛ و اعضا نگذاشتن آزاد است؛ کرده تعیین جوارح
 اطـالع بـدون و مخفیانـه آنچـه بـه اطمینان: صدقه حق خصوص در الزم های مهارت آموزش
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  .نگذاشتن منت کسی بر صدقه دادن با شده؛ گذاشته امانت به خداوند نزد دیگران
 و تـذلل اظهار کردن؛ قربانی نیت خلوص با: قربانی حق خصوص در الزم های مهارت آموزش
  .خداوند پیشگاه در بیچارگی

 
 )النفس حق( انسان بر نفس حق .٢
 نمـایی ادا پـس. دهی قرار خدا اطاعت راه در را آن کمال و تمام به که است آن تو بر نفست حق اما«
 خداونـد از آنهـا حـق ادای در. را حقوقشـان دامنـت و شکم و پا و دست و چشم و گوش و زبان به

 ،سـجاد امـام فرمـوده طبق اساس همین بر). ٣٣ص ،١٣٨۶ ،سجاد امام( »بجویی کمک
 مسـیر در را آن و کنـد اسـتفاده اش خـدادادی نیروی و قوه تمام از که است آن خودش بر انسان حق

 نصـیرزاده،( شـود مـی شـامل را انسـان پای کف تا سر فرق از حقوق این. دهد قرار خداوند طاعت
  :از اند عبارت که گرفت یاد را خود بر انسان حقوق باید ها اندام حق ادای در پس). ۵٢ص ،١٣٩٠

 و منکـرات و فحشـا از زبـان داشتن نگاه دور: زبان حق خصوص در الزم های مهارت آموزش 
 داشـتن کـه اینهـا مانند و گفتن سخن خوب و ادب رعایت و نیک کلمات گفتن به زبان دادن عادت
  کرد؛ خواهد میسر را شهروندان با برازنده تناسب موردی چنین در الزم مهارت

 قلـب در کـه مفیـدی و خوب مطالب شنیدن: گوش حق خصوص در الزم های مهارت آموزش
 و اسـت قلب سوی به سخن دروازه گوش زیرا شود؛ نیکی خلق کسب سبب یا کند ایجاد خیری فرد

  شود؛ می قلب به معانی اقسام و انواع انتقال موجب
 دیـدن خداونـد که چیزی دیدن از چشم منع: چشم حق خصوص در الزم های مهارت آموزش

 و نکـردن نظـر چیـز هـر و طـرف هـر بـه جهـت بی نیز. نامحرم به نگاه مانند است؛ کرده منع را آن
 از علمـی یـا شود بیداری و بصیرت سبب یا باشد عبرتی و پند موجب که جایی در چشم از استفاده

  است؛ گرفتن عبرت و پند دروازه چشم زیرا شود؛ استفاده آن
 نکـرد؛ اسـتفاده حـرام طـرف بـه رفتن برای پا از: پا حق خصوص در الزم های مهارت آموزش

  گذاشتن؛ پا مستقیم صراط در خوب؛ کارهای در گرفتن سبقت دین؛ مسیر در پا دادن قرار مرکب
 حرام خداوند که چیزهایی از دست بازداشتن: دست حق خصوص در الزم های مهارت آموزش

  است؛ مفید آنچه آوردن دست به برای آن گذاشتن آزاد و باز و است کرده
 هـای خـوراکی خوردن در اعتدال حد رعایت: شکم حق خصوص در الزم های مهارت آموزش

 بـا غـذا خـوردن در انصاف و مروت نکردن فراموش حرام؛ چیزهای خوردن از کردن دوری حالل؛
  دیگران؛
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 بـرای و حـرام از آن حفـظ): جنسـی غریزه( عورت حق خصوص در الزم های مهارت آموزش
 کننـده کمـک بسـیار چشـم کـه زیـرا( برگردانـدن حرام از را چشم کرد، حفظش حرام از بتوان آنکه
 .نیاز بی خالق از کمک طلب خداوند؛ عذاب از خود ترساندن بودن؛ مرگ یاد به زیاد ؛)است
 

 )الناس حق( انسان بر دیگران حق. ٣

 آن خداونـد و دارد تـو بـر تـو غیـر کـه را حقوقی گاه آن«: فرمایند می زمینه همین در سجاد امام
 حقـوق بعـد پیشـوایان، حـق آن تـرین واجـب پـس. است نموده واجب تو بر را آن رعایت و حقوق

 حـق ادای در رو ایـن از .)٣٢ص ،١٣٩٠ نصـیرزاده،( »باشـد مـی نزدیکـان حقوق بعد و زیردستان
  :کرد کسب را ذیل های مهارت باید دیگران

 پیشـوای و کند اداره جهتی از را شخص که کسی هر حق خصوص در الزم های مهارت آموزش
 :آید حساب به او

 قبـول او؛ بـا معانـده و معارضـه از پرهیز او؛ کردن نصیحت مخلصانه: سیاسی رهبر حق) الف
 شخص آن دینی امور برای بلکه کند، نمی وارد شخص دین به ضرری آن قبول اگر او، بخشش و بذل
  تواضع؛ و گشاده جبین با و تکبر بدون او بخشش پذیرفتن گیرد؛ قرار استفاده مورد

 او؛ مجلـس و محضر شمردن بزرگ او؛ احترام و تکریم و تعظیم): معلم( علمی استاد حق) ب
 پیشـانی بـا درسش و گفتار از کردن استقبال احسن؛ نحو به درس حال در او گفتار به فرادادن گوش
 داشتن؛ دقت و استاد سخنان شنیدن و درس حال در ذهن کردن آماده باز؛

 منافـات متعـال خـدای بـرداری فرمـان و اطاعـت بـا کـه زمانی تا او از اطاعت: رئیس حق) ج
 امـام( نباشـد حائـل خـدا بنـدگان دیگـر حقـوق و خـدا حـق و شخص بین او حق و باشد نداشته
 ).٢٢١ ،٢٠٧ص ،١٣٨۶ ،سجاد
  

یردستان حق خصوص در الزم های مهارت آموزش   ز
 و مـال و جـان از محفاظـت بـرای و بودن مهربان و رحیم رعیت با: حاکم بر رعیت حق) الف
 بـا و کـردن تالش آنها آرامش و آسایش برای نبودن؛ غافل ای لحظه آنان از حمایت و رعیت ناموس
 کردن؛ برخورد ایشان با بردباری و حلم

 متعـال خداوند بداند که است آن معلم بر متعلم یا عالم بر جاهل حق :استاد بر متعلم حق) ب
 بـه را حکمـت خزانـه وکلیـد کـرده عطـا او به که علمی جهت به است، داده قرار راهنما و امام را او

 او بـه خداونـد کـه علمـی از و کرد نیکی و احسان دانند نمی که آنها با اگر پس. است داده او دست
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 برداشـت قدم حوصله و صبر با آنان راهنمایی و نصیحت در و آموخت آنها به مهربانی با کرده، عطا
 انفـاق اسـت، گذاشـته او اختیـار در خدا که علمی خزانه از نادانی، و جهل از جامعه نجات برای و

 جامعـه خـدمتکار ایمـان و اعتقـاد روی از و اسـت هـدایتگر و شـده هدایت معلم و عالم این کرد،
 خیانتکـار بـدارد، دریـغ دیگران از را خود علم و نکند انفاق داند، می آنچه از اگر اما( است انسانی
 ؛)شود می محسوب ظالم خداوند خلق به نسبت و است
 از و بداننـد را مصـاحبت ایـن قدر است واجب) مرد و زن( نفر دو هر بر :شوهر بر زن حق) ج
 و بنگرنـد احترام و تکریم دیده با خداوند نعمت به و کنند تشکر نعمت این خاطر به متعال خداوند

 زن اطاعـت و است بزرگی حق زن بر را شوهر. کنند برخورد آن با رویی خوش و لطف و مهربانی با
 دارد حقـوقی شـوهر بر نیز زن اما نباشد؛ خداوند معصیت آن در وقتی تا است، واجب شوهرش از
 باشد؛ همدم و انیس او با و مهربان خویش همسر با که است شوهر بر پس. کند رعایت باید که

 او بـه خـوری، مـی خودت آنچه از. کن صیانت او از و حفظ را او): خدمتکار( مملوک حق )د
 تکلیف است، قدرتش و توان از باالتر آنچه به را او و بپوشان او به پوشی، می خودت آنچه و بخوران
 .نکن اذیت و آزار را او خود، استبدال با یا کن آزادش آید، نمی خوشت او از اگر. نکن

  
 ) نزدیکان( ارقاب و ارحام حق خصوص در الزم های مهارت آموزش
 از قدرشناسی او؛ های مواظبت و حمایت و تو به او عشق و شوق از قدرشناسی: مادر حق) الف

 بـرای کـه ای اندازه به او از شکرگزاری بارداری؛ دوران گرفتاری و غم و درد و رنج تحمل خاطر به او
 ؛)متعال خداوند توفیق و عنایت به مگر کنی، قدردانی او از توانی نمی( است کشیده زحمت تو

 اویـی؛ شـاخه و فـرع تو و توست ریشه و اصل او اینکه خاطر به او از قدرشناسی: پدر حق) ب
 بزرگ؛ نعمت این خاطر به او از تشکر و خداوند ستایش
 پروردگـارش؛ راه بـه وی کـردن راهنمایی و او دادن پرورش خوب: مادر و پدر بر فرزند حق) ج
 و خـود میان رابطه ُحسن فرزند؛ حق درباره بودن مسئول خداوند؛ از اطاعت در او به رساندن یاری
  مساوات؛ فرزند؛ احترام و تکریم او؛ از خوب سرپرستی او؛

 از پشـتیبانی نفس؛ هوای مقابل در او یاری و کمک خدا؛ حق راه در او از استفاده: برادر حق) د
 دشمن؛ مقابل در وی

 وی؛ بـا کـردن پیشـه رفـق و رفتـاری خـوش بودن؛ یکدیگر رفاه و آرامش وسیله: همسر حق)  ه
  یکدیگر؛ با انس و مهربانی
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  نیکوکار حق خصوص در الزم های مهارت آموزش
 و بشتابی کمکش به لزوم مواقع در که است دیگران از سزاوارتر: آزادشده بندۀ بر موال حق) الف

 کـه امـوری در وقت هیچ را خودت و کنی اش یاری است، کرده تو برای که احسانی و خدا خاطر به
 نکنی؛ مقدم اوست، نیاز مورد

 او؛ آزادکننده و حامی و کننده یاری: موال بر آزادشده بندۀ حق) ب
 در و اش خوبی کردن منتشر و نکردن فراموش او؛ از سپاسگزاری و تشکر: کننده احسان حق) ج
 رفـع بـه و بـودن مراقـب و متوجـه او؛ خـوبی کـردن جبـران در سـعی کردن؛ دعا مخلصانه او حق

 کردن؛ اقدام مشکلش
  

 جماعت نماز حق خصوص در الزم های مهارت آموزش
 او؛ با شایسته و نیکو کردن برخورد نیکش؛ کار خاطر به او از تشکر: مؤذن حق) الف
  کند؛ می تو به که خدمتی خاطر به او از سپاسگزاری ):نماز پیش( جماعت امام حق) ب
  

  ارتباط حقوق خصوص در الزم های مهارت آموزش
 او از خـاطر طیـب و تواضـع بـا و شـدن او پـذیرای رویـی خوش کمال با: نشین هم حق) الف
 چشـم گوشـه بـا که تحقیرآمیز و متکبرانه های نگاه از دادن؛ او به گفتن سخن اجازه و کردن استقبال
 تـرک حـق ؛)اسـت شـده وارد تـو بـر او که درصورتی( او اجازه بدون همچنین و کردن پرهیز است،

  نداشتن؛ را او مجالست
 حـال دو هـر در و حضـورش در او کرامت حافظ و غیابش در او منافع حافظ: همسایه حق) ب

 عیـب پوشـاندن و نکـردن تجسس او های عیب یافتن برای بودن؛ او مددکار و یار) غیاب و حضور(
 بخشـیدن نورزیـدن؛ حسـد کـرد، عطا نعمتی او به خداوند اگر و نگذاشتن تنهایش گرفتاری در او؛

 داد، انجـام تو مورد در نادرستی حرکت نادانی روی از گاهی اگر خطاهایش؛ از گذشتن و ها لغزش
 اگـر و کـردن ممانعت او به خیانت از بودن؛ صفا و صلح در او با و کردن برخورد بردباری و حلم با

  او؛ با انسانی و نیکو معاشرت نکردن؛ باور داد، نسبت او به زشتی سخن یا بدی حرف کسی
 شـدن قـدم پیش یکدیگر؛ احترام حفظ یکدیگر؛ علم از استفاده: صحبت هم و دوست حق) ج

 ها گرفتاری در او از محافظت و کردن نصیحت او؛ نیک کار تالفی او؛ به رساندن نفع و نیک کار در
 نـه بـودن، رحمـت او بـرای بازداشـتن؛ گنـاه و معصیت به میل از را او بودن؛ او یاور و یار و بالیا و

   نقمت؛ و عذاب
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 کـردن، حسـاب مسـاوی او بـا را خود حضورش در و کردن کفایتش غیابش در: شریک حق) د
 حـافظ نکـردن؛ عمـل او بـا مشورت بدون خود نظر به و نگرفتن تصمیم او تصمیم بدون وقت هیچ
  کردن؛ پرهیز کوچک و بزرگ امور در او به خیانت از و بودن مالش
 عـذرخواهی با آن، پرداخت توان نداشتن صورت در نکردن؛ تعلل قرض ادای در: طلبکار حق)  ه
  کردن؛ قدردانی و تشکر او از آوردن؛ دست به را او رضایت و کردن قرض وقت تمدید طلب
 تکـذیب را سـخنش کردن؛ اجتناب وی به خیانت از و نکردن وارد او به ضرری: معاشر حق) و
 و نکـردن برخورد او با دشمنان چون کردن؛ پرهیز او به نیرنگ و خدعه از و او نکردن اغفال و نکردن

 داشتن؛ مقدم خودت بر را او تو، به کردن اعتماد صورت در
 

  دارایی و مال حق خصوص در الزم های مهارت آموزش
 سـبب و وسـیله را آن آن؛ از کـردن صحیح استفاده و کردن مصرف حالل به و حالل راه از آن کسب
 و مادی ترقیات برای آن از استفاده نکردن؛ حساب جان از عزیزتر را آن و دادن قرار خداوند به تقرب

 معنوی؛
  

  خصومت حق خصوص در الزم های مهارت آموزش
 اعتبـار بی پی در اوست، طرف به حق و است صادق تو علیه دعوایش در اگر: مدعی حق) الف
 وچـرا چـون بدون را حق نکردن؛ تالش دعوایش کردن باطل برای و برنیامدن دلیلش و حجت کردن

 بـه را او دلیـل با ترساندن؛ خدا از را او کردن؛ مدارا او با است، کاذب دعوایش در اگر اما پذیرفتن؛
 از داشـتن؛ برحـذر باطـل راه از را او مـرگ و قیامـت عذاب یادآوری با و کردن متوجه کارش زشتی
 سـخن امـا و شـود مـی شـر شـدن برانگیخته موجب زیرا( کردن پرهیز اخالق و ادب منافی سخنان
  ؛)کند می نابود را شر خوب
 تـا( گفتن سخن مهربانی و خوبی به او با صادقی، و برحق دعوایت در اگر :علیه مدعی حق )ب
 نیسـت خوبی کلمه شکایت و دعوی کلمه زیرا شود؛ پیدا خصومت و دعوی وفصل حل برای راهی

 کـردن بازگو او برای مدارا و رفق با را برهان و حجت ؛)شود می ناراحت کلمه این شنیدن از خصم و
 از کردن؛ خودت حق متوجه را او واضح بیانی با دادن؛ مهلت او به کردن فکر برای نیاز صورت در و

 و اجـر شده، برهانت و حجت شدن ارزش بی سبب آنکه برای( کردن پرهیز جاروجنجال و وقال قیل
 ).کند می ضایع را تو پاداش
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  مشاوره حقوق خصوص در الزم های مهارت آموزش
 نصیحت در او برای تو نظر بودن مفید صورت در :خواهد می مشورت تو از که کسی حق) الف

 و گفـتن سـخن نـرم زیـرا( گفـتن سـخن او با زبانی خوش و نرمی با نکردن؛ کوتاهی او راهنمایی و
 بـه را او نرسـید، ذهنـت بـه چیـزی اگر ؛)کند می الفت و انس به تبدیل را ترس و وحشت مهربانی
 او از را درسـت و صـحیح راه و نکـردن کوتاهی دادن مشورت در دادن؛ ارجاع اعتماد مورد شخص
  نداشتن؛ پنهان
 بین انظار و آرا که زیرا( نکردن متهم خیانت به را او :خواهی می مشورت او از که کسی حق) ب
 او نظـر چنانچه ؛)معمول و متداول است امری نظریات و آرا در آنان اختالف و است مختلف مردم
 مشورت اهل را او تو چون( هرگز را او خود و خواندن ناصواب را نظر اصل ندیدی، صواب مطابق را
 تشـکر او از نظـرش بـودن صـواب صـورت در ؛)کـردی مراجعه او به جهت همین به و دانستی می

 و صـحیح و آوردن جا به را او احسان حق مشورت، به او نیاز صورت در مناسبی موقعیت در کردن؛
 .کردن اقدام او راهنمایی به خیانت از دور به

  
  نصیحت حقوق خصوص در الزم های مهارت آموزش
 بـه بتواند او که بگویی چیزی( کردن نصیحت حق به و صحیح را او: شونده نصیحت حق )الف

 همـه که زیرا( گفتن سخن او درک و فهم درخور ؛)نباشد بیرون قدرتش و توان حد از و کند عمل آن
 و نرم روش با ؛)است عقل از ای مرتبه دارای انسانی هر بلکه نیستند، حد یک در فکر و تعقل نظر از

   کردن؛ نصیحت دوستانه
 درسـت نصایح پذیرش سپردن؛ گوش او به و بودن متواضع او برابر در :کننده نصیحت حق) ب

 مـتهم را او گذشـتن؛ کنـارش از مهربانی با تشکر ضمن او، نصیحت بودن ناصواب صورت در او؛
 آدم اگـر ؛)بـود کـرده اشـتباه امـا دیگـر؛ چیـز نـه داشت، نصیحت قصد او اینکه به علم با( نکردن

 نکردن؛ اعتماد و اعتنا او نصیحت به نیست، خیرخواهی
  

  اجتماعی و اخالقی حقوق خصوص در الزم های مهارت آموزش
 دارد، اسـالم در سابقه و فضل چنانچه و کردن احترام سنش خاطر به را او :ترها بزرگ حق) الف

 مقابلـه او بـا پرداخـت، منازعـه بـه تو با اگر داشتن؛ مقدم خود بر و دادن قرار تجلیل و تکریم مورد
 بـه چنانچـه نکـردن؛ حرکـت او روی پیش نگرفتن؛ سبقت او از بودید، همراه راهی در اگر نکردن؛
 خـاطر به و کردن تحمل خواند، جاهل را تو او اگر نکشیدن؛ رخش به را جهلش بود، جاهل مطلبی
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  کردن؛ گذشت سنش و اسالم

 نادیـده را خطاهـایش کوشـیدن؛ او تعلیم و تربیت در بودن؛ مهربان او با :ترها کوچک حق) ب
 و اعمـال کـردن؛ کمکـش مشـکالت در و کردن رفتار مدارا به او با پوشاندن؛ او بر را عیبش گرفتن؛
 او توبـه سـبب کـه زیـرا( داشـتن نگـه مستور را او) جوانی و سن کمی خاطر به( نابخردانه حرکات

  شود؛ می او رشد مانع که نکردن مخاصمه و نزاع او با و) شود می

 را حـاجتش و کردن اقدام نیازش رفع برای توان قدر به: خواهد می کمک تو از که کسی حق) ج
 در تردیـد و شـک گفتـارش صدق در چنانچه کردن؛ دعا حقش در اش گرفتاری رفع برای برآوردن؛

 ایـن از را خـود( نکـردن اعتنـا گمـان و شک این به گوید، می دروغ که بردی گمان و شود پیدا دلت
 نسـازد، خـاطر آزرده را او کـه نـرم و زیبـا سـخنان با ندادی، او به چیزی اگر ؛)نکردن محروم ثواب

  کردن؛ جوابش کنی، خوارش آنکه بدون و محترمانه

 را آن قـدردانی و سپاس با کرد، عطا تو به چیزی اگر: خواهی می کمک او از تو که کسی حق) د
 ذهـن در عـذری بـرایش بلکـه نکـردن، پیـدا بـد گمـان او به کند، کمکت نخواست اگر و پذیرفتن
 و مالمـت دهـد، نمـی دیگـری بـه را مالش اینکه خاطر به را او داشتن؛ ظن حسن و کردن جستجو
 هـای نعمـت کننـده کفـران و ظـالم بسیار انسان است، کرده ظلم کارش این با اگر( نکردن سرزنش
  ؛)است متعال خداوند

گاهی با اگر: است شده تو خوشحالی سبب که کسی حق)  ه  مسـرور را تـو خودش خواسته و آ
 سـبب کـردن؛ قـدردانی کارش ارزش اندازه به شخص آن از الهی، ثنای و حمد از بعد است، کرده
گاه اگر شدن؛ او خوشحالی و سرور  را خـدای است، شده تو خوشحالی سبب قصد بدون و ناخودآ

 آن بـرای و) اسـت داده اختصـاص آن بـه را تو که اوست ناحیه از نعمت این چون( بودن سپاسگزار
 قصـد بـدون اگرچه است، برکت مایه باشد، جا هر نعمت اسباب که زیرا( کردن خیر طلب شخص
  ؛)باشد

گـاهی و عمـد روی از اگر: است رسیده تو به نکبتی او سبب به که کسی حق) و  ضـرر تـو بـه آ
 دسـت آینـده در کـار ایـن از کـه شـود می موجب عفو زیرا( ببخشی را او که است آن بهتر رسانیده،
 کـس هـر و: فرماید می متعال خداوند چراکه کند؛ برخورد آزار بدون و مؤدبانه خدا خلق با و بردارد
 بـر که است کسانی بر مجازات و ایراد. نیست او بر ایرادی گیرد، انتقام است، دیده که ستمی از بعد
 کسانی اما است؛ دردناکی عذاب آنان برای. دارند می روا ظلم ناحق به زمین در و کنند می ستم مردم
 اگـر ؛)۴٢−۴١ شـوری،) (اسـت سـترگ کارهای از این گمان بی کنند، پیشه گذشت و شکیبایی که

: فرمایـد می خداوند زیرا( کردن کیفر را او است، کرده تعدی که مقداری به شود، مجازات خواستی



                        ١٣٩٨زمستان  /٣٠ش /١۴س/ تربیت اسالمی   ١۴۶

 

 شکیبایی اگر و دهید مکافات اید، دیده مکافات آنچه نظیر کنید؛ مکافات را کسی خواستید گاه هر و
 بـه رسـانید، ضـرر تـو به غیرعمد به اگر اما ؛)١٢۶ نحل،) (است بهتر شکیبایان برای کار این کنید،
 کردن، رفتار مدارا و رفق به او با نرساندن؛ عمدی ضرر کسی به کردن؛ پرهیز او بر ستم از انتقام نیت

  دادن؛ پاسخ داری، توان در که لطفی و مهربانی با را خطایش

 الفت ایجاد و اصالح برای نداشتن؛ کدورتی آنان به دل در: عموم طور به مسلمانان همه حق) ز
 دریـغ را خود سپاس و شکر آنها نیکوکاران از کوشیدن؛ لطف و مهربانی با خود و خطاکارانشان بین

 مـورد دارنـد، که مراتبی در را همه و شتافتن آنها یاری به و کردن دعا مسلمانان همه برای نورزیدن؛
   دادن؛ قرار تکریم و عنایت
 پذیرفتـه آنان از خدا آنچه پذیرش: نباشند مسلمانان با جنگ حال در که غیرمسلمانانی حق) ح
 نشـدن آنان مزاحم است؛ شده منعقد اسالمی دولت و آنها بین که پیمانی و عهد به کردن وفا است؛

 بـه گـذرد، مـی ایشـان و خـود میان که رفتاری در ؛)مجبورند بدان آنچه و خواهند خود از آنچه در(
 حائل آنها به ستم و خود بین را خدا رسول و خدا عهد به وفا و خداوند پیمان کردن؛ عمل خدا حکم

 .دادن قرار پرده و

 منظر از شهروندی تکالیف و حقوق ابعاد ،سجاد امام حقوق رساله تحلیل نتایج به توجه با
 :کرد خالصه زیر شکل قالب در توان می را ایشان
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  سجاد امام حقوق رساله در شهروندی تکالیف و حقوق ابعاد: ١ شکل

 تـراز شـهروند تربیـت الگـوی ،)٢٠٠٣( همکـاران و تـورنی نظـری الگوی با متناظر ادامه، در
 تشریح فوق مقوله سه در آنچه- سجاد امامحقوق  رساله های رهیافت اساس بر اسالمی جامعه
 ،»اللـه حـق« مقولـه سـه ذیـل هـا تحلیـل بـه توجـه با ادامه در لذا. است شده تبیین و تحلیل -شد

 شـناختی، حیطـه سـه در اسالمی جامعه تراز شهروند تربیت الگوی ،»الناس حق« و »النفس حق«
 جامعـه تـراز شـهروند تربیت در تربیت و تعلیم نظام نقش مصداق هر ذیل و ارائه رفتاری و عاطفی
 .شود می تبیین اسالمی

  
  نگرشی - شناختی حیطه در اسالمی جامعه تراز شهروند مصادیق و ها مؤلفه

 آنها معانی و شهروندی به مربوط مفاهیم و اساسی قانون چارچوب شامل نگرشی − شناختی حیطه
 سـطوح در نهادهـا و هـا سـازمان حکـومتی، سـاختار کشـور، تـاریخی توسـعه پرستی، میهن نظیر
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 و دولـت اقتصـاد، و دولـت گانه، سه قوای بندی تقسیم انتخابات، مانند سیاسی فرایندهای مختلف،
 دیگـران بـه وابسته و اجتماعی موجودی مقام در انسان و) اجتماعی تأمین نظیر( اجتماعی خدمات
گاهی و دانش افزایش مسلمان، شهروند یک تربیت برای .)١٨٣ص ،١٣٨۴ پور، شارع( است  فـرد آ
 کـه کند کسب را هایی مهارت و باشد فعال و مفید جامعه در که ای گونه به − شهروندی های مؤلفه از

 در اوصـاف، این با. است ضروری − آید کار به شهروندی حقوق بهتر هرچه ارزیابی و تحلیل برای
 در سـجاد امـام حقوق رساله اساس بر اسالمی جامعه تراز شهروند تربیت های مؤلفه ١ جدول
 :است شده ارائه نگرشی -شناختی حیطه

  
 حیطه در سجاد امام حقوق رساله اساس بر اسالمی جامعه تراز شهروند تربیت مصادیق و ها مؤلفه: ١ جدول

  نگرشی - شناختی

  اسالمی جامعه ترازشهروندتربیتمصادیق  ها مؤلفه
 .شهرونداندرفردیواجتماعیوالهیقوانینرعایتبهدرونیالزام اساسی قانون شناخت

  خدامحوری

  بـزرگ خداونـد؛ لطفو کرم به امید خدا؛ به نزدیکیوتقرببهرغبتوشوقخدا؛محضردرمتواضعانهحضور
 و کـردن بیچـارگی اظهـار و تواضـع ؛معبـود به کامل توجه و داشتن آرامش خدا؛ محضر در خود حضور شمردن

  .  آتش و عذاب و گناه از آزادی برای تمنا
 و خـداجو شـهروندانی خداونـد حقـوق نسـبت تکلیـف و خداپرستی حس پرورش با باید تربیت و تعلیم نظام
 .کندتربیتمتعهد

  بشر حقوق رعایت
  .آن مانند و ای قبیله و نژادی هاییضها و برداشتن تبعانسانهمهحقوقبهاحترامبرتأکید

شهروندان را به سـمت  یتها و احترام به آنها، ترب بر حقوق متقابل همه انسان یدبا تأک یتو ترب یمنظام تعل 
 سوق دهد.یشهروند جهان

  اجتماعی امنیت

 وفـا اسـت؛ پذیرفتـهآنـان از خـدا آنچـه پذیرشاسالمی،حکومتدرغیرمسلمانانحقوقیامنیتمورددر
 خـود از آنچه در( نشدن آنان مزاحم است؛ شده منعقد اسالمی دولت و آنها بین که پیمانی و عهد به کردن
 کـردن؛ عمـل خـدا حکـم بـه گـذرد، مـی ایشـان و خود میان که رفتاری در ؛)مجبورند بدان آنچه و خواهند
  . دادن قرار پرده و حائل آنها به ستم و خود بین را خدا رسول و خدا عهد به وفا و خداوند پیمان
 بـا تربیتـی نظـام و اسـت مـذهبی و دینی های اقلیت به احترام به منوط شهروندی تربیت جهت، همین در

گاهی   .رساند یاریآناناجتماعیامنیتبهها،اقلیتحقوقبهبخشیآ

  اقتصاد و دولت

 تقـرب سـبب و وسیلهرا آن کردن؛ صحیح استفادهآنازوکردنمصرفحاللبهوحاللراهازمالکسب
  .معنوی و مادی ترقیات برای آن از استفاده نکردن؛ حساب جان از عزیزتر را آن و دادن قرار خداوند به

 ارج را شهروندان حقوق آن مانند و فروشی کم احتکار، ربا، از دوری و اسالمی اقتصاد تبیین با تربیتی نظام
  .باشندحساساقتصادیهایفعالیتبهنیزشهروندانونهد

 

  عاطفی − انگیزشی حیطه در اسالمی جامعه تراز شهروند مصادیق و ها مؤلفه

 بـه احتـرام برابـری، بـه اعتقاد تسامح، و تساهل دیگران، به احترام شامل عاطفی − انگیزشی حیطه
 در شـرکت به تمایل عقاید، ابراز برای شهروندان حقوق افراد، آزادی به اعتقاد میهن، از دفاع و قانون
 منـدی عالقه و تنوع به احترام مداری، قوم احساس بدون ملی سنت و دولت به احترام جاری، مسائل
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 پـور، شـارع( اسـت المللـی بـین و ملی سطوح در فرهنگی و سیاسی − اجتماعی مسائل پیگیری به
 را جامعـه در شـهروندی تربیـت که مشترکی وجوه است معتقد) ٢٠٠٣( تورنی). ١٨۶ص ،١٣٨۴
 بـه دسـتیابی بـرای که است مشترک های دانستنی و آرزوها عقاید، ها، هدف شامل دهد، می تشکیل
 وجـود بـه ای انگیـزه افـراد در و کرد برقرار جامعه آن در معّینی عاطفی و عقلی های گرایش باید آنها
 همکـاران، و محمـدی: از نقل به( بزنند کنش به دست خود حوایج و توقعات رفع جهت در تا آورد

 رسـاله اسـاس بـر اسـالمی جامعـه تـراز شـهروند تربیت های مؤلفه ٢ جدول در). ٩۵ص ،١٣٩۶
 :است شده ارائه عاطفی − انگیزشی حیطه در سجاد امام حقوق

  
 حیطه در سجاد امام حقوق رساله اساس بر اسالمی جامعه تراز شهروند تربیت مصادیق و ها مؤلفه: ٢ جدول

  عاطفی -انگیزشی

  اسالمی جامعهترازشهروندتربیتمصادیق  ها مؤلفه

 عقاید به احترام
 خضوع و دیگران
  مردم برابر در

بـه  یاز معارضه و معانده با حاکم؛ قبول بذل و بخشش او، اگر قبـول آن ضـرر یزکردن حاکم؛ پرهیحتمخلصانه نص
بخشش حاکم بدون تکبر  یرفتنپذ یرد؛آن شخص مورد استفاده قرار گ ینیامور د یبلکه برا کند، یشخص وارد نم یند

و مجلـس معلـم؛ گـوش فـرادادن بـه  و احترام معلم؛ بزرگ شمردن محضر یمو تکر  یمگشاده و تواضع؛ تعظ ینو با جب
باز از گفتار و درسش استقبال کردن؛ آماده کردن ذهن در حال درس و  یشانیگفتار او در حال درس به نحو احسن؛ با پ

  سخنان معلم و دقت داشتن.  یدنشن
 یاخالقـ یلپرورش فضـا ینعلم و عالم و همچن یگاهبه جا یبخش ارزش با تربیت و تعلیم نظام جهت، همین در

 سوق دهد. یاخالق یلو احترام به عالم، شهروندان را به سمت فضایمانند تواضع و فروتن

 به احترام
ها و  ارزش
  سنت

 غـم و درد و رنج تحملخاطر به مادر از قدرشناسیاو؛هایمواظبتوحمایتوتوبهمادرعشقوشوقازقدرشناسی
 قـدردانی او از تـوانی نمـی( اسـت کشـیده زحمت تو برای که ای اندازه به مادر از شکرگزاری بارداری؛ دوران گرفتاری و

 تـو و توسـت ریشـه و اصل او اینکه خاطر به پدر از قدرشناسی همچنین ؛)متعال خداوند توفیق و عنایت به مگر کنی،
  .  بزرگ نعمت این خاطر به خداوند از تشکر و ستایش اویی؛ شاخه و فرع

 او بـه رسـاندن یاری پروردگارش؛ راه به وی کردن راهنمایی و او دادن پرورش خوب: والدین بر فرزند حق درباره
  . خداوند از اطاعت در

 جامعه های ارزش به اطهار ائمه سیره از الگوبرداری و ها ارزش معرفی با تربیتی نظام مؤلفه این تحقق برای
  .شوند تربیت مدارارزششهروندانیتاکندتأکیدانسانشخصیترشددراسالمی

 و عدالت
  افراد برابری

بدون  وقت هیچ کردن؛حساب مساوی او با را خودحضورشدروکردنکفایتشغیابشدر:یکدر خصوص حق شر
بـه او در امـور  یانتنگرفتن و به نظر خود بدون مشورت با او عمل نکردن؛ حافظ مالش بودن و از خ یماو تصم یمتصم

  کردن.  یزبزرگ و کوچک پره
 فرزنـد؛ احترام و تکریم او؛ از خوب سرپرستی او؛ و خود میان رابطه ُحسن: والدین بر فرزندان حق خصوص در

  .فرزندان همه میان مساوات
 را متربیـان همـه حقـوق افراد، بین تساوی و فردی های شایستگی به توجه با باید جهت همین در تربیتی نظام
گاهاسالمیجامعهدرحقوقشانوحقبهرامتربیانورعایت   .کندآ

 در افراد آزادی
  عقاید بیان

 و کردن استقبال اوازخاطر طیب و تواضع با وشدناوپذیرایروییخوشکمالبا:نشینهمحقخصوصدر
 و کـردن پرهیـز اسـت، چشـم گوشـه بـا کـه تحقیرآمیـز و متکبرانـه هـای نگاه از دادن؛ او به گفتن سخن اجازه

  .نداشتن را او مجالست ترک حق) است شده وارد تو بر او که درصورتی( او اجازه بدون همچنین
 و مدرسـه محـیط در متربیـان. بیـاورد بـار خـواه آزادی و طلـب حـق هـایی انسان را افراد باید تربیت و تعلیم نظام
 .گیرند می یاد را آن مانندودیگرانحقرعایتبیان،آزادیعقاید،ابرازگروهیهایروش
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 و تسامح
  تساهل

 و دعـوی وفصـل حـلبـرای راهـی تـا( گفـتن سـخنمهربـانیوخـوبیبـهاوباصادقی،وبرحقدعوایتدراگر
 کـردن، فکـر برای مدعی نیاز صورت در و کردن بازگو او برای مدارا و رفق با را برهان و حجت ؛)شود پیدا خصومت

 آنکـه برای( کردن پرهیز جاروجنجال و وقال قیل از کردن؛ خودت حق متوجه را او واضح بیانی با دادن؛ مهلت او به
  ؛)کند می ضایع را تو پاداش و اجر شده، برهانت و حجت شدن ارزش بی سبب
 بـا را هـا خصـومت وفصـل حـل نحـوه و یکدیگر با کردن مدارا های مهارت باید متربیان تربیت، و تعلیم نظام در

 .بگیرندیاداستدالل

 در شرکت حق
 جاری مسائل

  جامعه

 بــین الفــت ایجــاد واصــالح بــرای نداشــتن؛ کــدورتیآنــانبــهدلدر:مســلمانانعمــومحقــوقخصــوصدر
 بـرای نورزیـدن؛ دریـغ را خـود سپاس و شکر آنها نیکوکاران از کوشیدن؛ لطف و مهربانی با خود و خطاکارانشان

  .دادن قرار تکریم و عنایت مورد دارند، که مراتبی در را همه و شتافتن آنها یاری به و کردن دعا مسلمانان همه
 و هـا راهپیمـایی انتخابات، در شرکت در وظایفشان به را متربیان باید دینی ساالر مردم جامعه در تربیت و تعلیم نظام
گاهآنمانند  .بیایندبارمسئولشهروندانیتاکندآ

  زیست محیط

 مسـئولیت از بخشیبلکه نیست، طبیعت و زمینبرمطلقفرمانروایاو.استزمیندرخداوندجانشینانسان
 پـذیری مسـئولیت حـس ایجـاد راه در مابعدالطبیعـه و سـنت و دانـد می خداوند آفریده عالم متوجه را جانشین این

در  یو روشـنگر  یسـاز  فرهنـگ بـا تربیتـی نظـام مؤلفه، این تحقق برای. است اساسی طبیعت قبال در شهروندان
  را در قبال آنها مسئول بدانند.یانمتربیوانات،و حیستزیطمورد حقوق مح

 

  رفتاری -عملی حیطه در اسالمی جامعه تراز شهروند مصادیق و ها مؤلفه

 منطقی تفکر از استفاده مشارکت، مالیات، پرداخت قانون، از اطاعت شامل رفتاری − عملی حیطه
 منـابع از اطالعـات و اخبـار پیگیری صدر، سعه و تحمل از برخورداری مسائل، حل در انتقادی و

 توســعه بــه شــهروندی، تربیــت از حیطــه ایــن در). ١٨٩ص ،١٣٨۴ پــور، شــارع( اســت گونــاگون
 جریـان در شـهروند و شـود مـی توجـه شـهروند اجتمـاعی و عملـی هـای مهـارت و هـا توانمندی
 در سازنده تعامل و مشارکت های فرصت تدارک با و یابد می پرورش یادگیری و یاددهی های فعالیت
 نظـر مـد پـژوهش از بخـش ایـن شهروندی تربیت در آنچه. یابد می پرورش و رشد فعالیت فرایند
 شهروندی های مهارت و ها توانمندی زمینه در شهروندان حقوق و ها مسئولیت نوع به مربوط است،
 جامعـه تـراز شـهروند تربیت های مؤلفه ٣ جدول در). ١٠٢ص ،٢٠٠٣ همکاران، و تورنی( است

 :است شده ارائه رفتاری -عملی حیطه در  سجاد امام حقوق رساله اساس بر اسالمی
  

 رفتاری- عملی حیطه در سجاد امام حقوق رساله اساس بر اسالمی جامعه تراز شهروند تربیت مصادیق و ها مؤلفه: ٣ جدول

  اسالمی جامعهترازشهروندتربیتمصادیق  مؤلفه

  یریپذ قانون
 ینتـر  آن را بر تو واجب کرده اسـت. پـس واجـبیتتو بر تو دارد و خداوند آن حقوق و رعایررا که غیگاه حقوقآن«

 کـردن نهادینـه بـا تربیـت و تعلـیم نظـام. »باشـد یمـ یکانو بعد حقوق نزد یردستانبعد حقوق ز  یشوایان،آن، حق پ
  .کندتقویت شهروندان در را پذیریقانونروحبایدقانونبرایگذاریارزشودرسیکتبدرقانون

  پذیری یتمسئول

 گفـتن به زبان دادنعادت منکرات؛ و فحشا اززبانداشتننگاهدور:جوارحواعضاقبالدرپذیرییتمسئول
 دهـان؛ در چرخیـدن بیخـود از زبـان منع و گفتن زیاد از پرهیز گفتن؛ سخن خوب و ادب رعایت نیک؛ کلمات
 خلق کسب سبب یا کند ایجاد خیری فرد قلب در که مفیدی و خوب مطالب شنیدن گفتن؛ سخن از قبل تفکر
 ینبه قلب است). بر هم یقلب و موجب انتقال انواع و اقسام معان یگوش دروازه سخن به سو  یرا(ز  شود نیکی

 گـرفتن عهـده بـه بـرای پـذیر یتشـهروندان فعـال، خـالق و مسـئول یتترب یت،و ترب یماساس کارکرد نظام تعل
  است. یو جهانیملی،در سطح محلیدر جامعه شهروندیشهروندیهانقش
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 در مشارکت
  جامعه امور

 روحیـه تقویـت نکـردن؛ پنهـان مشـورت مـوردفردازرادرستوصحیحراهونکردنکوتاهیدادنمشورتدر
شـرکت در امـور جامعـه،  یـتحـل مسـئله و اهم ی،بحث گروه یها روش با تربیت و تعلیم و نظام در مشارکتی
 طلب را پرورش دهد.مشارکتیشهروندان

 و منطقی تفکر
  انتقادپذیری

 فکـر بـه او نیـاز صـورت در و کردن بازگو او برایمداراورفقبارابرهانوحجت:علیهمدعٌیحقخصوصدر
 کردن پرهیز جاروجنجال و وقال قیل از کردن؛ خودت حق متوجه را او واضح بیانی با دادن؛ مهلت او به کردن،
  ). کند می ضایع را تو پاداش و اجر شده، برهانت و حجت شدن ارزش یآنکه سبب ب ی(برا
را بـه سـمت فکـر کـردن سـوق  یـانمترب یدبا یو منطق یتفکر انتقاد یها مهارت تقویت با تربیت و تعلیم نظام

 .یایندمتفکر بار بیشهروندانیندهدهد تا در آ

 سعه و تحمل
  صدر

غافل  یا لحظه آناناز حمایت و رعیت ناموسومالوجانازمحفاظتبرایوبودنمهربانورحیمرعیتبا
 برخـورد کـردن. امـام سـجاد یشـانبـا ا یو آرامش آنها تالش کردن و با حلم و بردبار  یشآسا ینبودن؛ برا

 شـود، مجـازات خواسـتید اگر«: گوید یرفته است، م یکه به او مکافات یحق کس یتدر خصوص رعا ینهمچن
 کنیـد، مکافـات را کسـی خواسـتید گـاه هـر و: فرماید می خداوند زیرا نمایید؛ کیفر نموده، تعدی که مقداری به

  ». بهتر است یبایانشک یکار برا ینا ید،کن یباییو اگر شک یدمکافات ده اید، دیده مکافات آنچه نظیر
بردبـار و  یرا شـهروندان یـانمانند صبر و حوصله و آرامـش، مترب یزندگ یها مهارت رشد با تربیت و تعلیم نظام

 پرورش دهد.یاخالقیلبرخوردار از فضا

 

  گیری نتیجه

 حقـوق تبیـین ضـمن و کـردیم اقـدام سـجاد امـام حقـوق رساله تحلیل به حاضر، پژوهش در
 گانـه سـه ابعـاد به توجه با ،»الناس حق« و »النفس حق« ،»الله حق« بعد سه در) تکالیف و حقوق(

 توجه با نیز و) ٢٠٠٣( همکاران و تورنی شهروندی تربیت نظری الگوی رفتاری و عاطفی شناختی،
 اسالمی جامعه تراز شهروند تربیت الگوی ،)١٣٩٢( همکاران و فراهانی کیشانی پژوهشی مبانی به
 گانـه سه ابعاد از یک هر برای نیز. کردیم ارائه سجاد امام حقوق رساله های رهیافت اساس بر را

 اساسـی، قـانون شـناخت هـای مؤلفه شناختی، حیطه در. کردیم تبیین هایی مؤلفه شده، ارائه الگوی
 هـای مؤلفـه عـاطفی حیطه در اقتصاد، و دولت اجتماعی، امنیت بشر، حقوق رعایت خدامحوری،

 تسـاهل، و تسامح عقیده، بیان در آزادی برابری، و عدالت ها، ارزش به احترام ،دیگران عقاید به احترام
 هـای مؤلفـه رفتـاری حیطـه در درنهایـت و زیسـت محـیط و جامعـه جـاری مسـائل در شـرکت حق
 بـا کـه کـردیم تبیـین را صـدر سـعه و منطقی تفکر اجتماعی، مشارکت پذیری، مسئولیت پذیری، قانون

  .دارد همخوانی) ١٣٩۶( همکاران و محمدی و) ١٣٩٠( تاجور و پورطهماسبی های پژوهش
 کـه اسـت ایـن اسالمی جامعه تراز شهروند تربیت برای  سجاد امام حقوق رساله رهیافت

 تکالیف جستجوی در باید بلکه باشد، فردی نفع و حقوق دربرگیرنده صرفاً  نباید شهروندی آموزش
 اسـالمی جامعه تراز در شهروندانی بتوانیم آنکه برای درواقع. باشد نیز دیگران حقوق همان یا فردی
کیـد کنـار در و انگـاریم چندگانه مفهومی را شهروندی مفهوم باید کنیم، تربیت  حقـوق بعـد بـر تأ

کیـد نیـز فرد شهروندی تکالیف همان یا دیگران شهروندی حقوق بعد بر فرد، شهروندی  و کنـیم تأ
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 امـام حقـوق رسـاله لـذا. بـدانیم اسـالمی سـاالر مردم جامعه یک قانونی حق را آن از برخورداری
 معرفـی تکلیـف و حقـوق از ای تنیده درهم صورت  به را حقوق مفهوم که است ای گونه به سجاد
 خـود طـرف از آن رعایـت که کند می معرفی چندوجهی مفهومی را حقوق دیگر عبارت  به. کند می

 از اسـت عبـارت دیگران طرف از آن رعایت و دیگران حقوق و فرد تکالیف از است عبارت شخص
 تربیت و تعلیم نظام اسالمی، جامعه تراز شهروند تحقق برای بنابراین. فرد حقوق و دیگران تکالیف

 قبـال در خـود، اجتمـاعی حقـوق و فردی حقوق از برخواری ضمن که کند تربیت شهروندانی باید
  .کنند مسئولیت احساس نیز شهروندان دیگر
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