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داللت های رویکرد حقوق اسالمی 
به تابعیت و شهروندی
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شهروندي و تابعیت از مباحث مشترک حقوق داخلی و حقوق بین الملل 
خصوصی اس��ت که در نظام های حقوقی مختلف با قبض و بس��ط هایی 
همراه بوده و جوانب متعدد آن واجد آثار حقوقی متفاوتی است. در کنار 
مکاتب موجود در این حیطه، نظریه و نگرش اسالمی از ویژگی ها و آثار 
منحصربه فردی برخوردار است. نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت ها 
و آموزه ه��ای حقوق اس��المی، شهروندی، تابعی��ت و مفاهیم مرتبط را 
موردبررس��ی ق��رار داده و در این راس��تا و بنا ب��ه اقتضای بحث، نظری 
نیز به جایگاه این دو مقوله در حوزه نوپدید جهانی افکنده اس��ت. نتایج 
حاصله حاکی از آن است که در ادبیات حقوق اسالمی اصطالح تابعیت 
و شهروندی موضوعیت و کاربرد ندارد و شناخت جایگاه این مفاهیم در 
متون اس��المی مس��تلزم مطالعه مفاهیم مشابهی همچون امت، ملت و 
ناس و همچنین، نهادهایی از قبیل مسالم و غیرمسالم است. بررسی این 
مسائل در حقوق اسالم، این نتیجه را در پی دارد که فقه اسالمی، عامل 
اصلی ارتباط را دین و مذهب دانس��ته، و از این طریق قواعد حقوقی را 
توصیف، و قانون حاکم در شناخت شهروند از غیر او را تشخیص می دهد. 

 
واژگان کلیدي: تابعیت، شهروندی، بیگانه، اقامت، امت، ملت. 
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1. مقدمه

1-1. تعریف و تبیین پژوهش
تابعیت و شهروندی دو مقوله مهم و واجد آثار عدیده در نظام های حقوقی محسوب 
می شود؛ به طوری که از هر دو مفهوم برای انتس��اب اشخاص به دولت یا کش��ور معین 
اس��تفاده می شود. بدین س��بب رابطه وثیقی بین آن ها دیده می شود. اصوالً تابعیت بر 
روابط میان اشخاص و کشورها از جنبه بین المللی استوار است درحالی که شهروندی بر 
اساس وجود علقه و شرایط خاص میان اشخاص و سرزمین و یا اقامتگاه ایجاد می شود. 
این مفاهیم که همواره به تناس��ب مباحث گوناگون و در ورای نظریات مختلف مطرح 
بوده اند در عداد مفاهیمی هس��تند که قدمتی تاریخی و کهن دارند. مفهوم شهروندی 
به مثابه ی��ک نظریه جدید، حوزه نوپدیدي را براي تحق��ق آزادي هاي فردي و وظایف 
حقوقی و سیاس��ي تش��کیل می دهد که از آن به حوزه عمومي تعبیر مي شود؛ به نوعی 
حائ��ل میان دولت و حوزه خصوصي زندگي افراد به حس��اب می آی��د. ازاین رو، ارتباط 
تنگاتنگی با حکومت و دولت دارد. 1 اما مفهوم تابعیت بیشتر ناظر به نسبت شخص و 
دولت متبوع اوست. بنابراین تابعیت بر جنبه  بین المللی تأکید دارد و شهروندی شمول 
حقوق داخلی را مورد تأکید قرار می دهد. 2 از این حیث که مفهوم شهروند، شهروندی 
و تابعیت در میان مکاتب و نظام های گوناگون واجد اهمیت است، بدیهی است که دین 
اس��الم- به عنوان کامل ترین ادیان و جامع ترین برنامه اجتماعی بشریت- نمی تواند در 
قبال این قبیل مسائل فاقد چارچوب و ایده منسجمی باشد. در این نوشتار می کوشیم با 
رویکردی توصیفی- تحلیلی، با بررسی حقوقی شهروندی و تابعیت و مفاهیم مرتبط با 
آن ها در حقوق بین الملل خصوصی روشن سازیم که جایگاه و مفهوم و نسبت میان این 

مفاهیم در حقوق اسالمی بر چه مبنایی استوار است.

2-1. ضرورت و اهمیت بحث
به رغ��م اهمیت تابعیت و شهروندی در حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی، 
جایگاه و نسبت آن ها با یکدیگر در مکتب حقوقی اسالم به نحو جامع تبیین نشده تا از 
این طریق بتوان به شبهات موجود در این حیطه پاسخ مستدل ارائه و مشکالت حقوقی 

1-  جاوید و همکاران، 1391، ص90
2-  پروین، 1387، ص92. برای مطالعه بیشتر در دیدگاه متفاوت از مفهوم شهروندی رک:

The demands of Citizenship, Edited by cotrioncs Mckinnon and lain Hamp-
sher monk, continuum, London, and NewYork, 2000
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آن را برط��رف نمود. یک��ی از مهم ترین ضرورت های پرداختن ب��ه این مهم را می توان 
وضعیت مبهم و نسبت میان این مفاهیم در رویارویی این نظام حقوقی با سایر نظام ها و 
مشکالتی دانست که از این ابهام ناشی می شوند. از سوی دیگر و با توجه به اینکه دین 
اسالم نقش اساسی و مهمی در تعریف و اجرای معیارهای الزم در روابط اجتماعی دارد، 
به تئوری پردازی درزمینه مفاهیم حقوقی و ازجمله، حقوق بین الملل خصوصی پرداخته 
اس��ت؛ درحالی که دیگر نظام های حقوقی کنونی به طور کامل توان پذیرش این ایده ها 
را ندارد. در این میان وظیفه حقوق دانان اسالمی در تبیین این پارادایم مهم است تا با 
بازشناسی این مفاهیم، در عرصه حقوق بین الملل خصوصی نقش بسزایی را ایفا نمایند؛ 

در غیر این صورت تبلور این نظریه را صرفاً باید در عرصه نظری شاهد بود.
فرضیه نگارنده آن اس��ت که فقه اسالمی، تقس��یم بندی موجود و آثار آن در نظام 
بین الملل خصوصی به شیوه کنونی را برنمی تابد و اعمال پارادایم اسالمی در این عرصه 
مستلزم تغییرات بنیادین در عرصه حقوق بین الملل و حتی در مواردی در حیطه حقوق 
داخلی کش��ورها )الاقل کشورهای اسالمی( اس��ت. ازاین رو طرح این مباحث به تدریج 
منجر به تحقق آرمان های حقوق بین الملل خصوصی اس��المی خواهد شد. با توجه به 
لزوم پرداختن به مسأله مزبور، در این نوشتار بر آنیم ضمن پرداختن به مفهوم شهروندی 
و تابعیت و بازشناسی جایگاه آن ها از مفاهیم مشابه، نظریه اسالمی شهروندی و تابعیت 

را مورد ارزیابی قرار دهیم.

2. مفاهیم

1-2. شهروند
به تبع اینکه دراثنای تحوالت جامعه مدني در طول تاریخ و طرح مفهوم حقوق بشر، 
مفهوم شهروند دستخوش تحول قرار گرفته، در فرهنگ هاي عمومي و تخصصي تعریف 
شاملی از شهروند ارائه نشده است. ولي ظاهراً شهروند ترجمه فارسي CITIZEN بوده 
و ازنظر لغوي به معناي کسي است که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق 
به آن برخوردار باشد. 3 عده ای دیگر، واژه شهروند را مترادف با ملت قرار داده  اند و بیان 
کرده اند شهروند به گروه انسانی که اعضای آن در اثر عوامل پیوند دهنده مادی و معنوی 
به یکدیگر وابسته گردند و نسبت به جماعت احساس تعلق کنند و سرنوشت خود را با 
سرنوشت سایر اعضا یکی بدانند، گفته می شود. 4 به نظر می رسد شهروندی تقریباً به طور 

3-   صدري افشار و حکمي، 1369، ص637
4-  قاضی شریعت پناهی، 1393، ص 57

داللت های رویکرد حقوق اسالمی به تابعیت و شهروندی



66

فصلنامه داخلی کانون وکالی دادگستری  
شماره 16- زمستان 1396

کامل برحس��ب دارا بودن حقوق در یک کشور معین تعریف می شود و امپراتوری های 
قدیم، گواه این مدعایند که هر تبعه ای شهروند نیس��ت. افرادی که شهروند هستند، از 
امتیازات و توانایی مش��ارکت در امور سیاسی اجتماع موردنظر برخوردارند. بدین سان، 
شهروند بودن در قدم اول به معنای اقدامی است که شخص در جهت قدرت  بخشی به 
خود در برابر محیطی که در آن زاده شده است، انجام می دهد. 5 مقوله شهروندی وقتی 
تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و 
همچنین به فرصت های موردنظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان 
داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف 
مش��ارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مس��ؤولیت هایی نیز در راستای اداره بهتر 

جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند.

2-2. حقوق شهروندی
در خصوص مفهوم حقوق شهروندی تعاریف متعددی ذکر شده است که این بیانگر 
مختص��ات حقوق بنیادین افراد یک جامعه برای داشتن یک زندگی فردی و اجتماعی 
فعال است. برخی تعاریف ارائه شده از مفهوم حقوق شهروندی عبارت اند از: حقوق ناشی 
از قانون اساسی هر کشوری که براثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در کشور خاصی به 
آن ها اعطاء شده و موردحمایت قانون اساسی قرارگرفته است؛ 6 بخشی از حقوق اساسی 
است که دربرگیرنده کلیه حقوق مدون و مصوب در قوانین اساسی گوناگون کشورها بر 
شالوده موازین حقوق بش��ر است. 7 ازاین رو در حقوق شهروندی انسان به مثابه شهروند 
باید از حقوقی س��خن بگوید که ناظر به این زاییده شدن در جامعه و درنتیجه منافع، 
مصالح، اخالق و سیاست ها و در یک کالم عقل جمعی و عمومی است و دولت به مثابه 
شخصیتی حقوقی اکنون محور ترس��یم حق��وق شهروندان و متعهد به محدودیت ها و 
مس��ؤولیت  ها است. 8 این حق بر محور دو اصل طالیی وفاداری به آرمان های جمعی و 
کار مثبت شکل می گیرد و حکومت و دولت نمایندگی این سعادت جمعی را بر عهده 
دارد. 9 بنابراین، حقوق شهروندی در جایی مطرح می شود که حقوق بشر قرار است در 
درون ی��ک جامعه مدنی با در نظ��ر گرفتن اولویت های زندگی اجتماعی ذیل حکومت 

5-  کاستلز و دیویدسون، 1382، ص94
6-  آفنداک، 1385، ص 51

7-  مهدی پور، 1385، ص
8-  جاوید، 1387، ص 31
9-  جاوید، 1387، ص 88
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خاص و در سرزمین خاص شکل قانونی و اجرایی به خود گیرد.10

3-2. تابعیت 
عموماً لفظ تابعیت معادل کلمه ناسیونالیته11 و جنسّیه که آن را ملیت نیز ترجمه 
کرده اند، آورده می شود. اما به نظر می رسد که تابعیت از ملیت متمایز باشد. بدین معنا 
که اصطالح تابعیت دارای ارزش حقوقی و سیاس��ی اس��ت؛ درحالی که اصطالح ملیت 
واجد ارزش جامعه شناسی است. نتیجه چنین تفاوتی آن است که هرکجا مسأله رابطه 
فرد با دولت و تعلق او به جامعه تشکیل دهنده دولت یا به عبارت دیگر، رابطه فرد با ملت 
در مفهوم سیاسی آن مطرح باشد اصطالح تابعیت، و هر جا مسأله تعلق فرد به ملت در 
مفهوم جامعه شناسی آن مطرح باشد اصطالح ملیت به کار می رود. این دو لفظ باآنکه 
از هم قابل تمایزند، از این حیث باهم یکسان می نمایند که هر دو تعیین کننده کسانی 
می باشند که از گرد هم آمدن آن ها ملت تشکیل یافته است. 12 به یک عقیده، تابعیت 
عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد... 
و کسی که دارای تابعیت کشور معینی است، او را تبعه می خوانیم. 13 بنابراین، به نظر 
می رسد که تابعیت یک رابطه حقوقی، سیاسی، معنوی و دائمی میان یک شخص و یک 
کشور است که موجب تعلق آن شخص به آن کشور شده و حقوق و تکالیف متقابلی را 
میان آن ها پدید می آورد. لذا تابعیت را می بایست عضویت شخص- حقیقی یا حقوقی- 
در جمعیت تشکیل دهندۀ دولت دانست که بیانگر رابطة حقوقی، سیاسی و معنوی فرد 
تابع با دولتی معین است و ثمرۀ آن بهره مندی وی از حقوقی است که به موجب قوانین 
کش��ور متبوع برای شهروندان آن وجود دارد. با این تعاریف، می توان عناصر متش��کله 
تابعیت را مانند هر رابطه حقوقی دیگر در دو طرف مالحظه نمود: یک طرف، تبعه است 

و طرف دیگر، دولتی است که آن شخص از اتباع او به شمار می آید.

3. شهروندی در اندیشه حقوق خارجی
برای فهم بهتر مفاهیم مورداشاره در اندیش��ه اسالمی، الزم است به بررسی مفهوم 
شهروندی در حقوق خارجی بپردازیم تا تفاوت رویکرد حقوق اس��المی با حوزه نوپدید 
جهان��ی به خوبی آشکار گردد. الزم به ذکر اس��ت با توجه ب��ه این حقیقت که تابعیت 

10-  جاوید، 1387، ص 27
11- Nationality

12-  سلجوقی، 1388، ج 1، ص 135-132
13-  نصیری، 1385، ص27-26
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 ب��ر جنب��ه  بین المللی تأکی��د دارد و شهروندی شم��ول حقوق داخل��ی را مورد تأکید 
ق��رار می دهد، در این مبحث تنه��ا شهروندی را ارزیابی می کنی��م؛ چراکه می توان از 
بازشناس��ی مفهوم شهروندی، پیشینه تاریخی و جایگاه کنونی مفاهیم مشابه دیگر را 

نیز به دست آورد.

1-3. پیشینه تاریخی شهروندی در حقوق غربی
به نظر می رسد سرچشمه ایده شهروندي را می بایست در یونان باستان جست وجو 
نمود. ظاهر بر آن اس��ت که ارس��طو اولین نظریه پردازي منسجم در باب شهروندي را 
صورت داده است. در نظر وی شهر، متشکل از شهروندان است و برای شهروند بودن دو 
معیار شایستگی تصدی منصبی برای دوره نامحدود و متولد شدن از پدر و مادر شهروند 
را الزم می داند. 14 با تحوالت جامعه مدنی در دوران های مختلف تاریخی و طرح مفهوم 
حقوق بشر این مفهوم اندکی دستخوش تحول قرار گرفته و برخی نیز در زمان کنونی 
برای جداسازی این مفهوم از سایر مفاهیم حقوقی، استقالل نسبی حقوق شهروندی از 
حقوق بش��ر و داللت حقوق شهروندی بر روابط شهرنشینان با همدیگر و رابطه ایشان 
با ارگان های دولتی را از ویژگی های بارز حقوق شهروندی می دانند. 15 تکوین و توسعه 
تاریخی پدیده شهروندی همچون س��ایر پدیده های مدرن دارای یک پیشینه تاریخی 
بلندمدت )از دولت-  شهر آتن در یونان باستان تا امپراتوری روم باستان و قرون وسطی 
در غرب( و یک پیشینه کوتاه مدت )از رنسانس تا عصر روشنگری در سده 18 و دوران 

تاریخی معاصر در سده 20( است. 16 
از نظر ارسطو حق شهروندي ناشي از سکونت درجایی معین نیست. زیرا بیگانگان 
و بندگان نیز در شهر س��کونت دارند اما شهروند نیس��تند. همچنین حق دسترسي به 
دادگاه ها موجد حق شهروندي نیست زیرا بیگانگان هم این حق را به موجب پیمان هاي 
بازرگاني به دس��ت مي آورند. به همین گونه کودکان چون به سن برخورداري از حقوق 
مدني نرس��یده اند و پیران ازآن رو که به سبب سالخوردگي از خدمت معاف اند در شمار 
شهروندان نمي آیند. به این ترتیب در دولت- شهرهاي باستاني موقعیت شهروندي به شدت 
انحصاري بوده و مبتني بر نابرابري افراد جامعه بود. در یونان قدیم، افراد ساکن در یونان 
دو درجه بودند، شهروندان درجه یک که س��اکنان اصلی یونان بوده اند و درجه دو که 

14-  سلطانی، 1385، صص 113- 114
15-  السان، 1385، ص4

16-  نجاتی حسینی، 1380، ص25
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بردگان و غیر یونانی ها محسوب می شدند. 17 در روم نیز اتباع کشور به دودسته تقسیم 
می شدند: شهروندان؛ یعنی رومیان اصلی که از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار بودند 

و رعایا؛ یعنی اقوام و ملل دیگری که تحت تسلط حکومت رومیان بودند. 18

2-3. جایگاه شهروندی در حوزه کنونی حقوق غربی
از حی��ث نظری، دوران مدرن بر مفهوم شهروندي به عنوان عضویت کامل و حقوق 
برابر تمام افراد در ی��ک جامعه تأکید مي نماید. به بیان دیگر، شهروندي توانایي افراد را 
ب��راي قضاوت و تصمیم گیري در مورد زندگي خودشان تصدیق نموده و حقوق آنان را 
بر مبناي نژاد، مذهب، طبقه و جنسیت تعیین نمي کند. موجودیت حقوقي شهروند با 
توجه به حقوق و تکالیفي که دولت بر عهده اعضاي جامعه مي نهد قابل بررسی است. از 
این طریق مي توان تمایز میان شهروندان از بیگانگان را نیز تشخیص داد. بنیادي ترین 
حق شهروندي، حق زندگي و اشتغال در کشور است که گاهي ممکن است به بیگانگان 
یا به شهروندان خارجي اجازه آن را ندهند مگر فقط تحت شرایط معین. همچنین به 
شهروندان اجازه دادن رأي، شرکت در انتخابات و پرداخت به پیشه هاي معیني که غیر 
شهروندان به آن ها دسترسي ندارند داده مي شود و در این معنا، شهروند با یک احساس 
وفاداري به دولت خود و حتي شور و شوق براي دفاع از آن مشخص مي شود. لذا صرف 
برخورداري از حقوق مدني باعث بروز احساس شهروند بودن در افراد نمي گردد. بدین 
ترتی��ب اعضاي گروه هایي را که شاید به دلی��ل محرومیت اجتماعي یا تبعیض نژادي 
از دولت خود احس��اس بیگانگي مي نمایند، را نمي توان شهروند کامل محس��وب نمود؛ 
حتي باوجودآنکه آن ها نیز ممکن است از برخي حقوق رسمي برخوردار باشند. بنابراین 
ویژگي کلیدي و معّرف اساس��ی شهروندي ک��ه آن را از تابعیت صرف متمایز مي کند، 
وجود یک جنبه مشارکت است.19 ازاین رو مي توان گفت در دوره مدرن، حوزه خصوصي 
براي شهروندان اهمیت فراواني دارد و مسائل این حوزه را نیز نمي توان به رأي عمومي 
گذاشت. ویژگي هاي مفهوم شهروندي در اندیشه غرب که مبتني بر فردگرایي و اصالت 

اراده است را مي توان این گونه برشمرد:
1. در این نظام، شهروند فردي است جداي از جامعه و منفرد داراي اصالت است و 

این تفرد و استقالل مبناي حقوق اوست.
2. شهروندي از آفرینش جداس��ت؛ بر این اس��اس جدایي میان دانش و ارزش یا به 

17-  پروین، 1387، ص90
18-  رضایی پور، 1385، ص11

19-  فالکس، 1381، ص13
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سخن دیگر واقعیات و ارزش ها )اخالقیات(، مورد تأکید قرار گرفته است. 20  

4. شهروندی و مفاهیم مرتبط با آن در فقه اسالمی
در منابع اصیل اسالمی این واژه یا واژه های مترادف به کار نرفته اند، ولی برای تشکیل 
یک زندگی اجتماعی س��الم، از امت واحده س��خن به میان آمده است. از دیدگاه قرآن 
کریم انسان ها وحدت در خلقت دارند؛ چون خداوند آن ها را نفس واحده آفریده است. 
در این نگرش، مرزهای عقیدتی و دینی، امت ها را از یکدیگر جدا می سازد نه مرزهای 
جغرافیای��ی؛ و هر فردی که مس��لمان و پایبند به ق��رآن و شریعت باشد شهروند امت 
اسالمی محسوب می شود و عناصری چون نژاد، قبیله و زبان تأثیری ندارند.21 ازآنجاکه 
مفهوم شهروندي هنگامي پا به عرصه خواهد نهاد که طرفین این رابطه حقوقي، سیاسی 
و اجتماعی یعني جامعه و دولت شکل گرفته باشند، لذا ظرف تحقق این حقوق جامعه 
و حکومت اس��ت. بدین ترتیب مي توان گفت جایگاه و پیش��ینه شهروندي در اسالم را 
بایس��تي با تشکیل حکومت حضرت رسول )ص( در مدینه موردبررسی قرارداد. پس از 
پیامبر اکرم )ص( مهم ترین س��ند رعایت حقوق شهروندان نامة امام علي)ع( به مالک 

اشتر و فرازهاي حکیمانه ایشان در نهج البالغه است. 
به عنوان نمونه، مهم ترین  حقوق شهروندی را از دیدگاه حضرت علی)ع( در نهج البالغه 

می توان به انواع زیر تقسیم نمود:
1. حقوق سیاسی
2. حقوق معنوی

3. حق امنیت شهروندی
4. حقوق فرهنگی شهروندی

5. حقوق اقتصادی
6. حقوق قضایی شهروندی. 22

همان گونه که اشاره شد، با بررس��ي متون اسالمي، این حقیقت آشکار مي گردد که 

20-  برای مطالعه مقایسه ای مفاهیم مرتبط در حقوق غربی رک: سروری مقدم، 1383، صص 1الی15. 
همچنین رک:

 Crawford, E.B, International Privet Law in Scotland, Edinburgh, W. Green/ Sweet & 
Maxwell, 1998
Fransman, Laurie, The Case for Reform of Nationality Law in the United Kingdom, 
Oleary, S. & Tilikainen, T, Citizenship and Nationality Status in the New Europ, Lon-
don, Sweet & Maxwell, 1998

21-  جمعی از نویسندگان، 1384، ص9
22-  پرتوی زاده، 1390، صص3-23؛ داوری، 1389، صص196-123
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واژه ای تحت عنوان حقوق شهروندي به عنوان یک مفهوم و اصطالح مستقل و مشخص 
به معنایي که امروزه در اندیش��ه سیاس��ي و حقوقي مدرن مراد است، در میان واژگان 
اسالمي مشاهده نمي شود و مي توان اذعان داشت که حداکثر تا پیش از نیمه هاي قرن 
گذشته، این مفهوم از س��وي اندیش��مندان اس��المي به کار نرفته است؛ هرچند که در 
فرهنگ اسالمي آموزه ها و احکام فراواني در جهت رعایت شأن، کرامت و حقوق انسان ها 

وارد گردیده است و کرامت انسانی ازجمله اصول مؤثر در اجتهاد است.23  
از همین جهت، به طورکلی باید اذعان نمود که اس��الم  جامعه ای  را بنیان نهاده که 
مرزه��ای  آن را وطن، نژاد و امثال آن تعیین نمی کند. 24 لذا برخالف حقوق جدید که 
تابعیت به معنای تبعیت از دولتی خاص است، از منظر حقوق اسالمی، معیار تشخیص 

تابعیت فرد، مذهب است. 
بنابراین در نظریه اسالمی تمایز تبعه و بیگانه بر اساس معیار پیمان و اسالم صورت 
می گی��رد. به شرح دقیق تر، در فرهنگ اس��المي واژه هایي مانند مل��ت، امت، ناس و... 
مشاهده مي گردد که رابطه زیادی با مفهوم شهروند دارند. در این مقال به بررسی این 

مفاهیم می پردازیم.

1-۴. ملت
ملت25 را می توان یک واحد بزرگ انسانی تعریف نمود که عامل پیوند آن فرهنگ و 
اراده مشترک است. ازجمله ویژگی های هر ملت، اشغال یک قلمرو جغرافیایی مشترک 
است. به عبارت دیگر ملت، به گروهی از انسان ها اطالق می شود که در یک کشور زندگی 
می کنند و دارای فرهنگ مشترک هستند. از حیث لغوی نیز ملت کلمه ای عربی و به 
معنی راه و روش است. بااین حال در اصطالح امروزی، این کلمه مفهوم مغایری با مفهوم 
اصلی خود پیدا کرده و اصطالِح فارسی آن یک اصطالح مستحدث است. چراکه اعراب 
امروز در مواردی که ما کلمه ملت را به کار می بریم کلمه قوم یا شعب را به کار می برند.

 
2-۴. امت 

ام��ت )االمه(، به هر جماعتي که امري واحد )مثل دین واحد، مکان واحد، خواه آن 
امر قهری باشد یا اختیاري( آنان را حول یکدیگر گردآورده باشد، اطالق مي گردد. واژه 

امت )االمه( در قرآن به معناي متعددي آمده است ازجمله:

23-  محقق داماد، 1396
24-  طباطبایی، 1394، ج 4، ص 126-125

 25-Nation
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1. گروه و جماعتی از انسان ها26 
2. اجل و زمان و مدت 27 

3. مردم اهل ایمان و جماعت دین دار28 
4. مردم منطقه اي از زمین که در برهه اي از زمان پیامبري براي آنان فرستاده شده 

و ایشان به او ایمان آورده و یا تکذیبش کرده اند.29 
5. رهبر، پیشوا و مقتدا30 

6. دین، مکتب و روش، طریقت، گروه هم کیش، صنف.31 
امت، خاستگاه عقیدتی و ایمانی دارد و در نصوص معتبر اسالم و همچنین در قرآن 
کریم، مبنای بحث درباره پیروان پیامبر اسالم و انبیای سابق است. بر این اساس عالم 
به دو مجموعه بزرگ یعنی داراالسالم و دارالکفر تقسیم می شود و همان گونه که امت 
اس��الم )مسلمین( امت واحده است؛ کفر هم که شامل همه پیروان ادیان دیگر یا اقوام 
فاقد دین اس��ت، امتی واحد به حساب می آید. در این چارچوب، تقسیم بندی دوقطبی 
جهان معنادار می شود: داراالسالم یا دارالعدل؛ جایی است که در آن احکام اسالمی اجرا 
می شود و مسلمین، شعائر دینی خویش را به صورت کامل به اجرا درمی آورند و دارالکفر 
یا دارالشرک؛ جایی است که در آن مسلمین اکثریت ندارند و احکام اسالمی نمی تواند 
در آنجا ابراز و اجرا شود. در توضیح معناي واژه امت، بر گروه پیروان یک پیامبر به عنوان 
معناي )امت( تأکید می شود؛ به طوری که در اصطالح متکلمان به پیروان پیامبران اطالق 
مي گردد یعني کس��اني که به یکي از فرس��تادگان خدا ایمان آورند و پیامبري وي را از 
سوي خدا بپذیرند. همچنین، امت به گروه و دسته اي از هر قوم می گویند و گاهی نیز 

بر هر دسته که پیامبري براي آن ها فرستاده شده اطالق مي شود. 
اصطالح امت در اس��الم، بیانگر مفهومي اساس��ي اس��ت و اغلب به معناي جامعه 
مس��لمانان است. هرچند این واژه در طول تاریخ توسعه یافته اما غالباً براي ابراز وحدت 
اصولي مسلمانان در اشکال گوناگون به کاررفته است. درمجموع مي توان گفت امت در 

بُهْم َعَذابًا َشِدیًدا َقالُواْ َمْعِذَرًة إِلیَ  َربِّکْم َو  ُ ُمْهلُِکُهْم أَْو ُمَعذِّ 26-  »َو إِْذ َقالَْت أُمهٌَّة مِّنُهْم لَِم تَِعُظوَن َقْوًما اهللهَّ
لََعلهَُّهْم یَتهَُّقوَن.« )اعراف/164(

هََّیُقولُنهَّ َما یْحِبُسُه أاََل یَْوَم یَْأتِیِهْم لَْیَس َمْصُروًفا َعنُهْم َو  ْعُدوَدٍة ل ْرنَا َعنُهُم الَْعَذاَب إِلَی أُمهٍَّة مهَّ 27- »َو لَئْن أَخهَّ
َحاَق بِهم مهَّا کاَنُواْ بِِه یَْستَهِزُءوَن.« )هود/ 8(

ِ َو لَْو َءاَمَن أَْهُل  28-  »ُکنُتْم َخیَر أُمهٍَّة أُْخِرَجْت لِلنهَّاِس تَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو تَْنَهْوَن َعِن الُْمنَکِر َو تُْؤِمُنوَن بِاهللهَّ
ْنُهُم الُْمْؤِمُنوَن َو أَْکثُرُهُم الَْفاِسُقوَن.« )آل عمران/110( هَُّهم مِّ الِْکَتاِب لَکاََن َخیْرا ل

ِة بَِشِهیٍد َو ِجْئَنا بَِک َعلیَ  َهُؤاَلِء شَهیًدا.« )نساء/41( 29-  »َفَکْیَف إَِذا ِجْئَنا ِمن کُلّ أُمهَّ
ِ َحِنیًفا َو لَْم یَُک ِمَن الُْمْشِرِکیَن.« )نحل/120( هَّ ًة َقانًِتا هللِّ 30- »إِنهَّ إِبَْراِهیَم کاََن أُمهَّ
ْهَتُدوَن.« )زخرف/22( هَّا َعلَی َءاثَاِرِهم مُّ ٍة َو إِن هَّا َوَجْدنَا َءابَاَءنَا َعلَی أُمهَّ 31- »بَْل َقالُواْ إِن
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معارف اسالمي به معناي مردم یا عده اي از انسان هاست که با یکدیگر پیوند دیني دارند 
و از یک پیامبر پیروي مي کنند. ازاین رو بر اساس اندیشه اسالمی، امت تشکیل شده از 
انس��ان های هم فکر و هم عقیده ای است که بر اساس عقیده و آرمان مشترک، سازمان 
سیاس��ی و نظام مشترکی را پذیرفته اند و اتحاد و یکپارچگی از عناصر تشکیل دهنده و 
خصلتی تفکیک ناپذیر از آن اس��ت.32 بنابراین، علمای اس��المی برای تقسیم و تفکیک 
میان مسلمین از غیرمسلمین، اصطالحات داراالسالم و دارالکفر را به کار می برند و برای 

دارالکفر نیز قائل به تقسیم بندی فرعی شده اند:
1.دارالعهد: قسمتی از دارالکفر که با مسلمانان هم پیمان است.

2.دارالهدنه/ دارالمهادنه: قسمتی از دارالکفر که با مسلمین در آشتی/ آتش بس است.

3.دارالحرب: قسمتی از دارالکفر که با مسلمین در حال جنگ یا خصومت آشکارند.
بدیهی اس��ت که طبق ضوابط فقهی هرکدام از بخش های داراالس��الم و دارالکفر، 
احکام و قواعد ویژه ای برای تعامل و ارتباط دارند که بیان تفصیلی آن ها از حوصله این 

مقاله خارج است. 

3-۴. ناس
 ناس، اس��می است که برای جمع وضع شده )مثل قوم و رهط( و بر انس و جن اطالق 
می شود. این کلمه مرادف انس��ان، انس و بش��ر اس��ت؛ با این تفاوت که ناس و انسان، اسم 
جنس جمعی است و بر فرد اطالق نمی شود ولی بشر بر فرد و جمع اطالق می شود.33 کلمه 
انسان نیز اسم جنسی است که بر تک تک افراد بنی آدم اطالق می گردد. بر این اساس، ناس 
را باید مرادف بشر دانست که فارغ از مذهب و آیین مورد حق یا تکلیف قرار می گیرند. تبلور 
ای��ن مهم را به وضوح در آیات مهمی از قرآن می توان مالحظه نمود که می فرماید: »یا أَیَُّها 
 ِ هَّا َخلَْقناُکْم ِمْن َذَکٍر َو أُنْثی  َو َجَعلْناُکْم ُشُعوباً َو َقبائَِل لَِتعاَرُفوا إِنهَّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اهللهَّ النهَّ��اُس إِن
َ َعلیٌم َخبیٌر )13/ حجرات( درواقع این آیه در عین اشاره به یکی از داللت های  أَتْقاُکْم إِنهَّ اهللهَّ
مترتب بر شهروندی، حامل اصل مهم وحدت خانواده بش��ری اس��ت که به موجب آن همه 

انسان ها از یک پدر و مادر آفریده شده و عضوی از خانواده بشری هستند.

۴-۴. رعیت
در فرهن��گ اس��المي، واژه هایي نظیر رعیت، امت و ناس به معني مردم به چش��م 

ُتُکْم أُمهًَّة  32-  عمید زنجانی، 1377، ج 1، ص239. قرآن کریم در این مورد می فرماید: »انهَّ هِذِه أُمهَّ
واِحَدًة َو أَنَا َربُُّکْم َفاْعُبُدوِن« )انبیاء/92(

33-  جوادی  آملی، 1378، ص244
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مي خورند که با واژه شهروند و تابعیت ارتباط دارند. در میان واژه هاي مذکور، واژه رعیت 
ازنظر مفهوم سیاسي- حقوقي از دیگر واژه ها به مفهوم شهروند نزدیک تر است. رعیت 
به معني مسؤولیت حاکم در برابر مردم، در زبان عربي بار مثبتي دارد اما معناي منفور 
آن در زبان فارسي و خلط میان این دو معنا موجب گردیده است که از اطالق رعیت بر 
مردم در اندیشه حقوقی-سیاسی جدید معناي منفي به ذهن متبادر گردد. با توجه به 
این مس��أله امروزه مناسب ترین واژه در زبان فارسي به جای واژه رعیت در منابع دیني، 

واژه شهروند است.

5. جایگاه تابعیت و اقامتگاه در حقوق اسالمی
از منظر اسالم تابعیت بر یکی از دوپایة ایمان )اسالم( و پیمان استوار است. ازاین رو 
فردی تابع دولت اس��المی به شمار می رود و از حقوق شهروندی بهره مند می گردد که 
یا مسلمان باشد و یا کتابی ای )اهل کتاب( که با دولت اسالمی پیمان ذمه )اهل ذمه( 
بس��ته اس��ت.34 بنابراین مرز خودی یا بیگانه بودن فرد تنها با یکی از دو معیار یادشده 

تعیین می گردد.
برخ��الف حقوق امروز که تابعیت به معني پیروي از دولت معیار اس��ت، از دیدگاه 
اسالم سنجه، پیروي خلق از خالق است و مذهب محوریت دارد.35 با توجه به توضیحات 
ارائه شده، در اسالم، تبعه یعنی مسلمان، و غیرمسلمان در فقه اسالمی بیگانه محسوب و 
آثار حقوقی بیگانگان بر او حمل می شود. ازاین رو فرد بیگانه پس از کسب أمان، مستأمن 
محسوب شده و با قبول آن از سوی حکومت اسالمی می تواند وارد قلمرو اسالمی شده 

و از حمایت حکومت اسالمی و حقوق مربوطه برخوردار شود.
در اسالم تابعیت بر دو محور شکل مي گیرد: 

1-5. تابعیت اُمي یا اسالمي
 تابعیت اُمي یا اسالمي به معنای پیوندي است که در پرتو آن افراد مؤمن و مسلمان 
گرد هم مي آیند و امت واحدي را تش��کیل مي دهند. تابعیت اصلی ازنظر اسالم همین 
تابعیت اس��ت. بنا بر همین معیار اس��ت که در نظر فقیهان، فردی که پدر و مادر او یا 
یکی از آنان هنگام انعقاد نطفة وی مسلمان باشند، مسلمان محسوب و از تابعیت دولت 
اس��المی برخوردار می گردد؛ به گونه ای که حتی اگر والدین او بعد از انعقاد نطفه مرتد 

34-  هاشمی شاهرودی، 1426، ج 2، ص310
35-  دانش پژوه، 1381، ص26
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شوند تأثیری در تابعیت او ندارد.36

2-5. تابعیت ملي
تابعیت ملي از گرد هم آیی افراد انساني با پیوند ملیت، که یک ملت را تشکیل مي دهد 
به وجود می آید. این تابعیت ازنظر اس��الم، یک تابعیت ثانوی و به  تعبیری اضطراری و 
به سبب  اقتضای  ضرورت هاست. چراکه اشاره کردیم تابعیت اصیل ازنظر اسالم، تابعیت 
امی اس��ت.  به هرحال، در اسالم نگاه رایج، بیش��تر به مفهوم امت معطوف است. البته 
اضطراراً ملت نیز پذیرفته می شود و درواقع دولت-کشور مفهومي مدرن و بیگانه با این 
رویکرد اس��ت. پرواضح اس��ت که تابعیت به معناي مدرن آن، نتیجه تقسیم سرزمیني 
جوامع  اس��المي اس��ت. ایده تعلق مردمان به زمین در حقیقت محصول ظهور دولت  -

کشورهایي با حاکمیت س��رزمیني است. در ادبیات سنتي اسالمي مدل تعلق مردمان 
عبارت اس��ت از جامعه واح��ده اي به نام امت که در ل��واي هنجارهاي شریعت زندگي 
مي کنند. مي توان گفت که اندیش��ه اس��المي از اندیشه غرب بر اساس این واقعیت که 
جامعه معیار در اندیشه اسالمي، امت است، تفکیک مي شود. در حقیقت مفهوم کشور، 
س��رزمیني همراه با شهروندي فردگرایانه، قانون عرف مدار و اصل حاکمیت سرزمیني 
براي رویکرد مورداشاره مفاهیمي بیگانه بوده اند و در اصطالح رایج، مفهوم امت شامل 

هر مسلماني بدون توجه به نژاد، رنگ و وضعیت اجتماعي و جایگاه جغرافیایي است.
بر این اس��اس می توان رابطه شهروندی با تابعیت را از منظر اسالمی در نمودار زیر 

خالصه نمود:

36-  نجفی، 1404 ه  ق ، ج 41، ص 604
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مقایس��ه میان واژگان فوق مؤید این اس��ت که در فقه اسالمی، در صورت تزاحم یا 
تعارض میان منافع ناس، امت و ملت ترجیح با منافع امت است و تنها در صورتی امکان 
تقدی��م منافع ملت بر منافع امت وجود دارد که امکان تأمین منافع امت وجود نداشته 
باشد و در این تعارض یا تزاحم، میان منافع داخلی یا خارجی تفاوتی وجود ندارد. علت 
عدم ترجیح ناس بر این استدالل استوار است که همان گونه که تصریح گردید، در نظریه 
شریعت، اصالت با دین است و با توجه به اینکه واژه ناس شامل مسلمان و غیرمسلمان 
می گردد، لذا طبق فقه اسالمی و بر اساس قاعده نفی سبیل، غیرمسلمان نمی تواند بر 

مسلمان ترجیح داده شود.37

3-5. بی تابعیتی 
م��راد از پدی��ده بی تابعیتی یا آپاترید، فقدان تعلق یک فرد به یک کش��ور معین و 
نداشتن یک دولت متبوع است. ازاین رو، اصل بر لزوم بهره مندی هر شخص از تابعیت 
)نفی بی تابعیتی( بوده و هیچ کس نمی تواند تابعیت خود را از دست بدهد بدون اینکه 

تابعیت جدیدی را تحصیل کرده باشد.38
با پذیرش این واقعیت که مالک تعیین تابعیت در نظریه اسالمی، عنصر دین است، 
بر آنیم تا به بررسی این پدیده در نظریه اسالمی تابعیت بپردازیم. در نیل به این مهم 
بای��د توجه داشت که مهم ترین واژه مرتبط با این بحث در فقه اس��المی، مفهوم ناس 
اس��ت و با اذعان به این امر که در مبانی اسالمی، این کلمه مرادف انسان، انس و بشر 
بوده و در آیات قرآن و روایات نیز ناس به دو گروه مسلمان و غیرمسلمان تقسیم شده، 
ازاین رو در مبانی اس��المی ناس )بشر( می تواند اعم از مسلمان باشد و یا غیرمسلمان. 
بنابراین، تمامی ابناء بش��ر را می بایس��ت یا داخل در گروه مسلمانان یا غیرمسلمانان 

دانست. )نمودار فوق(
نکته مهم در این خصوص آن است که اعمال این نظریه منصرف از برخی پدیده های 
حقوقی همچون بی تابعیتی اس��ت. زیرا با تعریف و تقسیم بندی فوق، مالک شناسایی 
تابعیت انسان ها از یکدیگر، شریعت و دین بوده و اکثر ابناء بشر از این مهم برخوردارند و 
به عبارتی دیگر، تمامی انسان ها در تقسیم بندی فوق قرار خواهند گرفت و مشمول یکی 
از دو تابعیت اس��المی یا تابعیت غیر اس��المی می گردند. البته الزم به ذکر است که از 
حیث عملی، اعمال نظریه اسالمی تابعیت و شهروندی در شرایط کنونی، واجد کارایی 

37- »و لن یجعل اهلّل للکافرین علی المسلمین سبیاًل« )نساء/ 140(
38-  نصیری، 1385، ص37
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عملی کمتری اس��ت. چراکه آموزه های اس��المی در موارد متع��دد با حقوق بین الملل 
خصوص��ی عرفی قابل جمع نبوده و کارایی عملی آن به نوعی مس��تلزم تحول در نظام  

بین الملل خصوصی عرفی است. 

۴-5. تابعیت مضاعف
از اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی، اصل ممنوعیت داشتن بیش از یک تابعیت 
)نفی تابعیت مضاعف( است و منظور از آن این است که یک انسان نمی تواند درآن واحد 
دارای تابعیت بیش از یک کشور باشد. در مورد امکان سنجی وجود این پدیده در حقوق 
اس��المی، الزم است تصریح شود که ازآنجاکه مالک تعیین تابعیت در نظریه اسالمی، 
عنصر دین و شریعت است و هر کس که مسلمان باشد، تبعه اسالم محسوب می شود؛ 
و نیز با عنایت به این حقیقت که ازنظر منطقی و عقلی هیچ کس نمی تواند درآن واحد 
دارای دو دین )مس��لمان و غیرمسلمان( باشد، از این حیث امکان وجود این پدیده در 

حقوق اسالمی منتفی خواهد بود.

5-5. اقامتگاه
در مفهوم حقوقی اقامتگاه آورده اند: »رابطه ای است حقوقی دارای بعضی از خصایص 
سیاس��ی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می شود و بدین وسیله 
اشخاص بدون آن که واجد وصف تبعه باشند، از گروه س��اکنین و متعلقین به آن حوزه 
تشخیص می شوند.«39 به رغم اینکه مباحث مربوط به اقامتگاه در فقه تحت عنوان وطن 
ی��ا ذیل بحث از قصد اقامة ده روز و بیش��تر از آن، در غیر وطن آمده40 اما ازآنجاکه بر 
اس��اس حقوق اسالمی در قلمرو وسیع داراالس��الم برای مسلمین مرزهای جغرافیائی 
مطرح نیست، فقهای اس��الم از این وطن بزرگ اسالمی به داراالسالم تعبیر کرده اند و 
کلمه وطن را بیشتر به مفهوم اقامتگاه شخصی در مسائل فقهی احکام به کاربرده اند.41 
به تب��ع این امر، اصل آزادی انتخاب اقامتگاه برای هر فرد مس��لمان، همان گونه که در 
قلمرو کش��ور اسالمی به عنوان یک حق مشروع شناخته شده، در خارج از آن قلمرو نیز 
اصلی مسلّم و حقی مشروع تلقی شده و حقوق اسالمی هیچ گونه مانعی برای سکونت 
و اقامت اتباع خود در س��رزمین بیگانگان ایجاد ننموده و به آنان آزادی کامل بخشیده 
اس��ت تا هر نقطه ای را که اختیار نمودند، به منظور اقامتگاه خود انتخاب کنند. اما در 

39-  نصیری، 1385، ص80
40-  طاهری، 1418، ج1، ص64

41-  عمید زنجانی، 1377، ج 1، ص235
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مورد امکان اختیار قلمرو اسالمی برای غیرمسلمانان به عنوان اقامتگاه، اصول سه گانه ای 
پیش بینی  شده است:

1. » داشت��ن ی��ک اقامتگاه دائمی برای تبعه پیمانی )اه��ل کتاب و ذمه( ضرورتی 
ندارد و تعیین اقامتگاه تابع اراده و اختیار شخصی افراد اقلیت های مذهبی است و الزام 
و تحمیلی در این مورد وجود ندارد؛ مگر در موارد استثنایی که شرایط قرارداد ذمه و یا 

مصالح طرفین، تعیین اقامتگاه مشخصی را برای آنان ایجاب می کند.
2. اقامتگاه تبعة پیمانی ممکن است متعدد باشد.

3. اقامتگاه برای اهل ذمه امر همیشگی نیست. آنان می توانند به اختیار خود هر وقت 
بخواهند محل اقامت خود را تغییر دهند.«42 

6. الگوبندی نظریه اسالمی 
به طورکلی، معیار حقوقی عضویت در جامعه اس��المي )شهروندي به زبان امروزی( 
یکي از این دو مالک است: مسلمان بودن یا پیمان پذیر بودن )نداشتن انگیزه و فعالیت 
مبتنی بر دشمنی(. لذا هرکس که در ذیل یکي از این دو معیار قرار نگیرد، بیگانه تلقي 
مي ش��ود. در این خصوص باید توجه داشت که دس��ته اي از بیگانگان یعني اقلیت هاي 
مذهبي که منحصراً به پیروان ادیان یهودي، مسیحي یا زرتشتي را تشکیل مي دهند با 
پرداخت جزیه و امضاي پیمان ذمه با حکومت اسالمي، اجازه اقامت دائم و بهره مندي 
از حقوق نس��بتاً کامل شهروندي را مي یابند. در مقام مقایس��ه مي توان گفت که اهل 
ذمه از تمام حقوق مس��لمین برخوردار نیس��تند و داراي محدودیت هایي هس��تند که 
ای��ن محدودیت ه��ا باید در پیمان ذمه مندرج بوده و به امضاي آنان برس��د؛ مثل عدم 
تبلیغ مذهبي، عدم تجاهر به منکرات و...43 از س��وي دیگر بیگانگان مستأمن در قلمرو 
اس��المي داراي حقوق زیر مي باشند: آزادي ورود و اقامت، آزادي انجام فرایض مذهبي، 
آزادي انتخ��اب اقامتگاه، مصونیت از تعرض و... . به طورکلی، در این مورد که اشاره شد 
در گزارش های راجع به حقوق اس��المی، غیرمسلمانان محدودیت هایی از حیث ضوابط 
ناظر به تابعیت دارند، به معنای نفی مطلق حقوق شهروندی ایش��ان نیست. چراکه در 
تبیین شهروندی از منظر اس��المی، آنچه مبرهن اس��ت، این حقیقت است که مطابق 
آیه 94 سوره انعام معیار پذیرش زندگی جمعی مسلمانان و غیرمسلمانان، همزیستی 
مس��المت آمیز است و همین که کسی در ظاهر اعالن صلح و دوستی کند، عضو جامعه 

42-  عمید زنجانی،1377، ج3، ص256. برای مطالعه بیشتر در مورد تحلیل مفهوم اقامتگاه در غرب 
بارویکرد نشانه  شناسی فرهنگی رک: پاکتچی، 1383، صص79 الی 110.

43-  عمید زنجاني، 1370، ص 133
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و یک شهروند محسوب است. بنابراین، مالک مهمی که می تواند در نفی مطلق حقوق 
شهروندی در تفس��یر شرعی واقع شود این اس��ت که در روابط اجتماعی، معیار حذف 
شخص از ضوابط شهروندی، تقس��یم ناشی از مس��الم و محارب خواه��د بود.44 به این 
معنا که حذف یک شخص از شمول شهروند اس��المی منوط به تحقق اعمالی اس��ت 
ک��ه منتهی به ازاله وصف مس��الم از جانب او گردد. درواقع حقوق اس��المی با نگرشي 
واقع گرایانه نس��بت به انس��ان به عنوان یک شخص و انسان به عنوان یک عضو اجتماع، 
اختیار و آزادي انتخاب وي را به رسمیت شناخته است. ازاین رو از دیدگاه اسالمي، ایمان 
حقیقي مبناي شکل گیري اجتماع حقوقی- سیاسی نیست بلکه اسالم ظاهري نیز بنیاد 
اجتماع سیاسي را پي مي ریزد.45 به این ترتیب، از دیدگاه قرآن آزادي همگان مورداحترام 
قرارگرفته و حق حیات و بهره مندي از مواهب دنیوي را بر همه انسان ها )ناس( مفروض 

دانسته است. مصادیقی از این حقیقت در حقوق اسالمی، عبارت اند از:
 ق��رآن کریم در مورد کرامت ذاتی انس��ان می فرماید: »ما فرزن��دان آدم را کرامت 
بخش��یدیم )بس��یار گرامی داشتیم( و بر بس��یاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت 

بخشیدیم.«46 
 ام��ام علی )ع( در نامه به مالک اشتر می فرماید: »نس��بت به مردم همانند حیوان 
درنده ای که خوردن آنان را غنیمت شمری مباش چراکه آن ها دو دس��ته اند: یا برادران 

دینی تو هستند یا بشری همانند تو«47 

44-  محقق داماد، 1396
45-  طباطبایی، 1394، ج 36، ص207- 206

لْناُهْم َعلی  َکثیٍر  یِّباِت َو َفضهَّ ْمنا بَني  آَدَم َو َحَملْناُهْم فِي الَْبرِّ َو الَْبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطهَّ 46-  »َو لََقْد َکرهَّ
ْن َخلَْقنا تَْفضیاًل« )اسراء/ 70( ِممهَّ

یِن َو إِمهَّا نَِظیٌر لََک  هَُّهْم ِصْنَفاِن إِمهَّا أٌَخ لََک فِي الدِّ 47-  »َو اَل تَُکونَنهَّ َعلَْیِهْم َسُبعاً َضاِریاً تَْغَتِنُم أَْکلَُهْم َفإِن
فِي الَْخلِْق« )نامه 53 نهج البالغه(. در این مورد رک: پرتوی زاده، 1390، صص3-23؛ جاوید، 1387، 

صص207-90

داللت های رویکرد حقوق اسالمی به تابعیت و شهروندی
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 نتیجه
1( تابعیت بر روابط میان اشخاص و دولت خاص استوار است درحالی که 
شهروندی بر اساس وجود علقه و شرایط خاص میان اشخاص و سرزمین و 
یا اقامتگاه ایجاد می شود و این دو مقوله را از این حیث می توان از یکدیگر 
تفکی��ک نم��ود. لذا به طورکلی تابعی��ت بر جنبه بین الملل��ی تأکید دارد و 

شهروندی شمول حقوق داخلی را مورد تأکید قرار می دهد.
2( با بررس��ي متون اسالمي، این حقیقت آشکار مي گردد که مسأله اي 
تحت عن��وان حقوق شهروندي به عنوان یک مفهوم و اصطالح مس��تقل و 
مشخص به معنایي که امروزه در اندیشه حقوقي مراد است، در میان واژگان 
فقهي اس��المي مشاهده نمي شود و شناخت جایگاه این مفاهیم در اندیشه 
اسالمی مستلزم بررسی و مطالعه مفاهیم مشابهی همچون امت، ملت، ناس 

و رعیت و همچنین، نهادهایی همچون مسالم و غیرمسالم است.
3( مبنای تقس��یم بندی در روابط بین الملل اس��المی، شریعت است و 
بر این اس��اس جهان به دو قلمرو داراالس��الم و دارالکفر/ دارالشرک تقسیم 
می شود. لذا بر اس��اس آرایی که در کتب فقهی مطرح شده، جغرافیای عالم 
را می توان بر اس��اس اصول و موازین عقیدتی و ایمانی ترسیم کرد. ازاین رو 
دنیای اسالم نمی تواند بر پایه مالک های قومی، ملی، نژادی و نظایر آن ها به 

اقسام و اجزای جدیدتر و کوچک تری تقسیم شود.
4( ملت به عنوان عامل انس��انی جامعه سیاسی و یکی از عناصر سه گانه 
تشکیل دهنده دولت -کشور در ارتباط با سرزمین معین )عامل ارضی( مفهوم 

پیدا می کند؛ درحالی که مفهوم امت صرفاً مفهومی عقیدتی است.
5( مقایس��ه اصطالح��ات فوق در درون فقه اس��المی بیانگر این نتیجه 
خواهد بود که مرزهای عقیدتی و دینی، امت ها را از یکدیگر جدا می سازند. 
ازاین رو عصاره نظری حقوق اس��المی در این عرصه را باید در نسبت میان 
مفاهیم ملت )به معنای عامل انس��انی یک جامعه حقوقی و یکی از عناصر 
سه گانه تش��کیل دهنده دولت( و امت )به عنوان مفهومی عقیدتی و مبنای 
حقوق بین الملل اس��المی( و ناس خالصه نم��ود؛ با این تفصیل که حیطه 
شم��ول ناس از امت و امت از ملت بیش��تر اس��ت. ل��ذا ازآنجاکه در نظریه 
اسالمی اصالت با اراده شریعت است، در صورت تزاحم یا تعارض میان منافع 
ناس، امت و ملت، ترجیح با منافع امت است و تنها در صورتی امکان تقدیم 
مناف��ع ملت بر منافع امت وجود دارد که به نحوی امکان تأمین منافع امت 
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وج��ود نداشته باشد. همچنین، با توجه به اینکه واژه ناس شامل مس��لمان 
و غیرمس��لمان می گردد، بر اساس قاعده سیاسی نفی سبیل، غیرمسلمان 
نمی تواند بر مس��لمان ترجیح داده شود. البته به شرحی که اشاره شد، این 
قضای��ا به معنای نفی مطلق حقوق شهروندی غیرمس��لمین نبوده و معیار 

تمتع از حقوق شهروندی، مقوله و مالک مسالم و غیرمسالم است.
 6( به فراخور اعمال نظریه اس��المی تابعیت، عدم وجود پدیده تابعیت 
مضاع��ف الزم می آید. ازای��ن رو این امر واجد مواهبی برای جوامع بش��ری 
خواهد بود؛ چراکه تمامی نظام های حقوقی با پدیده مزبور )تابعیت مضاعف( 
به مقابله برخاس��ته اند و البته نسبت به کنترل کامل آن توفیق شایسته ای 
نداشته اند. همچنین، تقس��یم بندی موجود در حقوق اسالمی از بشر )ناس( 
مؤید این اس��ت که این نظریه قابلیت ح��ل پدیده و معضل بی تابعیتی به 
معنای رایج را نیز دارد. چراکه همه  ابناء بش��ر ذیل تقس��یم بندی ارائه شده 
در نظریه اس��المی قرار خواهند گرفت و به نوعی واجد آثار حقوقی ناشی از 

تابعیت، و در امتداد آن، شهروندی می گردند.

داللت های رویکرد حقوق اسالمی به تابعیت و شهروندی
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