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داللتهای رویکرد حقوق اسالمی
به تابعیت و شهروندی
محمد صادقی

*

چکیده
شهروندي و تابعیت از مباحث مشترک حقوق داخلی و حقوق بینالملل
خصوصی اس��ت که در نظامهای حقوقی مختلف با قبض و بس��طهایی
همراه بوده و جوانب متعدد آن واجد آثار حقوقی متفاوتی است .در کنار
مکاتب موجود در این حیطه ،نظریه و نگرش اسالمی از ویژگیها و آثار
منحصربهفردی برخوردار است .نوشتار حاضر با بهرهگیری از رهیافتها
و آموزهه��ای حقوق اس�لامی ،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 نوپديد 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�لامی 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 میدهد.
واژگان كليدي :تابعیت ،شهروندی ،بیگانه ،اقامت ،امت ،ملت.

* دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید
پست الکترونیکsadeqi67@gmail.com :
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 .1-1تعریف و تبیین پژوهش
تابعیت و شهروندی دو مقوله مهم و واجد آثار عدیده در نظامهای حقوقی محسوب
میشود؛ بهطوریکه از هر دو مفهوم برای انتس��اب اشخاص به دولت یا کش��ور معین
اس��تفاده میشود .بدین س��بب رابطه وثیقی بین آنها دیده میشود .اصوالً تابعیت بر
روابط میان اشخاص و کشورها از جنبه بینالمللی استوار است درحالیکه شهروندی بر
اساس وجود علقه و شرایط خاص میان اشخاص و سرزمین و یا اقامتگاه ایجاد میشود.
این مفاهیم که همواره بهتناس��ب مباحث گوناگون و در ورای نظریات مختلف مطرح
بودهاند در عداد مفاهيمی هس��تند که قدمتی تاریخی و کهن دارند .مفهوم شهروندی
بهمثابه ی��ک نظریه جدید ،حوزه نوپديدي را براي تحق��ق آزاديهاي فردي و وظايف
حقوقی و سياس��ي تش��کیل میدهد که از آن به حوزه عمومي تعبیر ميشود؛ بهنوعی
حائ��ل ميان دولت و حوزه خصوصي زندگي افراد بهحس��اب میآی��د .ازاینرو ،ارتباط
تنگاتنگی با حکومت و دولت دارد 1 .اما مفهوم تابعیت بیشتر ناظر به نسبت شخص و
دولت متبوع اوست .بنابراین تابعیت بر جنب ه بینالمللی تأکید دارد و شهروندی شمول
حقوق داخلی را مورد تأکید قرار میدهد 2 .از این حیث که مفهوم شهروند ،شهروندی
و تابعیت در میان مکاتب و نظامهای گوناگون واجد اهمیت است ،بدیهی است که دین
اس�لام -بهعنوان کاملترین ادیان و جامعترین برنامه اجتماعی بشریت -نمیتواند در
قبال این قبیل مسائل فاقد چارچوب و ایده منسجمی باشد .در این نوشتار میکوشیم با
رویکردی توصیفی -تحلیلی ،با بررسی حقوقی شهروندی و تابعیت و مفاهیم مرتبط با
آنها در حقوق بینالملل خصوصی روشن سازیم که جایگاه و مفهوم و نسبت میان این
مفاهیم در حقوق اسالمی بر چه مبنایی استوار است.
 .1-2ضرورت و اهمیت بحث
بهرغ��م اهمیت تابعیت و شهروندی در حقوق بینالملل خصوصی و حقوق داخلی،
جایگاه و نسبت آنها 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
 -1جاوید و همکاران ،1391 ،ص90

 -2پروین ،1387 ،ص .92برای مطالعه بیشتر در دیدگاه متفاوت از مفهوم شهروندی رک:
The demands of Citizenship, Edited by cotrioncs Mckinnon and lain Hampsher monk, continuum, London, and NewYork, 2000
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آن را برط��رف نمود .یک��ی از مهمترین ضرورتهای پرداختن ب��ه این مهم را میتوان
وضعیت مبهم و نسبت میان این مفاهیم در رویارویی این نظام حقوقی با سایر نظامها و
مشکالتی دانست که از این ابهام ناشی میشوند .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 بینالملل خصوصی پرداخته
اس��ت؛ درحالیکه دیگر نظامهای حقوقی کنونی بهطور کامل توان پذیرش این ایدهها
را ندارد .در این میان وظیفه حقوقدانان اسالمی در تبیین این پارادایم مهم است تا با
بازشناسی این مفاهیم ،در عرصه حقوق بینالملل 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��یمبندی موجود و آثار آن در نظام
بینالملل خصوصی به شیوه کنونی را برنمیتابد و اعمال پارادایم اسالمی در این عرصه
مستلزم تغییرات بنیادین در عرصه حقوق بینالملل و حتی در مواردی در حیطه حقوق
داخلی کش��ورها (الاقل کشورهای اسالمی) اس��ت .ازاینرو طرح این مباحث بهتدریج
منجر به تحقق آرمانهای حقوق بینالملل خصوصی اس�لامی 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 آنها از مفاهیم مشابه ،نظریه اسالمی شهروندی و تابعیت
را مورد ارزیابی قرار دهیم.
 .2مفاهیم
 .2-1شهروند
بهتبع اینکه دراثنای تحوالت جامعه مدني در طول تاريخ و طرح مفهوم حقوق بشر،
مفهوم شهروند دستخوش تحول قرار گرفته ،در فرهنگهاي عمومي و تخصصي تعريف
شاملی از شهروند ارائه نشده است .ولي ظاهرا ً شهروند ترجمه فارسي  CITIZENبوده
و ازنظر لغوي به معناي كسي است كه اهل يك شهر يا كشور باشد و از حقوق متعلق
به آن برخوردار باشد 3 .عدهای دیگر ،واژه شهروند را مترادف با ملت قرار دادهاند و بیان
کردهاند 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 میشود 4 .به نظر میرسد شهروندی تقریباً بهطور
 -3صدري افشار و حکمي ،1369 ،ص637
 -4قاضی شریعت پناهی ،1393 ،ص 57
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کامل برحس��ب دارا بودن حقوق در یک کشور معین تعریف میشود و امپراتوریهای
قدیم ،گواه این مدعایند که هر تبعهای شهروند نیس��ت .افرادی که شهروند هستند ،از
امتیازات و توانایی مش��ارکت در امور سیاسی اجتماع موردنظر برخوردارند .بدینسان،
ت بخشی به
شهروند بودن در قدم اول به معنای اقدامی است که شخص در جهت قدر 
خود در برابر محیطی که در آن زاده شده است ،انجام میدهد 5 .مقوله شهروندی وقتی
تحقق مییابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و
همچنین به فرصتهای موردنظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان
داشته باشند .ضمن اینکه شهروندان بهعنوان اعضای یک جامعه در حوزههای مختلف
مش��ارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند ،مس��ؤولیتهایی نیز در راستای اداره بهتر
جامعه و ایجاد نظم بر عهده میگیرند.
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 .2-2حقوق 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 ارائهشده از مفهوم حقوق شهروندی عبارتاند از :حقوق ناشی
از قانون اساسی هر کشوری که براثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در کشور خاصی به
آنها اعطاء شده و موردحمایت قانون اساسی قرارگرفته است؛  6بخشی از حقوق اساسی
است که دربرگیرنده کلیه حقوق مدون و مصوب در قوانین اساسی گوناگون کشورها بر
شالوده موازین حقوق بش��ر است 7 .ازاینرو در حقوق شهروندی انسان بهمثابه شهروند
باید از حقوقی س��خن بگوید که ناظر به این زاییده شدن در جامعه و درنتیجه منافع،
مصالح ،اخالق و سیاستها و در یککالم عقل جمعی و عمومی است و دولت بهمثابه
شخصیتی حقوقی اکنون محور ترس��یم حق��وق شهروندان و متعهد به محدودیتها و
مس��ؤولیتها است 8 .این حق بر محور دو اصل طالیی وفاداری به آرمانهای جمعی و
کار مثبت شکل میگیرد و حکومت و دولت نمایندگی این سعادت جمعی را بر عهده
دارد 9 .بنابراین ،حقوق شهروندی در جایی مطرح میشود که حقوق بشر قرار است در
درون ی��ک جامعه مدنی با در نظ��ر گرفتن اولویتهای زندگی اجتماعی ذیل حکومت
-5
-6
-7
-8
-9

کاستلز و دیویدسون ،1382 ،ص94
آفنداک ،1385 ،ص 51
مهدیپور ،1385 ،ص
جاوید ،1387 ،ص 31
جاوید ،1387 ،ص 88
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خاص و در سرزمین خاص شکل قانونی و اجرایی به خود گیرد.

10

 .2-3تابعیت
عموماً لفظ تابعیت معادل کلمه ناسیونالیته 11و جنسيّه که آن را ملیت نیز ترجمه
کردهاند ،آورده میشود .اما به نظر میرسد که تابعیت از ملیت متمایز باشد .بدین معنا
که اصطالح تابعیت دارای ارزش حقوقی و سیاس��ی اس��ت؛ درحالیکه اصطالح ملیت
واجد ارزش جامعهشناسی است .نتیجه چنین تفاوتی آن است که هرکجا مسأله رابطه
فرد با دولت و تعلق او به جامعه تشکیلدهنده دولت یا بهعبارتدیگر ،رابطه فرد با ملت
در مفهوم سیاسی آن مطرح باشد اصطالح تابعیت ،و هر جا مسأله تعلق فرد به ملت در
مفهوم جامعهشناسی آن مطرح باشد اصطالح ملیت به کار میرود .این دو لفظ باآنکه
از هم قابلتمایزند ،از این حیث باهم یکسان مینمایند که هر دو تعیینکننده کسانی
میباشند که از گرد هم آمدن آنها ملت تشکیل یافته است 12 .به یک عقیده ،تابعیت
عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط میسازد...
و کسی که دارای تابعیت کشور معینی است ،او را تبعه میخوانیم 13 .بنابراین ،به نظر
میرسد 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 آنها پدید میآورد .لذا تابعیت را میبایست عضويت شخص -حقيقى يا حقوقى-
در جمعيت تشكيلدهندۀ دولت دانست كه بيانگر رابطۀ حقوقى ،سياسى و معنوى فرد
تابع با دولتى معين است و ثمرۀ آن بهرهمندى وى از حقوقى است كه بهموجب قوانين
كش��ور متبوع براى شهروندان آن وجود دارد .با این تعاریف ،میتوان عناصر متش��کله
تابعیت را مانند هر رابطه حقوقی دیگر در دو طرف مالحظه نمود :یکطرف ،تبعه است
و طرف دیگر ،دولتی است که آن شخص از اتباع او به شمار میآید.
 .3شهروندی 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�لامی با حوزه نوپديد
جهان��ی بهخوبی آشکار گردد .الزم به ذکر اس��ت با توجه ب��ه این حقیقت که تابعیت
 -10جاوید ،1387 ،ص 27
 -12سلجوقی ،1388 ،ج  ،1ص 135-132
 -13نصیری ،1385 ،ص27-26

11- Nationality
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ب��ر جنب�� ه بینالمللی تأکی��د دارد و شهروندی شم��ول حقوق داخل��ی را مورد تأکید
ق��رار میدهد ،در این مبحث تنه��ا شهروندی را ارزیابی میکنی��م؛ چراکه میتوان از
بازشناس��ی مفهوم شهروندی ،پیشینه تاریخی و جایگاه کنونی مفاهیم مشابه دیگر را
نیز به دست آورد.

68

 .3-1پیشینه تاریخی شهروندی در حقوق غربی
به نظر میرسد سرچشمه ايده شهروندي را میبایست در يونان باستان جست وجو
نمود .ظاهر بر آن اس��ت که ارس��طو اولين نظريهپردازي 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 میداند 14 .با تحوالت جامعه مدنی در دورانهای 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 ارگانهای دولتی را از ویژگیهای بارز حقوق شهروندی میدانند 15 .تکوین و توسعه
تاریخی پدیده شهروندی همچون س��ایر پدیدههای مدرن دارای یک پیشینه تاریخی
بلندمدت (از دولت-شهر آتن در یونان باستان تا امپراتوری روم باستان و قرونوسطی
در غرب) و یک پیشینه کوتاهمدت (از رنسانس تا عصر روشنگری در سده  18و دوران
16
تاریخی معاصر در سده  )20است.
از نظر ارسطو حق شهروندي ناشي از سكونت درجایی معين نيست .زيرا بيگانگان
و بندگان نيز در شهر س��كونت دارند اما شهروند نيس��تند .همچنين حق دسترسي به
دادگاهها موجد حق شهروندي نيست زيرا بيگانگان هم اين حق را بهموجب پيمانهاي
بازرگاني به دس��ت ميآورند .به همینگونه كودكان چون به سن برخورداري از حقوق
مدني نرس��يدهاند و پيران ازآنرو كه به سبب سالخوردگي از خدمت معافاند در شمار
شهروندان نميآيند .بهاینترتیب در دولت -شهرهاي باستاني موقعيت شهروندي بهشدت
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 بودهاند و درجه دو که
 -14سلطانی ،1385 ،صص 114 -113
 -15السان ،1385 ،ص4
 -16نجاتی حسینی ،1380 ،ص25
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بردگان و غیر یونانیها محسوب میشدند 17 .در روم نیز اتباع کشور به دودسته تقسیم
میشدند :شهروندان؛ یعنی رومیان اصلی که از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار بودند
18
و رعایا؛ یعنی اقوام و ملل دیگری که تحت تسلط حکومت رومیان بودند.
 .3-2جایگاه شهروندی در حوزه کنونی حقوق غربی
از حی��ث نظری ،دوران مدرن بر مفهوم شهروندي بهعنوان عضويت كامل و حقوق
برابر تمام افراد در ي��ك جامعه تأكيد مينمايد .بهبیاندیگر ،شهروندي توانايي افراد را
ب��راي قضاوت و تصميمگيري در مورد زندگي خودشان تصديق نموده و حقوق آنان را
بر مبناي نژاد ،مذهب ،طبقه و جنسيت تعيين نميكند .موجوديت حقوقي شهروند با
توجه به حقوق و تكاليفي كه دولت بر عهده اعضاي جامعه مينهد قابلبررسی است .از
اين طريق ميتوان تمايز ميان شهروندان از بيگانگان را نيز تشخيص داد .بنياديترين
حق شهروندي ،حق زندگي و اشتغال در كشور است كه گاهي ممكن است به بيگانگان
يا به شهروندان خارجي اجازه آن را ندهند مگر فقط تحت شرايط معين .همچنين به
شهروندان اجازه دادن رأي ،شركت در انتخابات و پرداخت به پيشههاي معيني كه غیر
شهروندان به آنها دسترسي ندارند داده ميشود و در اين معنا ،شهروند با يك احساس
وفاداري به دولت خود و حتي شور و شوق براي دفاع از آن مشخص ميشود .لذا صرف
برخورداري از حقوق مدني باعث بروز احساس شهروند بودن در افراد نميگردد .بدين
ترتي��ب اعضاي گروههايي را كه شايد به دلي��ل محروميت اجتماعي يا تبعيض نژادي
از دولت خود احس��اس بيگانگي مينمايند ،را نميتوان شهروند كامل محس��وب نمود؛
حتي باوجودآنکه آنها نيز ممكن است از برخي حقوق رسمي برخوردار باشند .بنابراین
ويژگي كليدي و معرّف اساس��ی شهروندي ك��ه آن را از تابعیت صرف متمايز ميكند،
وجود يك جنبه مشاركت است 19.ازاینرو ميتوان گفت در دوره مدرن ،حوزه خصوصي
براي شهروندان اهميت فراواني دارد و مسائل اين حوزه را نيز نميتوان به رأي عمومي
گذاشت .ويژگيهاي مفهوم شهروندي در اندیشه غرب كه مبتني بر فردگرايي و اصالت
اراده است را ميتوان اينگونه برشمرد:
 .1در اين نظام ،شهروند فردي است جداي از جامعه و منفرد داراي اصالت است و
اين تفرد و استقالل مبناي حقوق اوست.
 .2شهروندي از آفرينش جداس��ت؛ بر اين اس��اس جدايي ميان دانش و ارزش يا به
 -17پروین ،1387 ،ص90
 -18رضاییپور ،1385 ،ص11
 -19فالكس ،1381 ،ص13
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سخن ديگر واقعيات و ارزشها (اخالقيات) ،مورد تأكيد قرار گرفته است.
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 .4شهروندی و مفاهیم مرتبط با آن در فقه اسالمی
در منابع اصیل اسالمی این واژه یا واژههای مترادف به کار نرفتهاند ،ولی برای تشکیل
یک زندگی اجتماعی س��الم ،از امت واحده س��خن به میان آمده است .از دیدگاه قرآن
کریم انسانها وحدت در خلقت دارند؛ چون خداوند آنها را نفس واحده آفریده است.
در این نگرش ،مرزهای عقیدتی و دینی ،امتها را از یکدیگر جدا میسازد نه مرزهای
جغرافیای��ی؛ و هر فردی که مس��لمان و پایبند به ق��رآن و شریعت باشد شهروند امت
اسالمی محسوب میشود و عناصری چون نژاد ،قبیله و زبان تأثیری ندارند 21.ازآنجاکه
مفهوم شهروندي هنگامي پا به عرصه خواهد نهاد كه طرفين اين رابطه حقوقي ،سیاسی
و اجتماعی يعني جامعه و دولت شکلگرفته باشند ،لذا ظرف تحقق اين حقوق جامعه
و حكومت اس��ت .بدين ترتيب ميتوان گفت جایگاه و پیش��ینه شهروندي در اسالم را
بايس��تي با تشكيل حكومت حضرت رسول (ص) در مدينه موردبررسی قرارداد .پس از
پيامبر اكرم (ص) مهمترين س��ند رعايت حقوق شهروندان نامۀ امام علي(ع) به مالك
اشتر و فرازهاي حكيمانه ایشان در نهجالبالغه است.
ن حقوق شهروندی را از دیدگاه حضرت علی(ع) در نهجالبالغه
بهعنوان نمونه ،مهمتری 
میتوان به انواع زیر تقسیم نمود:
 .1حقوق سیاسی
 .2حقوق معنوی
 .3حق امنیت شهروندی
 .4حقوق فرهنگی شهروندی
 .5حقوق اقتصادی
22
 .6حقوق قضایی شهروندی.
همانگونه که اشاره شد ،با بررس��ي متون اسالمي ،اين حقيقت آشكار ميگردد كه
 -20برای مطالعه مقایسهای مفاهیم مرتبط در حقوق غربی رک :سروری مقدم ،1383 ،صص 1الی.15
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, London, Sweet & Maxwell, 1998

 -21جمعی از نویسندگان ،1384 ،ص9
 -22پرتوی زاده ،1390 ،صص23-3؛ داوری ،1389 ،صص196-123
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واژهای تحت عنوان حقوق شهروندي بهعنوان يك مفهوم و اصطالح مستقل و مشخص
به معنايي كه امروزه در انديش��ه سياس��ي و حقوقي مدرن مراد است ،در ميان واژگان
اسالمي مشاهده نميشود و ميتوان اذعان داشت كه حداكثر تا پيش از نيمههاي قرن
گذشته ،اين مفهوم از س��وي انديش��مندان اس�لامي به كار نرفته است؛ هرچند كه در
فرهنگ اسالمي آموزهها و احكام فراواني در جهت رعايت شأن ،كرامت و حقوق انسانها
23
وارد گرديده است و کرامت انسانی ازجمله اصول مؤثر در اجتهاد است.
از همین جهت ،بهطورکلی باید اذعان نمود که اس�لامجامعهایرا بنیان نهاده که
مرزه��ایآن را وطن ،نژاد و امثال آن تعیین نمیکند 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
میگی��رد .به شرح دقیقتر ،در فرهنگ اس�لامي واژههايي مانند مل��ت ،امت ،ناس و...
مشاهده ميگردد که رابطه زیادی با مفهوم شهروند دارند .در این مقال به بررسی این
مفاهیم میپردازیم.
 .4-1ملت
ملت 25را میتوان یک واحد بزرگ انسانی تعریف نمود که عامل پیوند آن فرهنگ و
اراده مشترک است .ازجمله ویژگیهای هر ملت ،اشغال یک قلمرو جغرافیایی مشترک
است .بهعبارتدیگر ملت ،به گروهی از انسانها اطالق میشود که در یک کشور زندگی
میکنند و دارای فرهنگ مشترک هستند .از حیث لغوی نیز ملت کلمهای عربی و به
معنی راه و روش است .بااینحال در اصطالح امروزی ،این کلمه مفهوم مغایری با مفهوم
اصلی خود پیدا کرده و اصطالحِ فارسی آن یک اصطالح مستحدث است .چراکه اعراب
امروز در مواردی که ما کلمه ملت را به کار میبریم کلمه قوم یا شعب را به کار میبرند.
 .4-2امت
ام��ت (االمه) ،به هر جماعتي كه امري واحد (مثل دين واحد ،مكان واحد ،خواه آن
امر قهری باشد يا اختياري) آنان را حول یکدیگر گردآورده باشد ،اطالق ميگردد .واژه
امت (االمه) در قرآن به معناي متعددي آمده است ازجمله:
 -23محقق داماد1396 ،
 -24طباطبایی ،1394 ،ج  ،4ص 126-125

25-Nation
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 .1گروه و جماعتی از انسانها
27
 .2اجل و زمان و مدت
28
 .3مردم اهل ايمان و جماعت دیندار
 .4مردم منطقهاي از زمين كه در برههاي از زمان پيامبري براي آنان فرستادهشده
29
و ايشان به او ايمان آورده و يا تكذيبش كردهاند.
30
 .5رهبر ،پيشوا و مقتدا
31
 .6دین ،مکتب و روش ،طريقت ،گروه همكيش ،صنف.
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 میشود و همانگونه که امت
اس�لام (مسلمین) امت واحده است؛ کفر هم که شامل همه پیروان ادیان دیگر یا اقوام
فاقد دین اس��ت ،امتی واحد بهحساب میآید .در این چارچوب ،تقسیمبندی دوقطبی
جهان معنادار میشود :داراالسالم یا دارالعدل؛ جایی است که در آن احکام اسالمی اجرا
میشود و مسلمین ،شعائر دینی خویش را بهصورت کامل به اجرا درمیآورند و دارالکفر
یا دارالشرک؛ جایی است که در آن مسلمین اکثریت ندارند و احکام اسالمی نمیتواند
در آنجا ابراز و اجرا شود .در توضيح معناي واژه امت ،بر گروه پيروان يك پيامبر بهعنوان
معناي (امت) تأكيد میشود؛ بهطوریکه در اصطالح متكلمان به پيروان پيامبران اطالق
ميگردد يعني كس��اني كه به يكي از فرس��تادگان خدا ايمان آورند و پيامبري وي را از
سوي خدا بپذيرند .همچنین ،امت به گروه و دستهاي از هر قوم میگويند و گاهی نیز
بر هر دسته كه پيامبري براي آنها فرستادهشده اطالق ميشود.
اصطالح امت در اس�لام ،بيانگر مفهومي اساس��ي اس��ت و اغلب به معناي جامعه
مس��لمانان است .هرچند اين واژه در طول تاريخ توسعهیافته اما غالباً براي ابراز وحدت
اصولي مسلمانان در اشكال گوناگون بهکاررفته است .درمجموع ميتوان گفت امت در
26
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معارف اسالمي به معناي مردم يا عدهاي از انسانهاست كه با يكديگر پيوند ديني دارند
و از يك پيامبر پيروي ميكنند .ازاینرو بر اساس انديشه اسالمى ،امت تشکیلشده از
انس��انهاى همفكر و همعقيدهاى است كه بر اساس عقيده و آرمان مشترك ،سازمان
سياس��ى و نظام مشتركى را پذيرفتهاند و اتحاد و يكپارچگى از عناصر تشکیلدهنده و
خصلتى تفكيكناپذير از آن اس��ت 32.بنابراین ،علمای اس�لامی برای تقسیم و تفکیک
میان مسلمین از غیرمسلمین ،اصطالحات داراالسالم و دارالکفر را به کار میبرند و برای
دارالکفر نیز قائل به تقسیمبندی فرعی شدهاند:
.1دارالعهد :قسمتی از دارالکفر که با مسلمانان همپیمان است.
.2دارالهدنه /دارالمهادنه :قسمتی از دارالکفر که با مسلمین در آشتی /آتشبس است.
.3دارالحرب :قسمتی از دارالکفر که با مسلمین در حال جنگ یا خصومت آشکارند.
بدیهی اس��ت که طبق ضوابط فقهی هرکدام از بخشهای داراالس�لام و دارالکفر،
احکام و قواعد ویژهای برای تعامل و ارتباط دارند که بیان تفصیلی آنها از حوصله این
مقاله خارج است.
 .4-3ناس
ناس ،اس��می است که برای جمع وضعشده (مثل قوم و رهط) و بر انس و جن اطالق
میشود .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 نمیشود ولی بشر بر فرد و جمع اطالق میشود 33.کلمه
انسان نیز اسم جنسی است که بر تکتک افراد بنیآدم اطالق میگردد .بر این اساس ،ناس
را باید مرادف بشر دانست که فارغ از مذهب و آیین مورد حق یا تکلیف قرار میگیرند .تبلور
ای��ن مهم را بهوضوح در آیات مهمی از قرآن میتوان مالحظه نمود که میفرماید« :يا أَيُّهَا
اللِ
َّ��اس إِن َّا خَ لَقْناكُمْ مِنْ َذ َك ٍر َو أُن ْثى َو جَ َعلْناكُمْ شُ عُوباً َو قَبائ ِلَ لِتَعا َرفُوا إ ِنَّ أَ ْك َر َمكُمْ ِعنْدَ هَّ
الن ُ
اللَ عَليمٌ خَ بي ٌر ( /13حجرات) درواقع این آیه در عین اشاره به یکی از داللتهای
أَتْقاكُمْ إ ِنَّ هَّ
مترتب بر شهروندی ،حامل اصل مهم وحدت خانواده بش��ری اس��ت که بهموجب آنهمه
انسانها از یک پدر و مادر آفریدهشده و عضوی از خانواده بشری هستند.
 .4-4رعیت
در فرهن��گ اس�لامي ،واژههايي نظير رعیت ،امت و ناس به معني مردم به چش��م
«ان ه ِذ ِه أُ َّمت ُُك ْم أُ َّم ًة
 -32عمید زنجانی ،1377 ،ج  ،1ص .239قرآن کریم در این مورد میفرمایدَّ :
ون» (انبیاء)92/
واحِ َد ًة َو أَن َا َرب ُّ ُك ْم َفا ْع ُب ُد ِ
 -33جوادیآملی ،1378 ،ص244
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ميخورند كه با واژه شهروند و تابعیت ارتباط دارند .در ميان واژههاي مذكور ،واژه رعیت
ازنظر مفهوم سياسي -حقوقي از ديگر واژهها به مفهوم شهروند نزديكتر است .رعیت
به معني مسؤوليت حاكم در برابر مردم ،در زبان عربي بار مثبتي دارد اما معناي منفور
آن در زبان فارسي و خلط ميان اين دو معنا موجب گرديده است كه از اطالق رعیت بر
مردم در انديشه حقوقی-سیاسی جديد معناي منفي به ذهن متبادر گردد .با توجه به
اين مس��أله امروزه مناسبترين واژه در زبان فارسي بهجای واژه رعیت در منابع ديني،
واژه شهروند است.
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 .5جایگاه تابعیت و اقامتگاه در حقوق اسالمی
از منظر اسالم تابعیت بر يكى از دوپایۀ ايمان (اسالم) و پيمان استوار است .ازاینرو
فردى تابع دولت اس�لامى به شمار مىرود و از حقوق شهروندى بهرهمند مىگردد كه
يا مسلمان باشد و يا كتابىاى (اهل كتاب) كه با دولت اسالمى پيمان ذمه (اهل ذمه)
بس��ته اس��ت 34.بنابراين مرز خودى يا بيگانه بودن فرد تنها با يكى از دو معيار یادشده
تعيين مىگردد.
برخ�لاف حقوق امروز که تابعیت به معني پيروي از دولت معيار اس��ت ،از ديدگاه
اسالم سنجه ،پيروي خلق از خالق است و مذهب محوريت دارد 35.با توجه به توضیحات
ارائهشده ،در اسالم ،تبعه یعنی مسلمان ،و غیرمسلمان در فقه اسالمی بیگانه محسوب و
آثار حقوقی بیگانگان بر او حمل میشود .ازاینرو فرد بیگانه پس از کسب أمان ،مستأمن
محسوب شده و با قبول آن از سوی حکومت اسالمی میتواند وارد قلمرو اسالمی شده
و از حمایت حکومت اسالمی و حقوق مربوطه برخوردار شود.
در اسالم تابعیت بر دو محور شكل ميگيرد:
 .5-1تابعیت ا ُمي يا اسالمي
تابعیت ا ُمي يا اسالمي به معنای پيوندي است كه در پرتو آن افراد مؤمن و مسلمان
گرد هم ميآيند و امت واحدي را تش��كيل ميدهند .تابعیت اصلی ازنظر اسالم همين
تابعیت اس��ت .بنا بر همین معیار اس��ت که در نظر فقیهان ،فردى كه پدر و مادر او يا
يكى از آنان هنگام انعقاد نطفۀ وى مسلمان باشند ،مسلمان محسوب و از تابعیت دولت
اس�لامى برخوردار مىگردد؛ بهگونهای كه حتى اگر والدين او بعد از انعقاد نطفه مرتد
 -34هاشمی شاهرودی ،1426 ،ج ،2ص310
 -35دانش پژوه ،1381 ،ص26
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شوند تأثيرى در تابعیت او ندارد.

36

 .5-2تابعیت ملي
تابعیت ملي از گرد همآیی افراد انساني با پيوند مليت ،كه يك ملت را تشكيل ميدهد
به وجود میآید .این تابعیت ازنظر اس�لام ،یک تابعیت ثانوی و بهتعبیری اضطراری و
به سبباقتضایضرورتهاست .چراکه اشاره کردیم تابعیت اصیل ازنظر اسالم ،تابعیت
امی اس��ت .بههرحال ،در اسالم نگاه رایج ،بیش��تر به مفهوم امت معطوف است .البته
اضطرارا ً ملت نیز پذیرفته میشود و درواقع دولت-كشور مفهومي مدرن و بيگانه با این
رویکرد اس��ت .پرواضح اس��ت كه تابعیت به معناي مدرن آن ،نتيجه تقسيم سرزميني
جوامعاس�لامي اس��ت .ايده تعلق مردمان به زمين در حقيقت محصول ظهور دولت-
كشورهايي با حاكميت س��رزميني است .در ادبيات سنتي اسالمي مدل تعلق مردمان
عبارت اس��ت از جامعه واح��دهاي به نام امت كه در ل��واي هنجارهاي شريعت زندگي
ميكنند .ميتوان گفت كه انديش��ه اس�لامي از انديشه غرب بر اساس اين واقعيت كه
جامعه معیار در انديشه اسالمي ،امت است ،تفكيك ميشود .در حقيقت مفهوم كشور،
س��رزميني همراه با شهروندي فردگرايانه ،قانون عرفمدار و اصل حاكميت سرزميني
براي رویکرد مورداشاره مفاهيمي بيگانه بودهاند و در اصطالح رايج ،مفهوم امت شامل
هر مسلماني بدون توجه به نژاد ،رنگ و وضعيت اجتماعي و جايگاه جغرافيايي است.
بر این اس��اس میتوان رابطه شهروندی با تابعیت را از منظر اسالمی در نمودار زیر
خالصه نمود:

 -36نجفی 1404 ،ه ق ،ج  ،41ص 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 همانگونه که تصریح گردید ،در نظریه
شریعت ،اصالت با دین است و با توجه به اینکه واژه ناس شامل مسلمان و غیرمسلمان
میگردد ،لذا طبق فقه اسالمی و بر اساس قاعده نفی سبیل ،غیرمسلمان نمیتواند بر
37
مسلمان ترجیح داده شود.
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 .5-3بیتابعیتی
م��راد از پدی��ده بی تابعیتی یا آپاترید ،فقدان تعلق یک فرد به یک کش��ور معین و
نداشتن یک دولت متبوع است .ازاینرو ،اصل بر لزوم بهرهمندی هر شخص از تابعیت
(نفی بی تابعیتی) بوده و هیچکس نمیتواند تابعیت خود را از دست بدهد بدون اینکه
38
تابعیت جدیدی را تحصیلکرده باشد.
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 مهمترین واژه مرتبط با این بحث در فقه اس�لامی ،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 تقسیمشده،
ازاینرو در مبانی اس�لامی ناس (بشر) میتواند اعم از مسلمان باشد و یا غیرمسلمان.
بنابراین ،تمامی ابناء بش��ر را میبایس��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 پدیدههای
حقوقی همچون بی تابعیتی اس��ت .زیرا با تعریف و تقسیمبندی فوق ،مالک شناسایی
تابعیت انسانها از یکدیگر ،شریعت و دین بوده و اکثر ابناء بشر از این مهم برخوردارند و
بهعبارتیدیگر ،تمامی انسانها در تقسیمبندی فوق قرار خواهند گرفت و مشمول یکی
از دو تابعیت اس�لامی یا تابعیت غیر اس�لامی میگردند .البته الزم به ذکر است که از
حیث عملی ،اعمال نظریه اسالمی تابعیت و شهروندی در شرایط کنونی ،واجد کارایی
« -37و لن يجعل اللهّ للكافرين على المسلمين سبي ً
ال» (نساء)140 /
 -38نصیری ،1385 ،ص37
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عملی کمتری اس��ت .چراکه آموزههای اس�لامی در موارد متع��دد با حقوق بینالملل
خصوص��ی عرفی قابلجمع نبوده و کارایی عملی آن بهنوعی مس��تلزم تحول در نظام
بینالملل خصوصی عرفی است.
 .5-4تابعیت مضاعف
از اصول کلی حقوق بینالملل خصوصی ،اصل ممنوعیت داشتن بیش از یک تابعیت
(نفی تابعیت مضاعف) است و منظور از آن این است که یک انسان نمیتواند درآنواحد
دارای تابعیت بیش از یک کشور باشد .در مورد امکانسنجی وجود این پدیده در حقوق
اس�لامی ،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 میشود؛
و نیز با عنایت به این حقیقت که ازنظر منطقی و عقلی هیچکس نمیتواند درآنواحد
دارای دو دین (مس��لمان و غیرمسلمان) باشد ،از این حیث امکان وجود این پدیده در
حقوق اسالمی منتفی خواهد بود.
 .5-5اقامتگاه
در مفهوم حقوقی اقامتگاه آوردهاند« :رابطهای است حقوقی دارای بعضی از خصایص
سیاس��ی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار میشود و بدینوسیله
اشخاص بدون آنکه واجد وصف تبعه باشند ،از گروه س��اکنین و متعلقین به آن حوزه
تشخیص میشوند 39».بهرغم اینکه مباحث مربوط به اقامتگاه در فقه تحت عنوان وطن
ي��ا ذیل بحث از قصد اقامۀ ده روز و بيش��تر از آن ،در غير وطن آمده 40اما ازآنجاکه بر
اس��اس حقوق اسالمی در قلمرو وسيع داراالس�لام براى مسلمين مرزهاى جغرافيائى
مطرح نيست ،فقهاى اس�لام از اين وطن بزرگ اسالمى به داراالسالم تعبير كردهاند و
41
كلمه وطن را بيشتر به مفهوم اقامتگاه شخصى در مسائل فقهى احكام بهکاربردهاند.
بهتب��ع این امر ،اصل آزادى انتخاب اقامتگاه براى هر فرد مس��لمان ،همانگونه كه در
قلمرو كش��ور اسالمى بهعنوان يك حق مشروع شناختهشده ،در خارج از آن قلمرو نيز
اصلى مسلّم و حقى مشروع تلقى شده و حقوق اسالمی هيچگونه مانعى براى سكونت
و اقامت اتباع خود در س��رزمين بيگانگان ايجاد ننموده و به آنان آزادى كامل بخشيده
اس��ت تا هر نقطهاى را كه اختيار نمودند ،بهمنظور اقامتگاه خود انتخاب كنند .اما در
 -39نصیری ،1385 ،ص80
 -40طاهری ،1418 ،ج ،1ص64
 -41عمید زنجانی ،1377 ،ج  ،1ص235
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مورد امکان اختیار قلمرو اسالمی برای غیرمسلمانان بهعنوان اقامتگاه ،اصول سهگانهای
پیشبینیشده است:
 « .1داشت��ن ي��ك اقامتگاه دائمى براى تبعه پيمانى (اه��ل كتاب و ذمه) ضرورتى
ندارد و تعيين اقامتگاه تابع اراده و اختيار شخصى افراد اقليتهاى مذهبى است و الزام
و تحميلى در اين مورد وجود ندارد؛ مگر در موارد استثنايى كه شرايط قرارداد ذمه و يا
مصالح طرفين ،تعيين اقامتگاه مشخصى را براى آنان ايجاب مىكند.
 .2اقامتگاه تبعۀ پيمانى ممكن است متعدد باشد.
 .3اقامتگاه براى اهل ذمه امر هميشگى نيست .آنان مىتوانند به اختيار خود هر وقت
42
بخواهند محل اقامت خود را تغيير دهند».
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 .6الگوبندی نظریه اسالمی
بهطورکلی ،معيار حقوقی عضويت در جامعه اس�لامي (شهروندي به زبان امروزی)
يكي از این دو مالك است :مسلمان بودن يا پيمانپذير بودن (نداشتن انگیزه و فعالیت
مبتنی بر دشمنی) .لذا هركس كه در ذيل يكي از اين دو معيار قرار نگیرد ،بيگانه تلقي
ميش��ود .در این خصوص بايد توجه داشت كه دس��تهاي از بيگانگان يعني اقليتهاي
مذهبي كه منحصرا ً به پيروان اديان يهودي ،مسيحي يا زرتشتي را تشكيل ميدهند با
پرداخت جزيه و امضاي پيمان ذمه با حكومت اسالمي ،اجازه اقامت دائم و بهرهمندي
از حقوق نس��بتاً كامل شهروندي را مييابند .در مقام مقايس��ه ميتوان گفت كه اهل
ذمه از تمام حقوق مس��لمين برخوردار نيس��تند و داراي محدوديتهايي هس��تند كه
اي��ن محدوديته��ا بايد در پيمان ذمه مندرج بوده و به امضاي آنان برس��د؛ مثل عدم
تبليغ مذهبي ،عدم تجاهر به منكرات و 43...از س��وي ديگر بيگانگان مستأمن در قلمرو
اس�لامي داراي حقوق زير ميباشند :آزادي ورود و اقامت ،آزادي انجام فرايض مذهبي،
آزادي انتخ��اب اقامتگاه ،مصونيت از تعرض و . ...بهطورکلی ،در این مورد که اشاره شد
در گزارشهای راجع به حقوق اس�لامی ،غیرمسلمانان محدودیتهایی از حیث ضوابط
ناظر به تابعیت دارند ،به معنای نفی مطلق حقوق شهروندی ایش��ان نیست .چراکه در
تبیین شهروندی از منظر اس�لامی ،آنچه مبرهن اس��ت ،این حقیقت است که مطابق
آیه  94سوره انعام معیار پذیرش زندگی جمعی مسلمانان و غیرمسلمانان ،همزیستی
مس��المتآمیز است و همینکه کسی در ظاهر اعالن صلح و دوستی کند ،عضو جامعه
 -42عمید زنجانی ،1377،ج ،3ص .256برای مطالعه بیشتر در مورد تحلیل مفهوم اقامتگاه در غرب
بارویکرد نشانهشناسی فرهنگی رک :پاکتچی ،1383 ،صص 79الی .110
 -43عميد زنجاني ،1370 ،ص 133
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و یک شهروند محسوب است .بنابراین ،مالک مهمی که میتواند 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�لامی منوط به تحقق اعمالی اس��ت
ک��ه منتهی به ازاله وصف مس��الم از جانب او گردد .درواقع حقوق اس�لامی با نگرشي
واقعگرايانه نس��بت به انس��ان بهعنوان يک شخص و انسان بهعنوان يک عضو اجتماع،
اختيار و آزادي انتخاب وي را به رسميت شناخته است .ازاینرو از ديدگاه اسالمي ،ايمان
حقيقي مبناي شکلگيري اجتماع حقوقی -سیاسی نيست بلکه اسالم ظاهري نيز بنياد
اجتماع سياسي را پي ميريزد 45.بهاینترتیب ،از ديدگاه قرآن آزادي همگان مورداحترام
قرارگرفته و حق حيات و بهرهمندي از مواهب دنيوي را بر همه انسانها (ناس) مفروض
دانسته است .مصادیقی از این حقیقت در حقوق اسالمی ،عبارتاند از:
ق��رآن کریم در مورد کرامت ذاتی انس��ان میفرماید« :ما فرزن��دان آدم را کرامت
بخش��یدیم (بس��یار گرامی داشتیم) و بر بس��یاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت
46
بخشیدیم».
ام��ام علی (ع) در نامه به مالک اشتر میفرماید« :نس��بت به مردم همانند حیوان
درندهای که خوردن آنان را غنیمت شمری مباش چراکه آنها دو دس��تهاند :یا برادران
47
دینی تو هستند یا بشری همانند تو»
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 -44محققداماد1396 ،
 -45طباطبایی ،1394 ،ج  ،36ص206 -207
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 )1تابعیت بر روابط میان اشخاص و دولت خاص استوار است درحالیکه
شهروندی بر اساس وجود علقه و شرایط خاص میان اشخاص و سرزمین و
یا اقامتگاه ایجاد میشود و این دو مقوله را از این حیث میتوان از یکدیگر
تفکی��ک نم��ود .لذا بهطورکلی تابعی��ت بر جنبه بینالملل��ی تأکید دارد و
شهروندی شمول حقوق داخلی را مورد تأکید قرار میدهد.
 )2با بررس��ي متون اسالمي ،اين حقيقت آشكار ميگردد كه مسألهاي
تحت عن��وان حقوق شهروندي بهعنوان يك مفهوم و اصطالح مس��تقل و
مشخص به معنايي كه امروزه در انديشه حقوقي مراد است ،در ميان واژگان
فقهي اس�لامي مشاهده نميشود 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.
 )3مبنای تقس��یمبندی در روابط بینالملل اس�لامی ،شریعت است و
بر این اس��اس جهان به دو قلمرو داراالس�لام و دارالکفر /دارالشرک تقسیم
میشود .لذا بر اس��اس آرایی که در کتب فقهی مطرحشده ،جغرافیای عالم
را میتوان بر اس��اس اصول و موازین عقیدتی و ایمانی ترسیم کرد .ازاینرو
دنیای اسالم نمیتواند بر پایه مالکهای قومی ،ملی ،نژادی و نظایر آنها به
اقسام و اجزای جدیدتر و کوچکتری تقسیم شود.
 )4ملت بهعنوان عامل انس��انی جامعه سیاسی و یکی از عناصر سهگانه
تشکیلدهنده دولت-کشور در ارتباط با سرزمین معین (عامل ارضی) مفهوم
پیدا میکند؛ درحالیکه مفهوم امت صرفاً مفهومی عقیدتی است.
 )5مقایس��ه اصطالح��ات فوق در درون فقه اس�لامی بیانگر این نتیجه
خواهد بود که مرزهای عقیدتی و دینی ،امتها را از یکدیگر جدا میسازند.
ازاینرو عصاره نظری حقوق اس�لامی در این عرصه را باید در نسبت میان
مفاهیم ملت (به معنای عامل انس��انی یک جامعه حقوقی و یکی از عناصر
سهگانه تش��کیلدهنده دولت) و امت (بهعنوان مفهومی عقیدتی و مبنای
حقوق بینالملل اس�لامی) 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 میگردد ،بر اساس قاعده سیاسی نفی سبیل ،غیرمسلمان
نمیتواند 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.
 )6به فراخور اعمال نظریه اس�لامی تابعیت ،عدم وجود پدیده تابعیت
مضاع��ف الزم میآید .ازای��نرو این امر واجد مواهبی برای جوامع بش��ری
خواهد بود؛ چراکه تمامی نظامهای حقوقی با پدیده مزبور (تابعیت مضاعف)
به مقابله برخاس��تهاند و البته نسبت به کنترل کامل آن توفیق شایستهای
نداشتهاند .همچنین ،تقس��یمبندی 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 هم ه ابناء بش��ر ذیل تقس��یمبندی ارائهشده
در نظریه اس�لامی قرار خواهند گرفت و بهنوعی واجد آثار حقوقی ناشی از
تابعیت ،و در امتداد آن ،شهروندی میگردند.

81
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