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  چکیده

هـا دانسـت. توان مصادف با پیـدایش نخسـتین حکومتفهوم حقوق شهروندي را میظهور م

هـایی لیتئوداراي مس ،گیرند و در مقابل شهروندان خودها اعتبار خود را از شهروندان میحکومت

حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسـی  :خود داراي سه شعبه ،باشند. حقوق شهرونديمی

 ،ها و بـه عنـوان حاکمـان الهـی و از طرفـینیز همانند تمامی انسان باشد. امامان شیعهمی

اند که تاریخ نمایانگر سلب از جمله، حقوق شهروندي بوده ،مردمان عادي، داراي حقوقی اجتماعی

بـرآنیم کـه وضـعیت حقـوق ، در ایـن مقالـه اسـت.شدن بخش اعظمی از این حقـوق، از آنـان 

فاي عباسی مورد نقد و بررسی قرار دهیم کـه بـه علـت را در زمان خل شهروندي امام هادي

به  ـ ترین جزء حقوق شهروندي استکه مهمـ  طولانی نشدن مباحث، فقط پیرامون حقوق مدنی

از روش تحلیلی و استنادي و اسـتفاده از منـابع  ،گو خواهیم پرداخت و در این راستاوبحث و گفت

بیان این مطلب  ،ایم. هدف ما از این مقالهبهره بردههاي علمی جو در پایگاهواي و جستکتابخانه

از ایـن حقـوق الهـی و  ،نیز همانند دیگر امامان شیعه و اثبات این نکته است که امام هادي
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حیات اجتماعی خویش را به اتمـام  ،ترین شرایطهمگانی به بدترین وجه محروم شده و در سخت

این نتیجه گرفته شده  ،ات و مطالب موثقی که ارائه شدهاند. در پایان نیز با توجه به مستندرسانده

ترین ظلمی در حق ایشان کوتاهی ننموده و به بـدترین از کوچک ،است که حاکمان ظالم عباسی

  اند.ایشان را از حقوق شهروندي، مدنی و اجتماعی خویش محروم ساخته ،صورت

  يکلید واژگان

، خلفـاي حقوق مدنی امام هـاديحقوق شهروندي،  و حقوق شهروندي، امام هادي

    .هاي امام هاديعباسی و حقوق شهروندي، آزادي

  مقدمه

از جمله مسائلی است که امروزه بسیار مـورد توجـه عمـوم مـردم و  ،مسئله حقوق شهروندي

اندیشمندان و حقوقدانان قرار گرفته است. بـراي تـداوم حیـات انسـان در زمـین و حفـظ روابـط 

ها و نوع بکار گیري هر یـک و یاسی انسانها، شناخت انواع و اقسام حقوقاجتماعی، فرهنگی و س

رود. جامعه بدون نظم، مقررات رعایت نمودن آنها در مقام عمل امري ضروري و مهم به شمار می

اي آشوب زده، شلوغ و غیر قابل تحمل اسـت؛ و زنـدگی در چنـین و حقوق معین و مدون، جامعه

سـوزند. متاسـفانه در هاي آن میگردد که بشریت در لابلاي شـعلهمیاي تبدیل به جهنمی جامعه

عصر کنونی کسانی داعیه حقوق بشر و شهروندي را دارند، که خـود بزرگتـرین جنایـات را علیـه 

دهند و اسلام عزیز که از ابتدا به شهروندان خود احتـرام گذاشـته و مردم خود و بشریت انجام می

رسیم کـرده اسـت، در پایبنـدي مسـلمانان بـه قـوانین و مقـررات حقوق مشخصی را براي آنها ت

نمایـد و در مـواردي کـه حقوق شهروندي یکدیگر، بسیار تاکیـد و سـفارش می اسلامی، خصوصاً

  پذیرد نیز براي خاطئان مجازات هایی را نیز مد نظر قرار داده است.تخلفاتی صورت می

جامعـه  خصـوصبهوانین و مقـررات جوامـع، تـرین قـاز جمله مهم ،با توجه به آنچه بیان شد

اسلامی، مبحث حقوق شهروندي است. حقوق شهروندي عطیه و هدیـه کسـی نیسـت تـا کسـی 

اي است الهی و فرا زمینی که هـیچ مقـام بشـري از جملـه بتواند آن را باز پس بگیرد، بلکه هدیه

کننـد و نـه از کسـی سـلب توانند عطا ها یا مقامات مذهبی و اجتماعی این حق را نه میحکومت

  نمایند. در واقع این حقوق غیر قابل انتقال، غیر قابل نقض و غیر قابل تعلیق از ذات بشر هستند.

ي از جمله مهمترین و مؤثرترین افراد در جوامع بشري از ابتدا تا کنون، که خـود هـم داعیـه
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هم مجریان و عوامل حـاکم اند و آموزش و پایبندي به قوانین از جمله حقوق شهروندي را داشته

باشند. آنان هر یـک در می اند، پیشوایان شیعیان و ائمه معصومینبر اجراي این قوانین بوده

طول حیات خویش و در دوران امامت و سرپرستی جوامع، خـود را ملـزم بـه تـدوین، آمـوزش و 

اران، خلفـا و اجراي شخصی و عمومی این قوانین و مقررات مینمودنـد. امـا برخلـاف ایـن بزرگـو

حاکمان جور در هر مقطع و زمانی از برخورداري عموم مسلمانان و شیعیان، خصوصا خاندان وحی 

ترین حقوق بشـري، علـی الخصـوص حقـوق شـهروندي آنـان ، از ابتداییو ائمه معصومین

امـام اند. از جملـه ایـن افـراد، دادهجلوگیري نموده و آنان را در سختی و فشار روز افزون قرار می

ترین، ترین و پـر حادثـهباشد که دوران حیـات و امامـت ایشـان، یکـی از سـختمی هادي

کذراندنـد ترین دوران حکومتی خویش را میهاست. چرا که از یک سو خلفاي عباسی آشفتهزمان

هـاي ها و اتفاقات درونی بسیاري بودند، و از سویی دیگر گسترش روزافزون جریانو داراي چالش

فرهنگی، جامعه را دچار سرگردانی در مسائل اعتقادي نمـوده بـود و مسـلمانان را دچـار  فکري و

ها و تناقضاتی در مباحث کلامی و اصولی دین نموده بود. با این وجود حکومـت عباسـی بـه تضاد

گونه مباحث بـود جاي رسیدگی به این اوضاع و احوال به دنبال خوش گذرانی و دامن زدن به این

ها در هاي حکومتی منحرف نماید. با وجود این ناهنجاريفکر مردم را نسبت به عملکردتا ذهن و 

نیز سخت تر و پیچیـده  آن زمان، بالطبع وظیفه و مسئولیت هدایت جامعه توسط امام هادي

هاي خاصـی را بـر زنـدگی خصوصـی و اجتمـاعی شد؛ با این اوصاف حکومت وقت فشـارتر می

ترین حقوق شهروندي نمود تا حدي که ایشان از ابتداییوارد می شیعیان خصوصا امام هادي

مانند حق آزادي بیان، حق امنیت و حق روابط اجتماعی و ارتباط با اقوام و آشـنایان خـویش نیـز 

محروم بودند. ما در این مقاله در صدد هستیم و به دنبال این هدف هستیم که به بررسی وضعیت 

ها اسـت، در دوران ترین حقوق براي همـه انسـاناز ابتدایی که حقوق شهروندي امام هادي

حیات آن حضرت پرداخته و آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. درواقع ما به دنبال پاسـخ بـه 

در طـول حیـات خـویش از حـق شـهروندي برخـوردار  این سؤال هستیم که آیا امام هادي

اجازه زندگی آزادانه و برخورداري از نعمـات الهـی،  اند یا خیر؟ آیا خلفاي عباسی به امامبوده

  اند؟اند یا اینکه این حقوق را از ایشان سلب نمودهدادهها را میهمانند دیگر انسان

ها را شـامل باشد و بسـیاري از حیطـهاز آنجایی که دامنه بحث حقوق شهروندي گسترده می

هاي حقـوق جملـه مهمتـري شـاخه شود، در این نوشتار فقط پیرامـون حقـوق مـدنی کـه ازمی

را در ایـن  رود سخن خواهیم گفت و وضعیت حقـوق شـهروندي امـامشهروندي بشمار می
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  زمینه مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد. 

  پیشینه تحقیق

مثـل کتـاب سـیره پیشـوایان نوشـته  با اینکه کتب زیادي در مورد زندگانی امام هـادي

تاریخ اسلام نوشته غلامعلی صـفایی بوشـهري بـه رشـته تحریـر  مهدي پیشوایی و کتاب سیماي

درآمده ولی متاسفانه به صورت تخصصی مقاله یا کتابی با این عنوان و پرداختن به مسئله حقوق 

نوشته نشده است. خـوب اسـت محققـین و تـاریخ  بالاخص امام هادي شهروندي ائمه

بپردازنـد چـرا کـه  بیـتیخ زنـدگانی اهلگونه مسائل در بررسی سیره و تـارنویسان به این

تواند نقش عمده و مفیـدي در روشـن شـدن فضـاي خفقـان و طاقـت بررسی چنین مسائلی می

را  فرساي زندگانی این بزرگواران داشته و دشواري مدیریت و هـدایت جامعـه توسـط ائمـه

  روشن تر کند.

  ادبیات نظري

  . حقوق شهروندي1

کنیم. ز حقوق و شـهروند اسـت کـه هـر دو را تعریـف مـیاي مرکب احقوق شهروندي واژه

کند. بشر همیشه در بنـد اي حکومت میحقوق، مجموع مقرراتی است که در زمان معین بر جامعه

براي اینکه انسان به آرمان نهایی خود، یعنی اسـتقرار  زیراها بوده است؛ این گونه مقررات و الزام

اي از مردم، امتیـاز هـایی جتماع برسد، ناچار باید براي پارهعدالت در روابط مردم و حفظ نظم در ا

در برابر دیگران قائل شوند. این امتیاز و توانایی را که حقوق هر جامعه منظم، براي اعضاي خـود 

  1.شودنامند، که جمع آن حقوق است و حقوق فردي نیز گفته میآورد، حق میبه وجود می

هاي عمـومی شود به طوري که حتی در فرهنگمحسوب میاي نو شهروند در ادبیات ما واژه

اي وارداتـی اسـت. توان گفت واژهاین واژه مطرح نشده است و می» فرهنگ معین و عمید«مثل 

توان در فرهنگ ملی، بومی و اسلامی، واژه هـایی از قبیـل رعیـت، ملـت، ولی با اندکی تامل می

یی با واژه شهروند دارنـد. شـهروند، از شـهر ریشـه امت، مقیم، مردم و ... را یافت که قرابت معنا

گیرد و از واژه لاتین لوتیاس مشتق شده است. لوتیاس، کم و بیش، معادل واژه پلیس در زبان می

                                              
 .51، ص1، ج فلسفه حقوقکاتوزیان،  .١
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و فرهنگ یونانی است؛ بنابراین، شهر تنها محل اجتماعی از ساکنین یک منطقـه معـین نیسـت، 

د، از این روي، شهروند فقط به ساکن یک شـهر کنبلکه مفهوم واحد سیاسی مستقلی را افاده می

گفته نمیشود، بلکه معناي فراتر از آن را به همراه دارد. شهروند ضمن اینکه ساکن شهر اسـت در 

سازماندهی شهر و تدارك و تنظیم قواعد زندگی در شهر و تدوین قانون حاکم بر شهر و مملکـت 

ی که اهل یک کشور باشد و از حقوق متعلـق در فرهنگ فارسی امروز، به کس 2نیز مشارکت دارد.

در متون دینی نیز بهترین معـادل بـا شـهروندي  3شود.گفته می» شهروند«به آن برخوردار باشد 

یـاد شـده اسـت و در اندیشـه » راعی«است و در مقابل از حاکم و مسئولین به عنوان  4»رعیت«

قرار بوده است. بنابراین در نظام حقوقی اي دو سویه و متقابل براسلامی بین این دو همواره رابطه

اسلام، شهروندي، موقعیتی است که عرب و عجم به طور یکسان در مقابل حاکم خود دارنـد و در 

باشند. در این نظام مسلمان بـودن عین اینکه داراي حقوقی هستند ملزم به انجام وظایفی نیز می

دي همچون مسلمانان عضـو جامعـه شرط برخورداري از حقوق شهروندي نیست بلکه هر شهرون

  5شود و به معناي امروزي از حقوق شهروندي برخوردار است.اسلامی محسوب می

  . تعریف حقوق شهروندي1-1

هـم در لغـت و هـم در اصـطلاح، » شهروند«و » حقوق«پس از روشن شدن معانی اصطلاحی

: حقـوق شـهروندي ودتوان جایگاه و تعریف حقوق شهروندي در اسـلام را اینچنـین بیـان نمـمی

مجموعه مقررات و قوانینی است که در ابعاد حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگـی و قضـایی 

جهت اتباع یک کشور، به طور یکسان در نظر گرفتـه شـده و ایـن افـراد در مقابـل، مکلـف بـه 

  6مساعدت مسئولانه در برابر جامعه سیاسی خود(دولت) هستند.

  حقوق شهروندي در اسلام . تاریخچه و خاستگاه2-1

به یثرب (مدینه النبی) بـاز  پیشینه حقوق شهروندي در اسلام به زمان هجرت پیامبر اکرم

هاي تشکیل حکومت اسـلامی از آن زمـان پدیـدار گشـت. چراکـه حقـوق گردد و اولین بارقهمی

                                              
 .16، ص5شناسی، ش مجله جامعه ،»شناسیبررسی مفهوم شهر و شهروندي از دیدگاه جامعه«وابخش، ن .٢
 .125، ص فرهنگ فارسی امروزصدر افشار،  .٣
شـود کـه می گفته »رعیت«است. به مردم از آن جهت » نگهبانی«ي اگرفته شده و به معن» رعی«این لغت از ریشه  .٤

 آنهاست.هاي ی جان، مال، حقوق و آزاديدار حفظ و نگهبانحکمران، عهده
 .4ص ،61پژوهشنامه متین، ش  ،»حقوق شهروندي از نگاه امام خمینی«موسوي بجنوردي و مهریزي ثانی،  .٥
 .5همان، ص .٦
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گرفتـه  کند که هر دو رکن آن، یعنی حکومت و مردم، شکلشهروندي زمانی موضوعیت پیدا می

بـا  پیـامبر اکـرم 7باشد به دیگر سخن، ظرف تحقق حقوق شهروندي تشکیل حکومت است.

هاي حقوق شهروندي را در میان شهروندان جامعه اسلامی بـه هاي وحیانی، شاخصهالهام از آموزه

  بهترین نحو ممکن به اجرا درآورد.

باشـد. ران بهـاي آن میهـاي گـمهمترین خاستگاه حقوق شهروندي در اسلام، قرآن و آموزه

خداي متعال در قرآن کریم با تاکید بر برابري و برادري همه افراد از هـر نـژاد و رنـگ، هرگونـه 

و تنهـا  8هاي مادي و ظاهري را مردود اعلـام نمـودهامتیاز بندي و تفاوت گذاري براساس ویژگی

هاي دیـن اسـلام ل مهم آموزهاز اصو 9کند.معیار برتري افراد بر یکدیگر را تقواي الهی معرفی می

هـا آمـده حـق الهـی قابـل اهمیت حفظ و رعایت حقوق الناس است آنچنـان کـه در ایـن آموزه

بخشایش است ولیکن حق الناس تنها با رضایت فرد متضرر قابل بخشش و گذشت اسـت. دیـن 

اي تمام ویـژهشد را از میان برداشته و اههاي آشکاري که در حق زنان اعمال میعدالتیاسلام، بی

براي حقوق شخصی و اجتماعی آنان خصوصا حقوق شهروندي، قائل شد و زن را مورد تکـریم و 

رسـیدن بـه بهشـت را در خـدمت  اي که پیامبر گرامی اسـلاماحترام فراوان قرار داد؛ به گونه

بیان شده  رسانی به مادران قرار داد و در قرآن کریم نیز بر خوش رفتاري با زنان تاکیدات فراوانی

  10است.

  . عناصر حقوق شهروندي:3-1

مشهورترین تقسیم در باب عناصر حقوق شهروندي، تقسیم آن به حقـوق مـدنی، سیاسـی و 

  اجتماعی است که در نظام حقوقی غرب مطرح شد.

: حقوق مدنی ناظر است بر حق آزادي، برابري و مساوات در قبـال قـانون و الف) حقوق مدنی

حمایت از اشخاص(شهروندان) در برابر اقدامات غیـر قـانونی دولـت. حـق ممنوعیت و تبعیض و 

: آزادي اندیشه، آزادي مذهب، برابري شهروندان آزادي نیز خود داراي زیر شاخه هایی است مانند

هاي قومیتی، جنسیتی، رنگ، نژاد و زبان) مصونیت حیثیت، جـان، مسـکن و نظر از هویت(صرف

ها، صیانت از حریم خصوصـی افـراد، آزادي عقاید، آزادي رسانهشغل اشخاص، ممنوعیت تفتیش 

                                              
  .104احمدزاده، ص. ٧
 .1نساء، آیه سوره  .٨
  .13 آیه حجرات،سوره  .٩

 .19 آیه نساء،سوره  .١٠



 

  267 در عصر خلفاي عباسی ندي امام هاديوضعیت حقوق شهرو

  

  ها و حقوقی از این قبیل.هاي سیاسی، صیانت از حقوق اقلیتها و انجمنجمعیت

شـود کـه بـراي مشـارکت فعالانـه در فراینـدهاي : به حقـوقی اطلـاق میب) حقوق سیاسی

، آزادي اجتماعـات اب شـدندموکراتیک حکومت ضروري است از قبیل حق انتخاب کردن وانتخ

  ، آزادي احزاب وانجمن است.عمومی

: حقوق اجتماعی ناظر است بر حق برخورداري از رفاه اقتصادي واجتماعی ج) حقوق اجتماعی

گیرد، از قبیل برابـري در فرصـت که به عنوان مزایاي مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می

  ایر خدمات اجتماعی.ها، حق کار کردن، مزایاي رفاهی و س

با توجه به خصیصه مدنی الطبع بودن انسان و موضوعیت پیدا کردن مفهوم شهروندي در دل 

اجتماع و ارتباط شهروندان با یکدیگر و همچنین با دولت، تمامی اقسام ذکر شده در بـاب حقـوق 

تماعی و ، عدالت اجآزادي«گردد وآن حقوق مدنی است که سه حق شهروندي به یک حق باز می

 11گردنـد.دهند وسایر حقوق به این سه حق باز میهاي اصلی آن را تشکیل میشاخصه» امنیت

در عصر خلفـاي عباسـی پیرامـون  در این پژوهش نیز وضعیت حقوق شهروندي امام هادي

  حقوق مدنی آن حضرت مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

  زندگانی امام هادي

 212پیشواي دهـم شـیعیان، در نیمـه ذیحجـه سـال  نقى الهادىامام ابوالحسن علی ال

پدرش پیشواي نهـم، امـام جـواد(  12به دنیا آمد» صریا«هجري در اطراف مدینه در محلی به نام 

 13میباشد کـه کنیـزى بـا فضـیلت و بـا تقـوا بـود.» سمانه«علیه السلام) و مادرش بانوي گرامی 

نیـز » ابوالحسـن ثالـث «است، و به آن حضرت » ديها«و » نقی«مشهورترین القاب امام دهم، 

هجري پس از شهادت پـدر گـرامیش برمسـند امامـت  220در سال  امام هادي 14گویند.مى

 41سـال و عمـر شـریفش  33نشست و در این هنگام هشت ساله بود. مدت امامت آن بزرگـوار 

در مـدت  ام هـاديامـ .در شهر سامرّأ به شهادت رسـید 254سال و چند ماه بود و در سال 

 :اند ازامامت خود با چند تن از خلفاي عباسی معاصر بود که به ترتیب زمان عبارت

                                              
  .4ص ،61پژوهشنامه متین، ش  ،»حقوق شهروندي از نگاه امام خمینی«نی، موسوي بجنوردي و مهریزي ثا .١١
 .327، ص الارشادد، یخ مفیش ؛355، ص اعلام الورىطبرسى،  .١٢
  همان.  .١٣
  .355، ص اعلام الورىطبرسى،  .١٤
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  ؛)227 - 217.معتصم، برادر مأمون (1

 ؛)232 – 227. واثق، پسر معتصم (2

 )؛2489 – 232. متوکل، برادر واثق (3

 ؛ماه) 6. منتصر، پسر متوکل (4

 ؛)252 – 248. مستعین، پسر عموى منتصر (5

  15.)255 – 252. معتزّ، پسر دیگر متوکل (6

در زمان خلیفه اخیر مسموم گردید و به شهادت رسید و در خانه خود به خاك  امام هادى

داشـت و  رواج حکومـت در آن دوران، ظلم و جور و غارت بیـت المـال در دسـتگاه 16سپرده شد.

ع حـوائج آنـان، بـه خـوش گـذرانی و و رفـ مردم خلفاي عباسی به جاي برطرف کردن مشکلات

حکّـام  دیگـر طرف بردند. ازپرداختند و اموال بیت المال را در ایـن راه به تاراج میمیگساري می

طـرف علویـان نیـز احسـاس خطـر  دیدند و ازعباسی چون موقعیّت خود را متزلزل و ناپایدار می

داده و از هـر گونـه  قـرار نان را تحت فشـارکردند، از این رو با ایجاد نفرت نسبت به علویان آمی

جنایات در زمان متوکّل عباسـی بـود،  کردند. اوج اینظلم و جنایت نسبت به آنان خودداري نمی

و پیـروان و شـیعیان  داشـت بیـتچرا که متوکّـل بغـض و کینـه شـدیدي نسـبت بـه اهل

ابن اثیر از مـورخین اهـل  .رسانیدمی قتل به داد و یارا مورد شکنجه و آزار قرار می بیتاهل

  :گویدسنت می

هْلِ بَیْتِهِ وَ کانَ یـَقْصُدُ مـَنْ علیهماالسلام وَ لأِ لِبٍطا أَبی کانَ الْمُتَوَکِّلُ شَدیدَ الْبُغْضِ لِعَلِیِّ بْنِ«

بیت مِ؛ متوکل نسبت به علی بن ابی طالب و اهلبِأَخْذِ الْمالِ وَالدَّ أَهْلَهُ یـَبْلُغُهُ عَنْهُ أَنَّهُ یَتَوَلّی عَلِیّا وَ

 مال بیتش را دوست دارد، قصددادند کسی علی و اهلداشت و اگر به او خبر می شدیدي بعض او

بدانجا رسیده بود که حتی قبر مطهـر امـام  کینه او نسبت به خاندان نبوت 17»کرد.و جانش را می

را تخریب نموده و دستور داد بـر روي آن شـخم را به آب بست و مقبره آن حضرت  حسین

    18بزنند و زراعت کنند.

نمود که خطر جـدائی مکـه و  اتخاذ موضعی از نظر شیوه مبارزاتی، چنان النقی علی امام

                                              
  .205 ص ،سیماي تاریخ اسلام ،صفایی بوشهري .١٥
 .612 – 567ص  ،سیره پیشوایان مهدى پیشوایى، .١٦
 .56، ص 7، جالکامل فی التاریخاثیر،  ابن .١٧
  .55، ص الکامل فی التاریخ . ابن اثیر،١٨



 

  269 در عصر خلفاي عباسی ندي امام هاديوضعیت حقوق شهرو

  

پست بنی عباس را نگـران  رژیم هواداران بالا گرفته و والی مدینه و دیگر مدینه از خلافت عباسی

امام را از مدینه به سامرا  که متوکل شد باعث وا داشته بود، و همین مسئله وئیجساخته و به چاره

سـال وي را در خانـه  2(به گفته علامه مجلسی) بمدت  و بعد تبعید نماید و در آنجا مدتی زندانی

مسلم است این است که امام در هر شـرایطی بـه رهبـري  که آنچه اما 19خویش محبوس نماید.

کـرد. و در ایـن مسـیر از کـوچکترین حرکـت و اقـدامی دریـغ نمی میـداد علوي ادامه تشکیلات

بـرد و فعالیـت اجتمـاعی، سیاسی در محدودیتی بسیار شدید بـه سـر می نظر از آنحضرت هرچند

از نظر علمی و پاسداري از مرزهـاي عقیـده و ایمـان  فکري و فرهنگی براي وي مقدور نبود، اما

هاي مختلف گمراه مانند گروه فرقه . مبارزه ي آن حضرت باهاي بزرگی برداشتامت اسلامی گام

  هاي بارز جهاد علمی، عقیدتی و مدیریتی آن حضرت بود. مجسّمه، غالیان، صوفیان و ... از نمونه

  روش تحقیق 

گیرد. در این پژوهش بـه شناسی در زمره مطالعات توصیفی قرار میاین پژوهش از نظر روش

و دیدگاه خلفاي عباسـی  ر دستیابی به چگونگی و وضعیت حقوق شهروندي امام هاديمنظو

اي و اسناد کاوي استفاده شده است. نسبت به حقوق شهروندي آن امام همام، از مطالعه کتابخانه

مطالب مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است؛ » تحلیل محتوا«در این نوشتار از طریق روش 

پـژوهش علـوم اجتمـاعی اسـت. روش  در از فنـون مربـوط بـه روش اسـنادي» تحلیل محتوا«

و  در آنها هدف پـژوهش بـا مطالعـه، تحلیـل که شودهایی گفته میکارنیز به تمام راه» اسنادي«

  شود.و متون برآورده می اسناد بررسی

  هاي پژوهشیافته

ن پـژوهش بـرآنیم تـا پیرامـون بعد از بیان و توضیح مفاهیم اصلی حقوق شـهروندي، در ایـ

از ایـن حـق  مهمترین شاخه حقوق شهروندي یعنی حقوق مدنی و برخورداري امـام هـادي

ها را مـورد بحـث و بررسـی عمومی در زمان حیات و زندگانی خویش مطالبی را ارائه نموده و آن

زیر شاخه هایی  قرار دهیم. و همانطور که قبلا نیز بیان شد فقط به بررسی حقوق مدنی که داراي

  باشد بحث و بررسی خواهیم داشت.، حق عدالت اجتماعی و حق امنیت، می: حق آزادياز جمله

                                              
    .23ص ،19ش  ،»، رهبر تشکیلات علويامام هادي«بھ نقل از: دوماھنامھ علمی جھاد،  .١٩
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  حق آزادي

هاي جامعه مدرن است و علی رغم جذابیت، مقبولیت و رونق فراوان آزادي از مهمترین ارزش

هاي ها و دیـدگاهتآن در ادبیات سیاسی و حقوقی سه قرن اخیر در مورد مفهوم و مفاد آن برداش

مختلفی وجود دارد. این نکته نیز قابل ذکر است که منظور از آزادي در این بحث، آزادي در قلمرو 

سیاسی و اجتماعی و به تعبیر بهتر آزادي حقوقی است. در آزادي حقوقی سخن از هیات حاکم یـا 

هاي مختلـف زنـدگی هتوانند آزادي افـراد را در عرصـقانون و مجریان آن است که تا چه حد می

اصل آزادي در اسلام، نه به کلی انکار شده و نه بدان گستردگی و مفهـومی کـه  20تحدید نمایند.

امروزه در غرب مطرح است، مورد پذیرش قرار گرفته است. اسلام، همواره منادي آزادي انسان در 

تـرین وظـایف مهم همه ابعاد معنوي و مادي بوده و گسستن بندهاي گران بردگی و بنـدگی را از

هـا پیامبران دانسته است. حق آزادي خود داراي مصادیق و موارد متعددي است که مهمتـرین آن

  :عبارت است از

  آزادي اندیشه 

رود و به هیچ ترین حق هر فردي از افراد بشر، به شمار میترین و اصیلآزادي اندیشه، طبیعی

هاي خاص دین اسلام ه آزادي اندیشه از ویژگیوجه قابل سلب نیست. شاید اگر کسی ادعا کند ک

رسیم کـه در اسـلام، با مراجعه به متون دینی، به این نتیجه می 21است، سخن گزافی نگفته باشد.

اندیشه به عنوان ابزاري است براي شناخت هرچه بهتر نظام خلقت و رسیدن به ایمـانی کامـل و 

اندیشه از دیدگاه اسلام تا جایی است که به کفـر  رشد و تعالی حیات انسانی، از این رو، مرز آزادي

خورد که انسان را از و الحاد نگراید و به همین جهت است که در منابع دینی، روایاتی به چشم می

همچنین آزادي عقیـده  22انجامد، منع کرده است.اندیشیدن در آن چه که به دوري وي از خدا می

رار به جامعه و آحاد مردم نشود و اگـر بـه قصـد توطئـه و اندیشه تا جایی ادامه دارد که سبب اض

  23باشد قطعا محدود خواهد شد.

گیـرد و بنابراین یکی از حقوق شهروندان در نظام اسـلامی کـه بیشـتر مـورد توجـه قـرار می

ها نسبت به آن حساس تر هستند، موضوع آزادي اندیشه و عقیده است. عقیده در اسلام آزاد انسان

                                              
  .252، صدرآمدي بر حقوق اسلامیدفتر همکاري حوزه و دانشگاه،  .٢٠
  .417 ، صجهانی بشر ، حقوقجعفري .٢١
 .249 ، صبشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب حقوقمبانی ت و میرموسوي، حقیق .٢٢
 .371 ، ص3 ج ،صحیفه امامامام خمینی،  .٢٣



 

  271 در عصر خلفاي عباسی ندي امام هاديوضعیت حقوق شهرو

  

ه جرم عقیده نباید مورد آزار و اذیت قرار داد. و از نظر اسلام اکراهی در پـذیرش است و کسی را ب

عقیده نیست، دعوت به سوي اسلام به معنی اجبار به پـذیرش اسـلام نیسـت، اصـولاً فراخـوان و 

باشد و از بیـان روش دعـوت دعوت امري است طبیعی و هر فکر و اندیشه چنین حقی را دارا می

که هیچ جبر و اکراهی در پذیرش نیست و عدم پذیرش هم تهدیدي متوجه فرد آید اسلامی برمی

 باشد.دعوت شونده نمی

: اي پیغمبر 24الحسنۀ و جادلهم بالتی هی احسن ادع الی سبیل ربِّکَ بالحکمۀ والموعظۀ«

یشـان هاي نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان، و بـا امردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرز

به شیوه هر چه نیکوتر و بهتر گفتگو کن چـون در کـار دیـن، و پـذیرش دیـن اکـراه و اجبـاري 

الـدین قـد لـا اکـراه فی«انتخاب و پذیرش و عدم پذیرش بیانگر آزادي در اسلام اسـت. » نیست.

: در کار دین اکراه روا نیست، چرا که راه از بیراهه بـه روشـنی آشـکار شـده 25الغیالرشد منتبین

  »است.

هاي مخالف خود کـه شـیعیان و معتزلـه متوکل به شدت با اندیشه در دوران امام هادي

داد. وي شـیعیان را نمود و پیروان آنان را به سختی مورد شکنجه و آزار قرار میبودند برخورد می

هـا و ترین مجازاتفقط به خاطر اینکه مذهب آنهـا بـا مـذهب او مخـالف هسـت مـورد سـخت

گذاست تا هرگونه فعالیـت و تبلیغـی بـراي داد. او مسیحی و یهودي را آزاد میقرار می هاشکنجه

ها قرار میداد براي اینکـه عقیـده ها و مجازاتترین نظارتخود بنمایند ولی شیعیان را تحت شدید

، بــودند عباسـیان ایجـاد کـرده کـه و اخـتناقی دانست. در فـضاي تـرورآنها را به ضرر خود می

در » صقر بن ابـی دُلَـف کرخـی«معرفی کند.  بیتاهل دوستدار توانست خود راکـسی نـمی

از  ، من بـدانجا رفـتم تـاکرد تبعید به سامرا را وقتی متوکل، امام هادي«میگوید:  این زمینه

: دپرسـی ، دربان متوکل از مـن»زرافی«وضعیت پیشواي خود آگاهی یابم. هنگامی که وارد شدم، 

خود گفتم:  . باگذشته و آینده بگو از و برایم : بنشینچه خبر اي صقر؟ گفتم: خیر و سلامتی. گفت

: ام. گفـتعجب اشتباهی کردم که آمدم. پرسید: براي چه آمده اي؟ گفتم: براي امر خیري آمـده

 امیـر مـن کیسـت؟ مولـاي اي؟! گفـتم: مولـایمجویا شـدن از احـوال مولایـت آمـده براي شاید

ات را از گویم. لازم نیسـت عقیـده(متوکل) است. گفت: بس کن! مولاي حقیقی ات را میالمؤمنین

خـواهی او را : آیا مـیام). گفتم: خداي را سپاس. گفتمن مخفی داري؛ (زیرا من با تو، هم عقیده

                                              
 .120 آیه نحل، . سوره٢٤
  .256 آیه بقره، سوره .٢٥
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  26».رفتیم... خواهم. آن گاه پس از خارج شدن پیک حکومتی، نزد امامببینی؟ گفتم: بله می

 شیعیان شد تا نیرو و وقـت فـراوانی بـراي شناسایی و گردآوريخفقان شدید حاکم، سبب می

زیر بیرق نهضت، تلف شود و رهبران نهضت نتوانند از توان واقعی شـیعه در رسـیدن بـه اهـداف 

 .برداري کنندخود بهره

  آزادي مذهب

هر مذهبی را انتخاب کند و بـر طبـق آن  آزادي مذهب بدین معناست که هر کسی آزاد است

عمل نماید و اجبار و اکراهی در پذیرفتن یا رد نمودن مذهب خاصی وجود نـدارد؛ زیـرا اعتقـاد و 

هـا راه نـدارد. در نتیجـه باور به هر مذهبی از امور قلبی و درونی است کـه اکـراه و اجبـار در آن

ا در قلب مردم به وجود آورد و یا بـرعکس، از بـین توان از راه اجبار، اعتقاد و ایمان به دین رنمی

برد. بنابراین دینداري، یعنی گرایش آزادانه و فارغ از اجبار به دین و پذیرش آن براساس آگاهی و 

بسیاري از شیعیان در تـرس و خفقـان زنـدگی  در دوران حیات و امامت امام هادي 27اختیار.

خود را بازگو نمایند و اگر کوچکترین خبري به متوکل توانستند عقائد مذهب کردند و حتی نمیمی

انـداخت و یـا بـه رسید، سریعا او را دستگیر نموده، به زنـدان میدر مورد شیعه بودن شخصی می

تـوان در را می رساند. مبحث آزادي مذهب در دوران امام هادياي او را به شهادت میبهانه

  :چند حیطه مورد بررسی قرار داد

تحـت شـدیدترین فشـارها از  : امـام هـاديگیري بر پیروان امام هاديتالف) سخ

طرف خلفاي عباسی بود رفتار متوکل با بنی هاشم بسیار خشن و مستبدانه بود و نسبت بـه آنـان 

کرد. عبیدالله بن یحیی بن بسیار بدگمان بود و پیوسته ایشان را به فعالیت علیه حکومت متهم می

کرد و متوکل را تشویق به بدرفتاري با آنـان همواره از بنی هاشم بدگویی میخاقان، وزیر متوکل 

نمود. از این رو در خشونت و دشمنی نسبت به خاندان علوي گوي سـبقت را از تمـام خلفـاي می

شد کسی به حضرت علاقه منـد اسـت عباسی ربوده بود، این دشمنی تا حدي بود که اگر آگاه می

رسـاند. متوکّـل بغـض و کینـه شـدیدي نسـبت بـه د و او را به قتل میکرمال او را مصادره می

 به داد و یارا مورد شکنجه و آزار قرار می بیتو پیروان و شـیعیان اهل داشت بیتاهل

  رسانید.می قتل

                                              
  .149 ، ص50 ، جالانوار بحارمجلسی،  .٢٦
 .251 ، صمبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتبحقیقت و موسوي،  .٢٧
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 طالِـبٍ أَبـی کانَ الْمُتَوَکِّلُ شَدیدَ الْبُغْضِ لِعَلِیِّ بْنِ«گوید: ابـن اثیر از مورخین اهل سنت می

بِأَخْـذِ الْمـالِ  أَهْلَـهُ علیهماالسلام وَ اهلَ یْتِهِ وَ کانَ یـَقْصُدُ مـَنْ یـَبْلُغُهُ عَنْهُ أَنَّهُ یَتَوَلّی عَلِیّـا وَ

داشت و اگر بـه او خبـر  شدیدي بعض بیت او؛ متوکل نسبت بـه عـلی بن ابی طالب و اهلوَالدَّمِ

 28»کرد.و جانش را می مال یتش را دوسـت دارد، قـصدبدادند کسی علی و اهلمی

عمـر بـن فـرج «نـام  بــه شــخصی نویسد: مـتوکّلابو الفرج اصفهانی از دیگر مورخین می

کرد از معامله بـا مـردم مـنع می را را بر حکومت مدینه و مکّه گماشت، او آل ابی طالب» رخجی

اي سـنگین ترین خدمتی کرده، شکنجه و جـریمهکوچک اهآن به شنید کسیتا حدّي که اگر می

  29داد.براي او قرار می

متوکل گروهی از شیعیان را زندانی یا تحت تعقیـب قـرار داد از جملـه محمـد بـن صـالح (از 

. در زمان خلافت متوکل بزرگـانى از مـردم 30) و محمد بن جعفر نام بردنوادگان امام مجتبی

، یار با وفاى امام جواد »ابن سکیت«بیت به شهادت رسیدند از جمله آنان مسلمان و معتقد به اهل

او را به  و شاعر و ادیب نام آور شیعى، بود که متوکل به جرم دوستى على و امام هادى

قتل رسانید. روزى متوکل با اشاره به دو فرزند خود، از وى پرسـید: ایـن دو فرزنـد مـن نـزد تـو 

؟ ابن سکیت از این سخن و مقایسه بى موردسخت برآشفت »حسین«و » حسن«محبوب ترند یا 

در نظر من از تـو  غلام على» قنبر«: به خدا سوگند و خونش به جوش آمد و بى درنگ گفت

و دو فرزندت بهتر است متوکل که مست قدرت و هوا و هوس بود، فرمان داد زبان او را از پشـت 

» مـروان بـن ابـى الجنـوب«اى همچون خود فروخته او به شعراى مزدور و 31سر بیرون کشیدند.

داد تا درباره مشروعیت حکومت بنى عباس و هجو بنى هاشـم شـعر مبالغ زیادي پول و سکه مى

  32بسرایند.

: متوکل عباسی که شخصی شـراب خـوار و کینـه تـوز ب) محدودیت در انجام مراسم زیارت

امگـاه سـرور شـهیدان حضـرت امـام قمـرى دسـتور داد آر 236نسبت به شیعیان بـود در سـال 

و بناهاى اطراف آن را ویران و زمین پیرامون آن شخم زده شده و کشت شود و نیـز  حسین

در اطراف آن پاسگاه هایى بر قرار ساخت تا از زیارت آن حضرت جلوگیرى بـه عمـل آورنـد. آن 

. متوکل اعلام کرد: انجام داد که یهودى الأصل بود» دیزج«ملعون این کار را توسط شخصى بنام 

                                              
 .56، ص 7، جالکامل فی التاریخابن اثیر،  .٢٨
  .396ص ،مقاتل الطالبین، اصفهانی .٢٩
 .397-418 ، صهمان .٣٠
 .570، ص3، ج تنقیح المقالمامقانى،  ؛348، ص تاریخ الخلفاءوطى، یس .٣١
 .292، صحیاة الامام الهادىف القرشى، یشر .٣٢
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 33رفتن به زیارت حسین بن على ممنوع است و اگر کسى به زیارت او برود، مجازات خواهد شـد.

پایگاهى بر ضد او گردد و مبارزات و شهادت آن شهید بزرگـوار  ترسید قبر امام حسیناو مى

دوسـتداران  الهام بخش حرکت و قیام مردم در برابر ستمهاى دربار خلافـت شـود. امـا شـیعیان و

هـا و سرور شهیدان در هیچ شرائطى از زیارت آن تربت پاك باز نایستادند و زائران، انـواع صـدمه

رفتند. پـس از قتـل متوکـل دوبـاره شـیعیان بـا کردند و باز به زیارت مىها را تحمل مىشکنجه

  34همکارى علویان قبر آن حضرت را باز سازى کردند.

ـه با علویان رابطه داشتند، یا بـه زیـارت مرقـد امامـان آنـان متوکل، گاه بر نزدیکان خـود ک

  35.کردهاي آنان را مصادره میگرفت و آنان را زندانی و داراییخشم می شدت رفتند، بهمی

: حقوق اولیه یک انسان عادي ایـن اسـت در ارتباط با شیعیان ج) محدودیت امام هادي

اشد متاسفانه امام هادي تحت شـدیدترین فشـارها بـود بـر که بتواند ارتباط با دیگر افراد داشته ب

اساس همین ملاحظات بود که حضرت هادى بویژه در زمان متوکل، فعالیتهاى خود را به صـورت 

کـرد. داد و در مناسبات خویش با شیعیان نهایت درجه پنهان کارى را رعایت مـىسرّى انجام مى

گویـد: اند: محمد بـن شـرف مـىان چنین نقل کردهاى است که آن را مورخمؤید این معنا حادثه

رفتم. امام فرمود: آیا تو پسر شرف نیستى؟ عـرض کـردم: آرى. همراه امام هادىدر مدینه راه مى

مـا در حـال گـذر از «آنگاه خواستم از حضرت پرسشى کنم، امام بر من پیشى گرفـت و فرمـود: 

 36شاهراهیم و این محل، براى طرح سؤال مناسب نیست.

دهد و میزان پنهانکـارى اجبـارى امـام را بخـوبى این حادثه شدت خفقان حاکم را نشان مى

در بر قرارى ارتباط با شیعیان که در شهرها و مناطق گونـاگون و  امام هادى. سازدروشن مى

ا و نذور ارسالى کرد و وجوه و هدایدور و نزدیک سکونت داشتند، ناگزیر همین روش را رعایت مى

کرد. یک نمونه از ایـن قبیـل برخـورد، در کتـب از طرف آنان را با نهایت پنهانکارى دریافت مى

 تاریخ و رجال چنین آمده است:

کنند: اموالى از قم و اطراف آن که شامل خمـس محمد بن داود قمى ومحمد طلحى نقل مى

کردیم. در راه، پیـک امـام در ادى حمل مىو نذور و هدایا و جواهرات بود، براى امام ابوالحسن ه

رسید و به ما خبر داد که باز گردیم، زیرا موقعیت براى تحویل این اموال مناسب نیسـت. مـا بـاز 

گشتیم و آنچه نزدمان بود، همچنان نگه داشتیم تا آنکه پس از مدتى امام دستور داد اموال را بـر 

                                              
  .51، ص 4، جلذهبمروج امسعودى،  ؛395، صمقاتل الطالبین . اصفهانی،٣٣
 .347، صاءتاریخ الخلف همان؛ سیوطی، .٣٤
  .345، ص 2، جتتمۀ المنتهیقمی،  .٣٥
  .176، ص50، ج بحارالأنوارمجلسى،  ؛175، ص3، جشف الغمّۀکاربلى،  .٣٦
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دون ساربان به سوى او روانه کنـیم. مـا امـوال را بـه شترانى که فرستاده بود بار کنیم و آنها را ب

همین کیفیت حمل کردیم و فرستادیم. بعد از مدتى که به حضور امام رسیدیم، فرمود: به امـوالى 

  37اید، بنگرید! دیدیم در خانه امام، اموال به همان حال محفوظ است.که فرستاده

  آزادي بیان 

هاي مختلـف علمـی، مـذهبی، سیاسـی، فکـار در زمینـهآزادي بیان و ابراز آزادانه عقایـد و ا

اجتماعی و... موجب برخورد افکار و آراء، رونق گفت وگو و نقد و بررسی است و علم و اندیشه جز 

ها و کشاکش ها، شکوفا نخواهد شد. از سوي دیگر در رابطه مردم و حکومت، در بستر این چالش

، جلوگیري از فساد و کج روي مسؤولان و بهبود آزادي بیان موجب اصلاح ساز و کارهاي حکومت

اي که بیان و ابراز عقیده در آن ممنوع یا محدود شود، به اسـتبداد و شود. جامعهاوضاع جامعه می

 -در حـدود منطـق و شـرع  -اي که مردم از آزادي بیـان شود و در مقابل جامعهاختناق دچار می

فبشـر : «فرمایدقرآن کریم، در باب آزادي بیان می .ابدیبرخوردار باشند، به رشد و تعالی دست می

در این آیه کریمه، خداوند، برخورداري از هدایت را  38»عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه

اي داند. در اصل، در جامعـهبسته به شنیدن سخنان مختلف و گزینش رأي صواب از بین آنها می

نشیند شود، هدایت نیز به ثمر نمیخالف در حنجره خفه میکه چند صدایی وجود ندارد و سخن م

  .گرددو صلاح، پرتو گستر نمی

دوران امام هادي دوران خفقان شدید خلفاي عباسی بوده است و کسی حق هیچ گونه صداي 

غیر اینکه خوشایند خلفا باشد نداشت و شیعیان در این دوران مجبور بودند سکوت اختیار کنند. در 

از آنجـایی کـه آزادي بیـان  بیتمثل غالب زمان حیات امامان شیعه مردم و اهلآن دوران 

هاي مخفی و مجالس خصوصـی مطـرح نداشتند مجبور به تقیه کردن بودند و واقعیات را در فضا

نیز از این قاعده مستثنی نبودند و در موارد بسـیاري مـامور بـه تقیـه  ساختند. امام هاديمی

مبـرد  یزیـد بـن ه که مسعودي مورّخ مشهور آن را نقل نموده است: محمـدبودند مانند این قضی

در مورد عبـاس  : فـرزند پدر تو(خود آن حضرت)پرسید گوید: روزي متوکل از امام هاديمی

 پـدرم دربـاره شخصـی کـه : اي خلیفه، فرزنـدفرمود گوید؟ امام در پاسخمی چه بن عبد المطّلب

او را بر فرزنـدانش واجـب کـرده، جـز نیکـی چـه  و اطاعت انش را بر مردماطاعت فرزند خداوند

 تواند بگوید؟می

                                              
  .185، ص50، ج بحار الأنوارمجلسى،  .٣٧
 .18 -17 ، آیهزمر سوره .٣٨
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درهـم  هزار خوشحال شد و یکصد بود کرده را موافق میل خود تلقی امام مـتوکل کـه پاسخ

کند: هدف واقعی امـام از ایـن می . مسعودي پس از نقل این موضوع اضافهبخشید به آن حضرت

 به اشـارت آن را چنین این بود که عباس اطاعت از دسـتورهاي خـداوند بر فرزندان : وجوبپاسخ

 تهدیـد دهد که آن حضرت مستقیما در معرضاین گونه پاسخگویی بخوبی نشان می 39بیان کرد.

کنـد کـه با چنان زیرکی ادا  را و جواب کـرده پیـشه بایستی تقیهمتوکل قرار داشت، بنابراین می

 .اصلی امام را دریابند ، هدفو فهم فقط اهل دقت

اشـاره بـه  40»یوم یعضّ الظـّالم عـلی یـدیه: «شریفه آیهء امام نظر از که متوکل دریافته بود

کردن  برخی از خلفا اسـت. از ایـن رو بـه فکر سوء استفاده از این مسئله افتاد و خواست با مطرح

جهت وقتی هـمه جـمع شـدند درباره  قرار دهد. بدین» عامّه«لی در مقابل آن، حضرت را به شک

که خداوند از آنها به کنایـت  هستند : مـنظور دو مرداین آیه از امام سؤال شد. آن حضرت فـرمود

خواهد آنچـه را تصریح به نامشان، بر آنان منت نهاده اسـت؛ آیـا خـلیفه می سخن گفته و با عدم

برایش  و بدین شکل امام از خطري که 41کند؟ متوکل گـفت: نه؛ ملا خفی نگاه داشته برکه خدا م

  .تدارك دیده بودند رهایی یافت

توانسـتند علویون حتی براي امور عادي و عرفی جامعه نیـز در تنگنـا و سـختی بودنـد و نمی

قـرار داده بودنـد کـه اي مردم را در ترس و وحشت آزادانه سخن خویش را بیان نمایند و به گونه

 روایـت» ابـراهیم بـن مـدبّر«دادند. به طور مثال: ها نیز به خود اجازه ارنباط با شیعیان را نمیآن

کـه نـزد  خواسـت مـن محمد بن صالح حـسنی کـه از علویان بود، نزد مـن آمـد و از: «کندمی

رفتم تا واسطه ازدواج محمـد کنم. من نزد او  خواستگاري بروم و از دخترش» عیسی بن موسی«

، ولـی او روي برگردانـد و گفـت: بـه خـدا بدهد را با دختر عیسی شوم و از او خواستم تا پاسخ او

ات را رد کنم که هیچ کس را بهتـر، بزرگـوارتر و مشـهورتر از او خواسته خواهمسـوگند کـه نمی

  42...»ترسم ر جان و مال خویش میاز کینه متوکل ب من ؛ ولیدانمبراي داماد شدن خود نمی

  آزادي سیاسی 

تواند مطرح شود و منظور از آن این است که فـرد آزادي سیاسی در بُعد حقوق سیاسی نیز می

بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی خود، آزادانه زمامداران و مقامات سیاسی خود را انتخاب نماید 

                                              
 .11-10ص  ،4،ج مروج الذهبمسعودى،  .٣٩
  .27رقان، ف سوره .٤٠
  .214ص  ،50،ج الأنوار بحارمجلسی،  .٤١
 .399 ، صمقاتل الطالبییناصفهانی،  .٤٢
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عی کشور خود نایل گردد و یا در مجامع، آزادانـه و یا به تصدي مشاغل عمومی و سیاسی و اجتما

  43عقاید و افکار خود را به گونه مقتضی ابراز نماید.

در بعد آزادي سیاسی چون تحت نظر بود به صورت مخفیانه کارهاي سیاسی  امام هادي

  کرد که این فعالیتها ضرري به شیعیان و دوستانشان وارد نسازد.داد و کوشش میرا انجام می

شـد ، متفاوت بود این تفاوت موجب میامامت امام دهم ایط خلفاي عباسی در دورانشر

ها بنا بـه دلـایلی بـا شکسـت دوران صورت پذیرد، اما همه ي آن این هاي متعددي درقـیام کـه

این بود کـه از ورود شـیعیان  مهم سیاسی امام هادي هايفعالیت دیگر از مواجه شدند. یکی

هاي کرد. مانند درگیري با فرقـهمی ، جلوگیريآنان حاصل و هدر رفتن انرزيهاي بیبه درگیري

انحرافی یا افرادي که در مورد مسائل اعتقادي منحرف(مثل حادث یا قدیم بودن قرآن و مخلـوق 

توانسـت بـه صـورت آزادانـه نمی نمودند. بـه طـور کلـی امـامبودن آن) بحث و گفتگو می

خود را انجام دهد، اما با این وجود از وظیفه و مسـئولیت خـویش نیـز غافـل  هاي سیاسیفعالیت

ساخت. به طور مثال ایشان هاي مناسب این امر را عملی میشد و در موارد مختلف و فرصتنمی

با نفوذ عاطفی و اخلاقی خویش در قلب فرماندهان و برخی بزرگـان حکـومتی در مـوارد لـازم از 

نمـود. همچنـین گرفت و برخـی مشـکلات را حـل و فصـل میمتیازاتی میها به نفع شیعیان اآن

ایشان با دلداري دادن و پشتیبانی از مردم و آگاهی یافتن از شرایط معیشتی آنان، مانع از ناامیدي 

هـاي فراوانـی شد و به تداوم حیات جامعه اسـلامی کمکهاي مقاومتی مردمی میو انهدام پایگاه

  نمود.می

  تماعی حق عدالت اج

هاي پیامبران الهـی، عـدالت اسـت. ترین مفاهیم بشري و اساس آموزهترین و عالیاز مقدس

عدالت، عامل تعادل همه ارزشها، بویژه ارزشـهاي اقتصـادي اسـت و ملـاك تحقـق آن در نظـام 

اسلامی، میزان تشخیص حق و ذي حق بیان شـده اسـت. وجـود عـدالت، منجـر بـه شـکوفایی 

اساسـا  .شـودنی فقر و فحشاء، دوام حکومتها و اطاعت مردم از دولتمردان میاستعدادها، ریشه ک

رمز موفقیت اسلام و گسترش وسیع آن در کمتر از نیم قـرن، تاکیـد بـر عـدالت و نفـی هرگونـه 

سـیره  44اند.تبعیض بوده است. در آیات متعـددي نیـز مؤمنـان سـفارش بـه اقامـه عـدالت شـده

نقل شده که ایشان  آیات قرآن بوده است. از حضرت علینیز کاملا مطابق با  معصومین

                                              
  .96 ، صهاي عمومی و حقوق بشرآزاديطباطبایی مؤتمنی،  .٤٣
آیه  نحل، سوره ؛96آیه  اعراف، ؛ سوره9آیه  حجرات، سوره ؛190آیه  بقره، سوره ؛67و  8آیه  مائده، سورهك: .ر .٤٤

 .116آیه  م،انعا ؛ سوره90
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  45دانند.بهترین و برترین سیاست را عدل می

عدالتی در اوج خود از طرف متوکل رسیده بـود کـه هـر انسـان بی در دوران امام هادي

جوشد که این برخوردهاي ناعادلانه کجاي اسـلام بـوده کـه حتـی غیرت مندي در خون خود می

داد حال این خلفاي جور، مسـلمانان درجـه یـک خـود را بـه غیر مسلمان نیز انجام نمیپیامبر با 

کردند. حکوتی که وظیفه اش ایجاد برابري و عدالت بود متاسفانه در دوران شکلی فجیع ذلیل می

  بیت روا داشتند.امام هادي بدترین جنایات را علیه مردم شیعه به جرم دوستی اهل

گوینـد: در آن زمـان گروهـى از قدرى بر شیعیان سخت گرفت که مـىو از نظر اقتصادى به 

بانوان علوى در مدینه حتى یک دست لباس درست نداشتند که در آن نماز بگزارند و فقـط یـک 

کردنـد و نیـز بـا پیراهن مندرس بر ایشان مانده بود که به هنگام نماز به نوبت از آن استفاده مى

و پیوسته در چنین سختى و تنگدستى بودند تا متوکل به هلاکـت گذراندند، چرخ ریسى روزگار مى

بود مصادره کرد. نقل شده اسـت کـه درآمـد » فدك«متوکل دارایى علویان را که ملک  46.رسید

که » عبدالله بن عمر بازیار«دینار بوده است. متوکل فدك را به  24000فدك در آن زمان بالغ بر 

به حاکم خود در مصر دستور داد با علویان بر اساس قواعد زیـر  او 47.از هواداران او بود، عطا کرد

  برخورد کند:

الف) به هیچ یک از علویان هیچ گونه ملکى داده نشود، نیز اجازه اسـب سـوارى و حرکـت از 

  به شهرهاى دیگر داده نشود.» فسطاط«

  .ب) به هیچ یک از علویان جواز داشتن بیش از یک برده داده نشود

عدالتی کامل و تحت فشار قرار دادن شیعیان و امام هادي هـدفی جـز محاصـره متوکل با بی

گذرانی خود نداشت او تنها براي ختنه پسر خود هزاران درهم را مصرف آنها و هوس رانی و خوش

نمود. از ختنه کننده پسر متوکل پرسیدند که تا موقع صرف غذا، چه مبلغی عائد تـو شـده اسـت؟ 

دینار غیر از اشیاي زرین و قیمتی، و وقتی صورت مخـارج جشـن ختنـه  گفت هشتاد و چند هزار

کنان به متوکل تسلیم شد، بالغ بر هشتاد و شش میلیون درهم شده بود و همچنین به فرمـان او 

نشـینان کـاخ مبلغ بیست میلیون درهم براي نثار آمده شده بود که بر سر زنان و خـدام و حاشـیه

  48ریخته شود.

کـه به طور مستقل بـر ضـد سـتم و » المظلوم علی الظـالم دعاء« نام با در دعایی امام

                                              
 .437، حکمت نهج البلاغه .٤٥
 .396، صمقاتل الطالبین ؛ اصفهانی،239و238، صتتمۀ المنتهىقمى،  .٤٦
 .84، صتاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهمجاسم،  .٤٧
 .417ص آل بویه،فقیهی،  .٤٨
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کردن مردم نسبت به ظلـم و سـتم حـاکم بـر جامعـه  آگاه ، بهجور ستمگران و جباران بیان شده

پردازند و نقض عدالت اجتماعی از سوي حاکمان ظالم را به وضوح مـورد نقـد و مقابلـه قـرار می

فَأَسْئَلُکَ یـا نـاصِرَ الْمَظْلُومِ الْمــَبْغِیِّ عَلَیْـهِ إجابَـۀَ «این دعا آمده است:  از دهد. در فرازيمی

 مُحَمِّدٍ وَ خُذْهُ مِنْ مَأْمَنِهِ أَخْذَ عزیزٍ مُقْتَدِرٍ وَ فی غَفْلَتِهِ مُفاجِئَـۀَ آلِ دَعْوَتی فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ

وَ مَـزِّقْ مُلْکَـهُ کــُلَّ  أَعْوانَـهُ وَ تَهُ و سُلْطانَهُ وَافْضَضْ عَنْهُ جُموعَـهُمُنْتَصِرٍ وَاسْلُبْهُ نِعْمَ مـَلیکٍ

خواهم دعوتم را اجابت کنی، پس بر محمد و مظلوم ستمدیده، از تو می رسان ؛ اي یـاريمـُمَزَّقٍ

ر قـادر، و در عــذاب کـردن عزیـ نــوع ، ازأمنش بگیر محل درود فرست و ظالم را از محمد آل

او جــمع  دور ناگهانی او را بگیر و نعمت و سـلطنتش را از بـین ببـر، و کسـانی کــه به غفلتش

 49»هم بپاش. از پراکنده کن و حکومتش را تماما او هستند را از دور اند و اعوان و انصار اوشـده

و  کردنـدمی ان جور آگـاهبه ظلم حاکم نسبت با امثال این دعا مردم را روشن است که امام

  .نمودندرا رسوا می حاکمان

  حق امنیت 

فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتـل، جـرح، ضـرب، «منظور از حق امنیت این است که 

هاي غیر قانونی و خود سرانه یا اعمالی کـه منـافی شـئون و توقیف، حبس، تبعید و سایر مجازات

تملک، بهره کشی، بردگی و فحشا و غیره مصـون و در امـان  حیثیت انسانی اوست مانند اسارت،

از  51شود.هاي شخصی تلقی میاین حق همچون سپري حمایتی براي همه انواع آزادي 50»باشد.

  شود: حق امنیت که به عنوان حق بنیادین مطرح است سه حق مهم دیگر منتزع می

ه بـه هـر یـک پرداختـه حق حیات، حق حریم خصوصی و حق قضایی؛ که در اینجا جداگانـ

  :شودمی

  حق حیات

ترین ترین و اصـیلاولین حقوق شهروندي که در اسلام مطرح و حائز اهمیت است و از بنیادي

باشد. چون تمام حقوق، به حیات انسان تعلق دارد. یعنی جـان هاست، حق حیات میحقوق انسان

دارد. در بـاور و عقیـده اسـلامی و حیات انسان محترم بوده و کسی حق تعرض و تعدي به آن را ن

اند فلسفه وجـود هسـتی بخـاطر نیز انسان تا حدي محترم و ارزشمند شمرده شده است، که گفته

                                              
 .187، ص الامام الهادي مسندعطاردي،  .٤٩
 .42، صهاي عمومی و حقوق بشرآزاديطباطباي مؤتمنی،  .٥٠
  .35ص، 3مجله نامه علوم انسانی، ش  ،»حق شخصی افراد از دیدگاه اسلام«گرجی،  ابوالقاسم عمید زنجانی و .٥١
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هـا هاسـت و همـه حقوقوجود انسان است. بنابراین حق حیات از حقوق فطري و طبیعـی انسان

لَـقَ لَکُـمْ مـا هُوَالـذي خَ« 52بسته به وجود شخص دارد و بدون او مفهـومی نخواهنـد داشـت.

هاي روي زمین را براي شـما خدا آن کسی است که همه موجودات و پدیده 53:الأَرضِ جَمِیعَاًفِی

 »آفریده.

ترین حقوق اوست، و سلب حـق حیـات از او جـایز این مخلوق با کرامت، حق حیات از مسلم

ر اساس عدالت اي که بنیست؛ مگر در مواردي که قانون اسلام تشخیص بدهد آن هم در محکمه

حکم صادر گردد. سلب حق فرد بدون جرم و قصاص و یا فساد همانند قتل تمام بشریت اسـت و 

مَـنْ قَتَـلَ «بخشیدن حق حیات به فردي همانند زنده کردن و حیات بخشیدن به جامعـه اسـت. 

النـاس اً وَ مَنْ أَحْیاها فَکأَنَما أَحْیاالناسَ جَمِیعَالأَرْض فَکَأَنَما قَتَلَنَفْسَاً بِغَیرِ نَفْس أَوْ فَسَادَاً فِی

از این رو بر فرزندان اسرائیل مقرر نمودیم که هر کس، کسی را جز به قصاص و قتـل،  54:جَمِیعَاً

ي مردم را کشـته باشـد، و هـر کـس، یا کیفر فسادي در زمین بکشد، چنان است که گویی همه

 »گی داده باشد.کسی را زنده بدارد، چنان است که همه مردم را زند

بدون هیچ گناهی جز مقابله با ظلـم و سـتم و کمـک و یـاري دردمنـدان و  امام هادي

مستضعفان و هدایت جامعه به سوي کمال واقعی به دستور خداي متعال، از سوي حاکمان وقـت 

ترین حق مساوي بـراي هـر هاي روحی فراوانی قرار گرفت و در نهایت نیز از مسلممورد شکنجه

) معتـز نی، که همان حق حیات باشد، محروم شده و به شهادت رسیدند. معتمد عباسـی(برادرانسا

بـود و براسـاس  حضـرت نزد آن شهادت رساندند. امام حسن عسکري را به امام هادي

خود را چـاك داد.  گریبان کهطوريبسیار متأثر شد، به خود در مرگ والد امام ، آنبرخی از روایات

دانند. حضـرت خدا را نمی دین فرمود: معترضان، احکام برخی از افراد، امام پاسخ اعتراض در

 55داد. ، گریبان خود را چاكهارون برادرش نیز هنگام مرگ خدا موسی پیامبر

  حق حریم خصوصی 

کند و در آرامـش زنـدگی و امنیـت از جمله حقوقی که از شخصیت معنوي انسان حمایت می

  طر انسان نقش مؤثري خا

                                              
 .186، صحقوق بشر و حقوق بشر دوستانهقربانیان،  .٥٢
  .29 آیه بقره، سوره .٥٣
  .32 آیه مائده، سوره .٥٤
 .1097 و 1096ص ، منتهی الامالقمی،  .٥٥
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حـق حـریم  56دارد، حق تمتع از حریم خصوصـی و مصـونیت آن از تعـرض دیگـران اسـت.

خصوصی به معناي اختیار تصمیم گیري و آزادي اراده انسان در همـه ابعـاد زنـدگی خصوصـی و 

  مصون بودن شخص از دخالت دیگران در این حریم است.

هـا را روا داشـتند. بـدترین ظلم مام هاديمتاسفانه در باب حریم خصوصی و احترام به ا

عبـاس روزي ابوعبدالله محمد بـن قـاسم بـطحائی کـه از خـاندان ابـوطالب ولی از پیـروان بنی

سعید  به بود از آن حضرت نزد متوکل بدگوئی کرد و گفت: در خانه او اموال و سلاح است. متوکل

هایی را کـه در م برده و تمام امـوال و سلاححاجب دستور داد که شبانه به منزل آن حضرت هجو

سعید حاجب چنـین  از زبان را شود براي وي بیاورد. ابراهیم بن محمد این واقعهخانه او یافت می

آن خــود را  رفتم. نردبانی همراه داشتم، به وســیله کند: شبانه به سراي امام هادينقل می

آمدم. نفهمیدم که چگونه بـه صـحن خانـه  فرود پلکان از به بالاي بام خانه رسانیدم و در تاریکی

عیدُ مَکانَـکَ حَتّـی «و گفـت:  کـردرسیدم که ناگهان آن حضرت مرا از درون خانه صدا  یـا سـَ

مدتی نگذشت کـه بـرایم شـمعی !» بیاورند شمع ؛ سعید همان جا بمان تا برایتیـَأْتُوكَ بـِشَمْعَۀٍ

پشــمین در تــن نمـوده و روي  فـتم. آن حضـرت کلـاه و ردايآوردند و من به صحن منـزل ر

هاست، بـرو این اتاق«گفت:  من قبله نشسته بود. به اش که بر حـصیري پهـن بود، رو بهسجاده

ها نیـافتم. تنهـا کیسـه ها را مورد بازرسی قرار دادم و چیزي در آنها شدم و آنوارد اتاق» بگرد.

یـافتم کـه از همـان مهـر  هایی نیـزمـتوکل مـمهور بود، و کیسـه زري دیـدم کـه به مهر مادر

سجاده را بالـا زدم، شمشـیري یـافتم کـه غلـاف » این سجاده!«فرمود:  امام هادي .داشتند

 57ها و شمشیر را برداشته براي متوکل بردم.نداشت. من نیز کیسه

به خانه ایشـان فرسـتاد تـا  چهره خدمتکار براي زیر نظر داشتن امام در را متوکل جاسوسانی

ها متفـاوت بـود. مــتوکل کـنند. این خانه بـا دیگـر خانـه کـنترل را رفت و آمدهاي آن حضرت

در اتاق حضرت، قبري بکنند تا بدین وسیله امام را از کنترل شدید خود آگاه و  تا دسـتور داده بود

هنگـامی «گوید: می» دلف صقر بن ابی« هر اقدامی، ابتکار عـمل را از امـام سـلب کند. از پیش

حصیري نشسته بـود  بر شدم، او را یافتم در حالی که ایشان حجره که خدمت امـام رسیدم و وارد

. سلام گفت و فرمود: بیا بنشـین پاسخ و پیش پایش قبري کنده بودند. به او سـلام کـردم. ایـشان

حـالی بپرسـم. وقتـی  شـما ام تـا ازگـفتم: سرورم، آمـدهاي؟ چـه آمده پرسید: براي از من سپس

باشـی.  : اي صـقر، لازم نیست براي من ناراحـتنگاهم به قبر افتاد، گریستم. امام به من فـرمود

                                              
 .20 ، صاشخاص و محجورین حقوق مدنیصفایی،  .٥٦
 .200و  199، ص 50، ج الانوار بحار . مجلسی،٥٧
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  58را شکر. : خدارسد. من خـوشحال شـدم و گـفتمنمی آسیبی فعلاً به من

  حقوق قضایی

شود از یک که از وظایف مهم حکومت شمرده می هاي سیاسی و اجتماعی مردمتامین آزادي

ها و تدوین قوانین و مقـررات براسـاس آنهاسـت و از سو به معناي به رسمیت شناختن این آزادي

ها را تضمین و سوي دیگر مستلزم پیش بینی ابزارها و ساز و کارهایی است که آن حقوق و آزادي

تواند باعث تحقـق ایـن هاي مهمی که میحوزهاز تعرض و تجاوز به آن جلوگیري نماید. یکی از 

عـدالت «هدف شود اجراي عدالت و احقاق حق در مقـام قضـاوت و داوري اسـت کـه از آن بـه 

هاي عـدالت اجتمـاعی در اسـلام ترین پایهشود. عدالت قضایی یکی از محوريتعبیر می» قضایی

هـاي شـود، آموزهسـلام میاست. یکی از مسائل مهم که موجب تحقق عدالت قضایی مورد نظر ا

هاي اخلاقی و رفتاري در حوزه قضا و دادگستري است که اهمیتی بسزا دارد. امروزه اسناد و میثاق

المللی که در ارتباط با اخلاق و رفتار معیار در امور قضایی فراهم شده است، گواه فراوان ملّی و بین

ه تکمیل و تکامل بوده و فراگیري بیشـتري ها در دهه اخیر رو باین مدعاست. این اسناد و میثاق

هاي قضایی به توجه هرچه بیشتر نسبت به تعریف داشته است که خود دلیلی بر نیازمندي سازمان

  هاي اخلاقی در حوزه قضاست.و تعلیم آموزه

یابیم اسلام خوبی در میبا دقت در سیره پیامبر و ائمه (صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین) به

ین تفاوت عمده با تفکر خلفاي عباسی دارد آنها بدون هیچ دلیلی جز ترس از حکومت سـالها راست

کردند آیا کسانی که ادعاي امیرالمومنین و خلیفـه ، تبعید و مسموم میامامان بزرگوار را در زندان

مسلمین بودن، را دارند نباید حداقل حقوقی که یـک غیـر مسـلمان دارد و آن حضـور در دادگـاه 

ترین کارها را در رحمانهالحه است، را از امامان بزرگوار ما سلب کنند. آنها در برخورد قضایی بیص

دانند چنانچه دعوائى مابین یک علوى و غیر علوى صورت گرفت، قاضـى مورد شیعیان انجام می

. 59پـذیرفتداد و پس از آن بدون گفتگو با علوى آن را مینخست به سخن غیر علوى گوش می

نیز به همین منوال بود و نه تنها دادگاه حاکم و عـدالت محـوري بـراي  زمان امام هادي در

احقاق حقوق شیعیان، خصوصا خود حضرت، وجود نداشت بلکه در مسیر عـادي زنـدگی و حیـات 

پذیرفت. حال با این وجود آیـا هاي فراوانی صورت میگیريها و سختروزمره ایشان نیز ناعدالتی

ل وجود ندارد که گفته شود کی و کجا و به دست چه کسی این همه حقوق تضـییع جاي این سؤا

                                              
  .194ص . همان، ٥٨
  .84 ، صتاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم ،جاسم. ٥٩
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شود؟ آیا دادگاه شده شیعیان، خصوصا خاندان وحی(صلوات الله علیهم اجمعین) باز پس گرفته می

اي عادلانه نباید این حقوق را که ظالمانه از آن بزرگواران سلب شده است، بازستاند و به و محکمه

و برقـراري  رساند؟ به امید ظهور حضرت ولی عصر حجت بن الحسـن العسـکريمحقان آن ب

  دادگاه عدل الهی در همین دنیا و ایجاد فضایی عادلانه و امن براي همه جوامع بشري.

  نتیجه

هاي حیات بشري بوده است و خداونـد حقوق شهروندي، از جمله مسائل مهم در تمامی دوره

ه طور یکسان عطا نموده و دخالـت و نقصـان در حقـوق خـداداي ها باین نعمت را به همه انسان

  دیگري بدون دلیل، وجهه قانونی و شرعی ندارد. 

ها، برقـراري عـدالت و حیـات اجتمـاعی مسـاوي و فلسفه ایجاد حقوق الهی در میان انسـان

ثـروت. ها تقواست؛ نه جاه و مقام و عادلانه است؛ چراکه در نزد خداي متعال، ملاك برتري انسان

ترین حقوق هر انسانی است، از این مقوله جـدا نبـوده و میـان حقوق شهروندي نیز که از ابتدایی

 بیـت و خانـدان وحـیها، عادلانه و براساس مساوات وجـود دارد؛ امـا همـه اهلهمه انسان

هرکدام به شکل و نوعی خاص، از سوي حاکمان ظالم و ستمگر زمانه خویش، از این حقوق الهی 

  شد. ترین شرایط، عمر عزیز و شریفشان سپري میشدند و در سختدادادي محروم میو خ

ترین حقـوق نیز همان طور که تفصیلاً در این پژوهش بررسی شد، از ابتـدایی امام هادي

ترین و شــاید هاسـت، محــروم شـد و در ســختتـرین حقــوق شــهروندي انسانمـدنی کــه مهم

ن ایام را سپري نمود. حاصل و نتیجه پژوهش حاضر، نشانگر هاي تاریخی، ایترین عرصههولناك

هاي وارده از سوي حاکمان ها و نابرابرياین است که آن امام همام در کنار شیعیان خود، شکنجه

ها در راه ظالم خویش را تحمل کرد و به ما درس ایستادگی و عزت و سربلندي داد و اینکه انسان

نشدن ترین شرایط و رعایتنجام دستورات الهی، حتی در سخترسیدن به اهداف الهی خویش و ا

شان نیز نباید دست از تلاش و مبارزه علیه ظلم و ستم بردارنـد و تـا پـاي حقوق مدنی و اجتماعی

  جان باید در گرفتن حقّ خویش و حقّ مظلومان ایستادگی نمایند.
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