
 

  

  البالغه کندوکاو حقوق و تکالیف شهروندي در نهج

  1محمدجواد حیدري
  

  چکیده
ها در قرون اخیر، سبب  رویه شهرها و افزایش جمعیت آن رشد و گسترش بی

انباشت مادي ثروت و سرمایه در فضاي شهرها شده است. وضع مقررات و قوانین 
تعریف حقوق و تکالیف شهروندي براي برقراري نظم و امنیت اجتماعی  شهري و

در شهرها، همواره مورد توجه اندیشمندان و متفکران و مدیریت شهري بوده 
هاي  مشی هاي دین اسالم و خط است و در این راه، بازگشت دوباره به آموزه

شاي بسیاري ، راهگF7Gهاي بزرگان آن چون امام علی مانده از راهنمایی برجاي
هرکدام از اعضاي جامعه عضوي از  F7Gاز مسائل خواهد بود. از منظر امام علی

اند که داراي ارتباط عمیق و صمیمی و حقوقی متقابل نسبت  پیکرۀ امت اسالمی
به یکدیگرند. این نوشته در دو بخش به صورت توصیفی و در قالب پژوهش 

اي و آرشیوي است و فرضیۀ  ابخانهگیرد. شیوۀ کار، پژوهش کت راهبردي انجام می
یافتگان مکتب اسالم چون امام  اصلی تحقیق عبارت است از اینکه اسالم و تربیت

  اي به شهروندي و حقوق و تکالیف آن دارند. ، نگاه مترقیانهF7Gعلی

البالغه، حقوق و تکالیف  ، نهجF7Gشهروندي، امام علی: واژگان کلیدي

  شهروندي، جامعه اسالمی.
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  مقدمه. 1
رود، اما  مفهوم و پدیدۀ نوینی در جهان معاصر به شمار می» حقوق شهروندي«هرچند مفهوم 

حیدي مانند مسیحیت و اس�م، بر هاي مذهبی ادیان تو هاي فلسفی باستان و همچنین آموزه آموزه
ویژه در حوزه حقوق  هاي مذهبی به گرفته از آموزه هاي نشئت دهد. نقش آموزه اصالت آن گواهی می

هاي  گمان در تکوین شاکلۀ نوین این مفهوم در غرب انکارناشدنی است. در آموزه طبیعی و فطري، بی
توحیدي ـ که بر حقانیت رسالت انبیاي پیشین ترین دین  ترین و کامل عنوان آخرین، جوان اس�می به

برانگیزي در حوزۀ فردي و شهروندي وجود  نیز مهر تأیید نهاده است ـ رهنمودهاي مهم و اندیشه
و احادیث ائمه  1بر آیات قرآن کریم که ع�وه طوري ). به6: 1388دارد (احمدي طباطبایی، 

 3یافتگان مکتب اس�م چون امام خمینی(ره) ، بارها در سخنان بزرگان دینی و تربیتF7G2معصومین
 العالی) به این موضوع پرداخته شده است. اي (مدظله و امام خامنه

الب�غه و حضرت  طرح بحث شهروندي و حقوق و تکالیف مرتبط با آن از دیدگاه نهج
�غه که الب به مضامین نهجسایۀ عمل بهترین شیوه در دستیابی به این حوزه است، زیرا در  F7Gعلی

ترین کتاب راهنماي بشري بوده و در حکم برادر قرآن است، مدینه  پس از قرآن کریم بهترین و کامل
لو و  صنم نماید (گل پذیرتر می تر و امکان یافتنی اي را که بشر در آرزوي آن است، دست فاضله

س�می حکومت ا زمامداريبراي مدتی  F7G). دیگر اینکه حضرت علی128: 1390محب،  موحدي
ها،  ها، رنگ آن حضرت با تنوع نژادها، زبان زمامداريها،  را در دست داشته و بیش از سایر دوره

هاي سیاسی، عقیدتی و ک�می رشد کرده بودند  رو بوده و گروه ها روبه ها و سرزمین دین
دي و ). در این مقاله با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع شهرون1: 1390(پورطهماسبی و تاجور، 

الب�غه، به بیان  اي از معارف نهج حقوق و تکالیف مرتبط با آن، ت�ش شده است با بیان گوشه
  باره پرداخته شود. در این F7Gهاي حضرت علی دیدگاه

                                                      
 ). 70قنا تَفضی�ً (اسراء: و لَقَد کَرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحرِ و رزقناهم منَ الطَیبات و فَضلناهم علی کَثیرٍ مٍمن خَلَ. 1

2 . بحانَهلَ اهللاُ سشرح غررالحکم، جلد جع) هقُوقحل هقَدمم هبادقُوقَ ع370: 3ح .( 

ام که در اس�م، نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین برادر و برابـر و همـه    من مکرر اع�م کرده«. 3
 ). 443: 16(صحیفه نور، جلد » برخوردار از همۀ مزایا و حقوق اس�می هستند
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  . بیان مسئله1- 1
  هاي تحقیق حاضر عبارتند از: پرسش

حقوق شهروندي  هایی در زمینه الب�غه نظریه شدن، آیا در نهج الف) با توجه به عصر جهانی
  وجود دارد که چراغ راه انسان امروز باشد؟

  چیست؟ F7Gب) حقوق و تکالیف متقابل زمامداران و مردم از دیدگاه حضرت علی

  . تحوالت حقوق و تکالیف شهروندي1- 2
اصول حقوق شهروندي تا قرن هجدهم می�دي به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است، اما اندیشه 

)؛ هرچند اغلب 181: 1390روندي قدمتی به درازاي تاریخ تمدن انسانی دارد (علیا، حفظ حقوق شه
دهند و  محققان در استناد به ریشه تاریخی این مفهوم از حیث دیرینگی، آن را به یونان باستان نسبت می

ل شدند که موفق به کسب و تحصی مند می  شهرهاي یونانی، کسانی از این حق بهره معتقدند در دولت
گذار و  را بنیان ارسطو، در یونان باستان ـ که گیرشمنفضایل شده و داراي فضیلت سیاسی شوند. از نظر 

گرفته  دانند ـ اصط�ح شهروند در مقابل بیگانه و برده قرار می پرداز حقوق مردمان این سرزمین می نظریه
اند. در روم باستان نیز  خوردار بودهعنوان شهروند از حقوق کامل بر است و تنها افراد آزاد آن سرزمین به

کردند، ولی در زمان  شأنِ خود رفتار می ها مانند ملتی هم رومیان با ملت رقیب خود متحد شده و با آن
 ).143: 1388داشتند (گیرشمن،  ها را تابع و مطیع خود کرده و ظلم و ستم روا می آن ملت، آن  ضعف

ها را  کشی ها، بدترین حق یحی با پادشاهان و فئودالدر دوره قرون وسطی، همراهی روحانیون مس
هاي غیرانسانی،  کشی شد. دادگاه انگیزاسیون و نظام قضایی اتهامی، شکنجه و انواع حق موجب می

کرد. در این نظام قضایی اصل کرامت انسانی به فراموشی سپرده شده  کرامت انسانی را لگدمال می
عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندي را باید در تحو�ت  ). نقطۀ19تا:  بود (دستمالچیان، بی

نکردنِ حقوق بشر و اصول اولیۀ انسانی در آن  وجو کرد. رعایت اروپاي پس از قرون وسطی جست
» اع�میه حقوق بشر و شهروندي«دوران سبب شد تا اروپاییان به فکر نگارش و اع�م آن بیافتند. 

ي است که این موضوع در آن مورد توجه قرار گرفته است. از نخستین اسناد 1789فرانسه در سال 
شان وضع کردند. در این دوره  پس از آن کشورهاي دیگر نیز قوانینی را براي حفظ حقوق شهروندان

با تغییرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقی متناسب بودند، 
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امعه فراهم شد. انق�ب فرانسه و نیز استق�ل امریکا این زمینۀ تدوین حقوق متضمن منافع اکثریت ج
  ).19تا:  روند تدوین را سرعت بخشید و به جوامع دیگر بسط داد (دستمالچیان، بی

گردد و نخستین  به یثرب باز می F9Gپیشینۀ حقوق شهروندي در اس�م به زمان هجرت پیامبر
شد، چراکه حقوق شهروندي زمانی موضوعیت هاي تشکیل حکومت اس�می از آن زمان پدیدار  بارقه

دارد که هر دو رکن آن یعنی حکومت و مردم شکل گرفته باشند؛ به سخن دیگر ظرف تحقق شهروندي 
هاي  هاي وحیانی، شاخصه با الهام از آموزه F9G). پیامبر104: 1384تشکیل حکومت است (احمدزاده، 

هاي  به بهترین شکل ممکن به اجرا درآورد. آموزه حقوق شهروندي را در میان شهروندان جامعه اس�می
اي، تنها معیار برتري افراد بر یکدیگر را  قرآنی با تأکید بر برابري و برادري همه افراد از هر نژاد و قبیله

الناس است.  هاي دین اس�م، اهمیت حفظ و رعایت حق کند. از اصول مهم آموزه تقواي الهی معرفی می
شت در قبال آن را نه در بخشش و عفو خداوند بلکه در رضایت صاحب حق که بخشش و گذ چنان

در طول دوران  F9G). اقدامات و رفتار پیامبر6: 1392ثانی،  (موسوي بجنوردي و مهریزي  داند می
زعامت بر جامعه مسلمین نیز بیانگر این مطلب است که رعایت حقوق شهروندي در کنار ایجاد حکومت 

 F9G هاي قرآنی و سیرۀ نبی اکرم محور اس�م بود. آموزه هاي اصلی سیاست دولت حق اس�می، از مؤلفه
نیز تداوم یافت. محور اصلی نگارش مقالۀ حاضر  F7Gدر سخنان و سیرۀ حکومتی و زندگانی امام علی

  بر مبناي کنکاش حقوق شهروندي از نظر حضرت امیر است.

  . ضرورت و اهمیت پژوهش1- 3
داري، قانون بقاي اصلح  شهر، شهرت یافته و تفکرات برخاسته از نظام سرمایهدر قرنی که به قرن 

رنگ واقعیت به » میرند فقیران، جوان می«داران) را در جوامع بشري حاکم کرده است و نداي  (سرمایه
داران است و تکلیف تنها براي ضعیفان. در این عصر، حق  خود گرفته است، حقوق تنها براي سرمایه

اي در دست صاحبان زر و زور تبدیل شده است که به اقتضاي  شهروندي، به وسیله و ملعبه و تکلیف
اي که با خیزش طبقات پایین  هاي مشروطه کنند. حکومت شرایط و مصالح آن را تفسیر و تعبیر می

هاي دیکتاتوري و استعماري ایجاد شده و با شعارهاي پرطمطراق برابري و عدالت  جامعه علیه نظام
اند. در  رسند، به عاملی در افزایش تضاد طبقاتی در جامعه تبدیل شده جتماعی، به قدرت رسیده و میا

گستر، منتظر مو�ي خود هستند، بازگشت دوبارۀ انسان امروزي به  این دوره که منتظران منتظَر عدالت
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بسیاري از مسائل و  گشاي تواند گره هاي فرازمانی و فرامکانی مو�ي متقیان می دستورات و فرمایش
  مشک�ت عصر حاضر باشد.

» تماثل حقوق متقابل«یا اصل » تماثل حق و تکلیف«یکی از اصول جاري در حکومت علوي، اصل 
کند؛  است؛ به این معنا که اثبات هر حقی براي شخص یا اشخاصی، وجوب تکلیف بر وي را نیز ثابت می

�می محق هستند، به همان میزان نیز در برابر او مکلفند. یعنی به همان مقدار که مردم در برابر حاکم اس
� یجري لاَحد إ� جري علَیه و � «فرماید:  در رابطه با اصل تماثل حقوق متقابل می F7Gحضرت علی

س لهصاً لخال لَیه لَکانَ ذلکجري عجري لَه و � یأن ی داَحلَو کانَ ل ري لَه ولَیه إِ� ججري عبحانَه دونَ ی
رود و چون به  ): حق اگر به سود کسی اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز روزي به کار می216(خطبه » خَلقه

زیان کسی اجرا شود، روزي به سود او نیز جریان خواهد داشت. اگر بنا باشد حق به سود کسی اجرا شود 
  ).216: 1382ر مخلوقات (دشتی، و زیانی نداشته باشد، این مخصوص خداي سبحان است، نه دیگ

  شناسی . مفهوم2
  . مفهوم حق2- 1

حق در لغت، مفرد کلمه حقوق است و در زبان فارسی به معناي سزاوار، روا و مقابل باطل است و 
، برخی بر این باورند که »حق«در زبان عرب نیز معادل همین معنا را دارد. در بیان معناي لغوي کلمه 

نیز » تحقق«است؛ یعنی خود کلمه » تحقق«و » ثبوت«یشه لغت عرب به معناي این کلمه در اصل و ر
» حق«گوییم چیزي تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد. برخی نیز  است و وقتی می» حق«برگرفته از ریشه 

گوید:  از سوره انفال می 7گونه که در ذیل آیه  دانند. همان را مطابقت و وقوع شی در محل خویش می
(جاوید و » تطبیق است که شی در موقع خود واقع شود و آن در تمام مصادیق قابلحق آن است «

براي تنظیم «در زبان فارسی معنا شده است: » حق«). در معناي اصط�حی از واژه 87: 1391دیگران، 
روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، براي هر فرد امتیازهایی را در برابر دیگران 

مند و جمع آن حقوق است و حقوق  نا می» حق«کند که  و توانایی خاصی به او اعطا می شناسد می
  ).374: 1386(کاتوزیان، » شود فردي نیز گفته می

  . مفهوم تکلیف2- 2
کردن به چیزي است که انجام آن دشوار  امر«به معناي » کلف«در زبان اهل لغت، تکلیف از ریشه 
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). 30: 1385شود (جوادي آملی،  کلیف به فرمان الهی اط�ق میدر اصط�ح و فرهنگ دین، ت». باشد
ر بین  خطاب شارع به انجام«در تعریف فقهی این واژه چنین آمده است:  دادن یا ترك کاري و یا تخی

به عبارت دیگر، ». شود آن دو و در اصط�ح شامل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه می
اي متقابل با حق دارد. به بیان  شود و رابطه عل یا ترك فعل مربوط میتکلیف نوعی الزام است که به ف

). مراد 89: 1391دیگر هر حقی مستلزم تکلیفی و هر تکلیفی مستلزم حقی است (جاوید و دیگران، 
هایی است که شخص مکلف در برابر صاحب حق ملزم به انجام آن  از تکلیف، وظایف و مسئولیت

  ف یعنی احترام به حقوق دیگران و رعایت آن.است. به عبارت دیگر، تکلی

  . مفهوم شهروند2- 3
تعریف شده است و در ادامه توضیح داده است » اهل یک شهر یا یک کشور«نامه دهخدا، شهروند  در لغت

کسی که به «بوده است به معناي » شهربند«بوده است و در واقع این واژه، » بند«در گذشته » وند«که پسوند 
شود که اعضاي  نامه دهخدا). در اصط�ح نیز، شهروند به گروهی انسانی گفته می (لغت» ستشهري بند ا

دهندۀ مادي و معنوي به یکدیگر وابسته شوند و نسبت به جماعت احساس تعلق  آن در اثر عوامل پیوند
  ).56: 1375پناهی،  کنند و سرنوشت خود را با سرنوشت سایر اعضا یکی بدانند (قاضی شریعت

  . مفهوم شهروندي2- 4
شهروندي ـ که یاي نسبت در آن وجود دارد ـ در واقع حاکی از موقعیت و حالت انسانی است که بر 

شهر  دار شود؛ هرچند در دولت اساس آن باید از حقوق و مزایایی برخوردار باشد و تکالیفی را عهده
رسد شهروندي وقتی  ی). به نظر م77: 1385نباشد؛ یعنی ساکن کشور نباشد (جعفري لنگرودي، 

شود که تمامی افراد جامعه از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به  محقق می
هاي مورد نظر زندگی از نظر اقتصادي و اجتماعی، دسترسی آسان داشته باشند. شهروندان  فرصت

دارند، هاي مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که  عنوان اعضاي جامعه در حوزه به
، صادقی ،گیرند (جاوید هایی را نیز در راستاي ادارۀ بهتر جامعه و ایجاد نظم، بر عهده می مسئولیت

شود که به واسطۀ  اي سیاسی گفته می ). در واقع شهروندي به عضویت جامعه91: 1391خولنجانی، 
م به رعایت گیري و ملز  سازي و تصمیم آن عضویت، برخوردار از حقوقی چون مشارکت در تصمیم

  عنوان تکلیف) است. هاي جامعه (به ها، هنجارها و آرمان و صیانت از ارزش
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  . مفهوم حقوق شهروندي2- 5
حقوق شهروندي مجموعه امتیازات و اختیارات ناشی از موقعیت و حالتی است که بر عضویت یک 

خصی، هاي حقوق شهروندي متشکل از حقوق ش کند. مؤلفه فرد در جامعه سیاسی د�لت می
). به عبارت دیگر 6: 1390اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی است (پورطهماسبی و تاجور، 

حقوق شهروندي مجموعۀ وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار 
  ).160: 1386دهد (محسنی،  آن تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت را مورد توجه قرار می

  . مفهوم تکالیف شهروندي2- 6
در مقابل حقوق شهروندي ـ که در آن دولت و نهاد مسئولِ مدیریت جامعه ملزم به اعطاي امتیازها و 
اختیارهایی به شهروندان است ـ در تکالیف شهروندي، این شهروندان هستند که مقید به انجام 

مثابه شخصیتی حقوقی نمایندۀ  وظایف و تکالیفی هستند که در جهت منافع عموم بوده و دولت به
مشروع و مقبول آن اجتماع است. ازآنجاکه تکالیف شهروندي ناشی از قانون اساسی هر کشوري 

  است، از ضمانت اجرایی قانونی نیز برخوردار است.

  البالغه . حقوق و تکالیف شهروندي در نهج3
ته کلی از حقوق اشاره کرد: الب�غه، باید به سه دس در زمینه حقوق و تکالیف شهروندي در نهج

هایی است  بندي حقوق سیاسی، حقوق اقتصادي و حقوق اجتماعی. هرکدام از این حقوق داراي دسته
 ها پرداخته خواهد شد. که در ادامه بدان

  . حقوق سیاسی3- 1
  . احترام به حق آزادي مردم در انتخابات سیاسی3- 1- 1

ـ که به تواتر در منابع اهل سنت و شیعه  F9Gاکرم یامبرپمانده از  هرچند با استناد به احادیث برجاي
پس از رسول اکرم، جاي  F7Gبیان شده و مورد تأیید است ـ در مسئله جانشینی حضرت علی

هاي خود بدان اشاره فرموده بودند و هرگز درصدد  ماند و ایشان نیز بارها در خطبه تردیدي باقی نمی
نبودند؛ ولی دقت در اقوال و احادیث آن حضرت و نیز مسئله  دستیابی به حکومت از راه قهر و غلبه

سا�ري دینی را آشکار  انتخاب ایشان به خ�فت پس از خلیفه سوم، ارزشمندي حکومت مردم
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الناس إلی کعرْف«فرمایند:  باره می سازد. ایشان در این می ی إ� وناعا رنْ کل  فَملَی معِ یْنثَالُونَ عالضب
، وشُق عطْفَايجانبٍ طیء الحسنَانِ و تی لَقَدهاي  ): روز بیعت، فراوانی مردم چون یال3(خطبه » ، ح

لگدمال  F7Gپرپشت کَفتار بود، از هر طرف مرا احاطه کردند، تا آنکه نزدیک بود حسن و حسین
اریخی روشن ). این حقیقت انکارناپذیرِ ت31: 1388گردند و رداي من از دو طرف پاره شد (دشتی، 

گذاشت و هرگز حاضر به احقاق حق خود و  سازد که آن حضرت به ارادۀ سیاسی مردم احترام می می
  تحمیل اجباري خود به مردم با توسل به قواي قهریه نبود.

  . حق نظارت مردم بر حکومت و انتقاد از آن3- 1- 2

شود، لزوم شفافیت حکومت  یکی از اصول بسیار مهمی که امروزه در جهان سیاست بر آن تأکید می
توجهی به این اصل، فرجامی جز  هایی که در نتیجۀ بی در رابطه با مردم است و چه بسیار حکومت

نشده است، زیرا توجه به این اصل در رابطۀ حکومت با مردم  یبشاننصسرنگونی به دست مردم 
انجامد،  ها می اسی آنع�وه بر آنکه به اعتماد مردم به حکومت و در نتیجه افزایش مشارکت سی

کند، انتقادهاي  اي احساس می ازآنجاکه حکومت حضور و نظارت مردم بر اعمال خود را در هر لحظه
نیز در عصر  F7Gها را نیز پذیرفته و در طریق صواب به کار خواهد بست. حضرت علی مشفقانۀ آن

به حکومت را نشانۀ  زعامت خود بر جامعه مسلمین این اصل را پذیرفته و انتقاد مردم نسبت
کلم بِه الْجبابِرَةُ، و�َ «اند:  باره فرموده که در این طوري دانست. به خیرخواهی منتقد می ما تُ ی بونف� تُکلم

ما یتَحفظُ بِه عنْد أَهلِ الْبادرةِ و�َ تُخَالطُونی بالْمصانَعإلِ و�َ تَظُنوا بی قَا�ً فی حقٍ قیلَ است تَتَحفظُوا منی بِ ثْ
که از  گویید، حرف نزنید و چنان که با پادشاهان سرکش سخن می ): پس با من چنان216(خطبه  »لی

گیرند، دوري مجویید و با ظاهرسازي با من رفتار نکنید و گمان مبرید  هاي خشمگین کناره می آدم
  ).317 :1388اگر حقی به من پیشنهاد دهید، بر من گران آید (دشتی، 

  ساالري هاي مردم . آفت3- 1- 3

را مانند » نگرش امانتی«در پذیرش حکومت و مدیریت جامعه مسلمانان  F7Gحضرت علی
کردند  اي بنیادین فرا گرفته بودند و کارگزاران خود را نیز به این واقعیت دعوت می قاعده

اند:  تر حاکم مصر فرمودهاي به مالک اش گونه که در نامه ). آن12: 1390(پورطهماسبی و تاجور، 
نَبِینَا  والْواجِب علَیک أَنْ تَتَذَکرَ ما مضَی لمنْ تَقَدمک: منْ حکومإلٍ عادلَإلٍ، أَو سنإلٍ فَاضلَإلٍ، أَو أَثَرٍ عنْ«
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یکتَابِ اهللاِ فَرِیضَإلٍ فهاي  هاي دادگستر پیشین، سنت ): آنچه بر تو �زم است آنکه حکومت53(نامه » أَو
و واجباتی را که در کتاب خداست  F9Gهاي پسندیدۀ رفتگان و آثار پیامبر بارز گذشتگان، روش

هاي  ). از نظر ایشان، خودرأیی حکام، داشتن اخ�ق و روحیه421: 1388همواره به یاد آر (دشتی، 
و  گرفتن از مردم، ستم به مردم، غرور و خودپسندي حکام، ترس از فشار خواص ناپسند، فاصله

توجهی به مشورت با مردم، نشناختن  نکردنِ عدالت در برخورد با مردم، بی ها، رعایت توجه به آن
گماردن افراد نا�یق از سوي حکام، خشم و عفو نابجا را از  کار هاي جمعی آنان، به مردم و ویژگی

  ).52و  53اند (نامه  سا�ري دانسته هاي مردم آفت

  انها و مخالف . حقوق اقلیت3- 1- 4

ها، نگرش و ارزشی است که حاکمان نسبت به  بهترین پشتوانه براي تضمین حقوق مخالفان و اقلیت
داند،  تر می ارزش دار بی وصله یکفش لنگهدنیا و ریاست آن را از  F7Gحقوق دارند. هنگامی که علی

حفظ حقوق مخالفان  مگر آنکه به واسطۀ آن بتواند حقی را برپا دارد یا باطلی را از بین ببرد، به یقین
لو و  صنم دارد (گل اي را روا نمی ترین مسامحه داند و کوچک را نیز جزء وظایف اصلی خود می

). در اثبات این واقعیت، شواهدي از سیرۀ عملی آن حضرت وجود دارد 135: 1390محب،  موحدي
  شود: ها اشاره می که به سه مورد از آن

بود، حتی پس از آنکه آن ملعون  F7Gخالفان حضرت علیملجم جزء خوارج و م . با اینکه ابن1
ایشان را در محراب عبادت مضروب ساخت، در طول مدت زمانی که آن حضرت مجروح و در 

نسبت به پرهیز از رفتار ناشایست با او تأکید  F7Gبستر بودند، مؤکداً به فرزندشان امام حسن مجتبی
  کردند. تأمین غذاي وي پرسش میفرمودند و پیش از صرف هر نوع طعامی، از  می

  یرـارت به اسـکند چشم اش می          زند پس لب او کاسه شیر می
  (شهریار)

شدت به آزار و اذیت امام و  گیري جریان خوارج در جنگ صفین، این گروه به  . پس از شکل2
 F7Gم علیعام شیعیان و نمایندگان و سفراي اما پرداختند و در این راه، حتی به قتل یاران وي می

ها را در اظهار عقیدۀ خود آزاد  با اعطاي آزادي بیان، آن F7Gحال حضرت علی کردند. بااین اقدام می
سابقه  شاید این مقدار آزادي در دنیا بی«المال را قطع نکردند.  گذاشته بودند و حتی سهمیۀ آنان از بیت
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  ).129: 1377(مطهري، » رده باشدباشد که حکومتی با مخالفان خود تا این درجه با مدارا رفتار ک
عنوان رییس و رهبر کشور اس�می ـ با یک فرد مسیحی  ـ به F7G. حضور حضرت امیر3

محب،  لو و موحدي صنم هاست (گل (اقلیت) در دادگاه از بارزترین مصادیق احترام به حقوق اقلیت
  دین اس�م انجامید.) که در نهایت همین رفتار ایشان به تشرّف آن فرد مسیحی به 136: 1390

  . آزادي3- 1- 5

هاي متعددي داشته است. لغات مترادف آزادي  ها و مخالف شناسی مترادف واژه آزادي در تاریخ زبان
هاي مخالفی چون قید، بند،  همچون رهایی، اختیار، عدم مداخله، عدم محدودیت وغیره در برابر واژه

نظر مو�ي متقیان، هم شامل آزادي فردي و هم گیرد. آزادي از  مداخله، محدودیت وغیره قرار می
شود. در آزادي فردي، انسان را مخلوق خالق یکتا دانسته و بر آزادي او از غیر  آزادي عقیده و بیان می
هرگز بندۀ دیگري «فرمود:  F7Gاي به فرزندش امام حسن مجتبی که در نامه خدا معتقد است؛ چنان

فرمایند:  ) و در جاي دیگر می371: 1388(دشتی، » یده استمباش، چراکه خداوند تو را آزاد آفر
  ».شود دارد، مجبور نمی هیچ فردي به انجام کاري که دوست نمی«

)، 256(بقره: » � اکراه فی الدین«از سوي دیگر همانند دین مبین اس�م ـ که به فحواي آیه شریفۀ 
است، آزاد گذاشته است ـ در انسان را حتی در پذیرش دین که وسیله سعادت و رستگاري وي 

، نیز آزادي عقیده و بیان وجود داشت و شاید به قول استاد مطهري، F7Gجامعه زمان حضرت علی
وجود نداشته است. اصحاب  F7Gدر هیچ عصري آزادي بیان و عقیده به اندازه زمان حضرت علی

ا را در پذیرش اس�م یا ه رسیدند، ضمن احترام به مذهب بومی ساکنان، آن که می هر جا، F7Gامام
  گذاشتند. ماندن در دین خود به شرط پرداخت مالیات جزیه، آزاد می باقی

  . حق نصیحت و خیرخواهی3- 1- 6

، حق نصیحت و خیرخواهی است. از F7Gها از نظر حضرت علی یکی از حقوق مردم بر حکومت
فرزند خویش،  نظر آن حضرت، حاکم اس�می باید همچون پدري دلسوز و مهربان نسبت به

در  F7Gخیرخواه جامعه اس�می بوده و مردم جامعه را به خیر و ص�ح هدایت کند. امام علی
تَوفیرُ فَیئکم علَیکم«فرمایند:  باره می این و ،إلُ لَکمیحلَی: فَالنصع قکماما حق شما 34(خطبه » فَأَما ح :(

  ).59: 1388نورزم (دشتی، بر من آن است که از نصیحت و خیرخواهی شما دریغ 
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  . مشورت با مردم3- 1- 7

هاي  از مقام عصمت برخوردار بود و بارها در عرصه F9Gاهللا رسولهمچون  F7Gیمو� علبا آنکه 
همه در امور مختلف با  این مندي ایشان بر همگان آشکار شده بود، با   مداري و درایت مختلف سیاست

ها و مشارکت ایشان در امور جامعه  ن را موجب دلگرمی آنکردند، زیرا آ اطرافیان خود مشورت می
اند، جایگاه مشورت در تدبیر و  اي که آن حضرت به مالک اشتر نخعی نوشته دانستند. در نامه می

  کند. ریزيِ درست را به وي گوشزد کرده و او را به پرهیز از خودرأیی دعوت می برنامه

  گرایی و مهربانی با مردم  . مردم3- 1- 8

گرایی و مهربانی با مردم را از اصول اساسی حکومت اس�می و از حقوق   مردم F7Gضرت علیح
ها و قلوب  ها بر دل مداري حکام را موجب حکومت آن شهروندان در جامعه دانسته و مهربانی و مردم

: الب�غه از ایشان خطاب به مالک اشتر، حاکم مصر آمده است نهج 53داند. در نامه  شهروندان می
ف بِهِم، و�َ تَکونَن علَیهِم سبعاً ضَارِیاً تَغْتَ« ، واللطْ مبإلَ لَهحالْمو ،  »نم أَکلَهموأَشْعرْ قَلْبک الرحمإلَ للرعیإلِ

): مهربانی با مردم را پوشش دل خود قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز 53(نامه 
)؛ و در جاي دیگري 403: 1388که خوردن آنان را غنیمت دانی (دشتی،  چونان حیوان شکاري باشی

ها لرِضَی الرعیإلِ«فرمایند:  می عمأَجلِ، ودی الْعا فمهأَعق، وی الْحا فه » ولْیکنْ أَحب ا�ْمورِ إِلَیک أَوسطُ
عدل فراگیرترین و در جلب ترین، در  ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه داشتنی ): دوست53(نامه 

 ).405: 1388ترین باشد (دشتی،  خشنودي مردم گسترده

  . حقوق اقتصادي3- 2
  بردن فقر در جامعه بین . تأمین رفاه و از3- 2- 1

بردن فقر در جامعه  بین تأمین رفاه و از F7Gیکی دیگر از حقوق اقتصادي شهروندان از نظر حضرت علی
آوري  اند، وظیفۀ او را جمع اي که به مالک اشتر حاکم مصر نوشته توسط حکومت است. ایشان در نامه

). همچنین از 403: 1388(دشتی،  1اند خراج، نبرد با دشمنان، اص�ح کار مردم و آبادکردن شهرها برشمرده

                                                      
ـاد     هذَا ما أَمرَ بِه عبد اهللاِ علی أَمیرُ الْمؤْمنینَ، مالک بنَ الْحارِث ا�ْشْتَرَ فی عهده إِلَیه، حینَ . 1 جِهـا، و ـوةَ خَرَاجِه ـرَ: جِب صم ه�و

  ). 53عدوها، واستص�َح أَهلها، وعمارةَ بِ�َدها (نامه 
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براي مبارزه با فقر و تأمین نیاز اقتصادي همۀ اعضاي جامعه، کافی است «اند:  آن حضرت است که فرموده
توان رابطۀ  ). با دقت در این موارد، می96: 1380(دیرباز، » وتمندان حقوق مالی خود را بپردازندکه ثر

آوري خراج از ثروتمندان و  بردن فقر در جامعه را دریافت، زیرا جمع بین ها با تأمین رفاه و از مستقیم آن
شود؛ همچنین است  نمیتوزیع آن در میان فقرا، جز در راستاي زدودن سیماي فقر از جامعه انجام 

پرداختن به عمران و آبادانی شهرها، زیرا سایۀ سنگین فقر در جامعه، سیماي درخشان آفتاب رفاه و 
  شود. آسایش را در پس خویش پنهان داشته و ویرانی شهرها را موجب می

  زنندۀ بازار هاي اقتصادي و عوامل برهم . مبارزه با ناهنجاري3- 2- 2

الب�غه، خطاب به مالک اشتر، بیانگر نظر  نهج 53در نامه  F7Gکیمانۀ مو� علیتأمل در فحواي ک�م ح
ایشان در رابطه با لزوم دخالت دولت در نظام اقتصادي جامعه به منظور برقراري تعادل در بازار است. 
آن حضرت در پیگیري و شرکت در مسائل جاري جامعه و رفاه حال شهروندان همواره به ارزیابی و 

کردن غیرمسلمان از صرافی (کنترل پول)، نظارت بر اقدامات  نرخ و قیمت بازار (تسعیر)، ممنوع کنترل
ستد عاد�نه، نظارت و  و گیري از ربا و احتکار، تشویق بازاریان و مردم به داد کارگزاران، جلو

به مسئو�ن رساندن  پرداختند و در این بین، وظیفۀ همه شهروندان را در یاري هاي مداوم می بازرسی
واعلَم ـ مع «فرمایند:  ). ایشان در این نامه خطاب به مالک اشتر می263: 1380(نظرپور،   شدند متذکر می

قَبِیحاً، واحتکاراً للْمنَافعِ، وتَحکماً فی الْبِیاعات، وذلک باب  فَاحشاً، وشُحاً ذلک ـ أَن فی کثیرٍ منْهم ضیقاً
 یبعکارِ، فَإِن وتنَ ا�ْحم نَعَةِ، فَام�لَی الْواهللا رسولعF9G  ِازِینوحاً: بِممیعاً سب یعلْیکنِ الْبو .نْهم نَعم

): 53(نامه » لْبعد نَهیک إِیاه فَنَک عدلٍ، وأَسعارٍ �َ تُجحف بِالْفَرِیقَینِ منَ الْبائعِ والْمبتَاعِ فَمنْ قَارفَحکرَةً
اند که تنها با  کننده  معامله، بخیل و احتکار نظر، بد بدان که در میان بازرگانان کسانی هستند که تنگ

فروشند که این سودجویی و  خواهند می اندیشند و کا� را به هر قیمتی که می زورگویی به سود خود می
براي زمامدار است. پس از احتکار کا�  بار و عیب بزرگی فروشی براي همۀ افراد جامعه زیان گران
کرد، باید خرید و فروش در جامعه اس�می،  گیري می از آن جلو F9Gگیري کن که رسول خدا جلو

هایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند. کسی که  سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد؛ با نرخ به
  ).415: 1388ا عبرت دیگران شود (دشتی، پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده ت
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  . حقوق اجتماعی3- 3
  . تأمین عدالت اجتماعی3- 3- 1

شود، شیوۀ توزیع منابع محدود شهرها با  یکی از اصولی که امروزه در مباحث شهري بر آن تأکید می
ن از پذیر و ناتوا ویژه اقشار آسیب توجه به عدالت اجتماعی به منظور برخورداري اقشار مختلف به

تخصیص منابع با توجه به میزان تأکید بر عدالت اجتماعی، رضایت جمعیت «این منابع است، زیرا 
). احادیث و روایات مربوط به سیره عملی حضرت 27: 1380(شکویی، » شهري را به دنبال دارد

را، پذیر و ضعیف جامعه چون سالمندان، فق دهندۀ توجه ویژۀ ایشان به اقشار آسیب نشان F7G علی
افراد «فرمایند:  الب�غه به مالک اشتر می نهج 53سرپرست وغیره است. ایشان در نامۀ  هاي بی خانواده

افتاده و ناتوان در برابر جامعه تکلیفی ندارند، ولی حقی دارند و �زم است  کار سالخورده، مریض، از
. آن حضرت تأکید دارد اگر )53: نامه 1388(دشتی، » از آنان مانند شهروندي از جامعه مراقبت شود

کردم تا ببینند حکومت  براي اجراي عدالت نبود، رشتۀ قدرت و حکومت را به حال خود رها می
دربارۀ رعایت عدالت  جرج جرداق). 16: 1390پور و تاجور،  اي ارزش ندارد (طهماسبی براي من ذره

و بیانات و حکومت و ها  سعی او در ایجاد عدالت اجتماعی در نظریه«نویسد:  می F7Gعلی
برداشتنِ تجاوزکاران به حقوق مردم  میان سیاستش متجلی است که در هر موقعیت براي از

ها و زیرپاگذاردن مصالح و منافع جامعه، پایۀ افتخارات  کردن توده کوشیدند؛ آنانی که با بیچاره می
  ).179: 1، ج1362(جرداق، » نهادند کشیدۀ ملت می هاي رنج پوشالی خود را بر دوش

  . تعلیم و تربیت3- 3- 2

ع�وه بر آنکه باید حافظ جان و مال مردم بوده و نیازهاي مادي  F7Gحکومت مورد نظر امام علی
ها را برآورده کند، باید در جهت تأمین و ترقی فرهنگ عمومی از طریق تعلیم تربیت مردم نیز  آن

نشین بودند و چه  (چه آن زمان که خانهشان  کوشا باشد. بر این اساس ایشان در طول حیات پربرکت
عنوان خلیفه زعیم جامعه اس�می بودند)، از طریق برپایی مجالس تفسیر آیات قرآن و نیز  زمانی که به

کردند. همچنین با فرستادنِ  از طریق ایراد خطبه براي مردم در جهت تعلیم و تربیت مردم ت�ش می
اف، به هدایت و روشنگري مردمان آن سامان هاي اطر حافظان و مفسران قرآن به سرزمین

نَا اهتَدیتُم فی «فرمایند:  الب�غه، خطاب به مردم بصره می پرداختند. ایشان در خطبۀ چهارم نهج می بِ
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فَجرْتُم عنِ السرَارِ وقرَعص سمع لَم یفْقَه الواعیإلَ کیف یرَ نَا انْ اعی النبأَةَمنْ الظلْماء، وتَسنمتُم العلْیاء وبِ
کمسمأَتَورِ، والغَد باقوع کم بِحلْیإلِ  أَصمتْه الصیحإلُ ربِطَ جنَانٌص لَم یفَارِقْه الخَفَقَانُ. ما زِلت أَنْتَظرُ بِ

یافتید،  سرگردان بودید، راهنما و دلیلی نمی هاي ض�لت  ): آن هنگام که در جاده4(خطبه » المغْتَرینَ
یافتید، من شما را به سرچشمه  هاي حق رهبري کردم، تشنۀ رهبر بودید و او را نمی را به جادهشما 

). مو�ي متقیان به پیروي از مضامین قرآنی و سیره 33: 1388حقیقی رهنمون شدم (دشتی، 
الب�غه به این وظیفۀ حکومت در قبال مردم اشاره کرده و رشد و  نهج 34در خطبه  F9Gپیامبر

ی جامعه اس�می را در گروِ توسعۀ فرهنگی و گسترش دامنۀ تعلیم و تربیت همۀ طبقات شکوفای
تواند روي پاي خود  خوبی واقف بود که زمانی جامعه می جامعه دانسته است، زیرا آن حضرت به

بایستد و استق�ل و عزت و کرامت خود را در برابر بیگانگان حفظ کند که از سطح فرهنگ و دانش 
  ).142: 1390محب،  لو و موحدي صنم رخوردار باشد (گلبا�یی ب

  . امنیت3- 3- 3
ها از سوي حکومت است. قرآن کریم نیز در  یکی از حقوق اجتماعی مردم، تأمین امنیت براي آن

) مستقیم و غیرمستقیم به اهمیت وجود امنیت در 4و قریش:  67، عنکبوت: 126(بقره:   آیات متعددي
بر نظم و قانون الهی بوده  نیز امنیت واقعی مبتنی F7Gاز نظر حضرت علی جامعه اشاره کرده است.

هاي ایشان در طول دوره خ�فت بوده است. حضرت امیر حکومت با قوانین  و از اهداف و آرمان
داند. آن حضرت امنیت را  اش را کمتر می قانونی بهتر و آسیب و تباهی ومرج و بی نامطلوب را از هرج

  داند که سرمنشأ رفاه، زندگی، آبادانی و آسایش شهروندان است. نعمتی گوارا می

  البالغه . تکالیف شهروندان در نهج3- 4
تر نیز بیان شد، بر اساس اصل تماثل حقوق متقابل، اثبات هر حقی براي شخص یا  گونه که پیش همان

که قائل به نیز ع�وه بر آن F7Gکند. حضرت علی اشخاصی، وجوب تکلیف بر وي را نیز ثابت می
ها در رابطه با حکومت متصورند که  ها هستند، وظایفی را نیز براي آن حقوق مردم در برابر حکومت

الب�غه به برخی از  نهج 35و نیز در نامه  216و  169، 168، 119، 54، 34، 22، 16، 8هاي  در خطبه
  پردازیم. الیف میاین وظایف و تکالیف اشاره شده است. در ادامه به بیان برخی از این تک
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  . وفاداري به بیعت3- 4- 1

اند، یکی از وظایفی  وفاي به عهد و بیعت مردم، نسبت به کسی که او را به زمامداري خویش برگزیده
هاي سیاسی گذشته و امروز، بر آن تأکید شده و شکستن پیمان همواره مضموم و  است که در نظام

اي  تنها اهل تشیع بلکه هر انسان آزاده ز واقعه عاشورا، نهنکوهیده بوده است. بر این اساس است که پس ا
الب�غه،  نهج 34نیز در خطبه  F7Gدهد. حضرت علی شکنی کوفیان را مورد نکوهش قرار می پیمان

وأَما حقی علَیکم: فَالوفَاء «کند:  وفاداري به بیعت را از وظایف مردم (کوفیان) نسبت به خود عنوان می
  ).34خویش با من وفادار باشید (خطبه  : و اما حق من بر شما این است که در بیعت »بِالبیعإلِ

  . اطاعت از قوانین و دستورات حکومت3- 4- 2

برداري مخصوص خداوند است، ولی اطاعت غیرخدا (از جمله  گرچه از نظر اس�م، اطاعت و فرمان
اطاعت خدا بوده و منافاتی با قوانین که در طول  ها) را درصورتی شده از سوي آن حکام و قوانین وضع

نیز اطاعت مردم از ایشان را از جمله  F7Gرو حضرت امیر اند؛ ازاین الهی نداشته باشد، جایز شمرده
وأَما حقی علَیکم... والطاعإلُ حینَ «فرمایند:  باره می عنوان حاکم جامعه دانسته و در این حقوق حقۀ خود به

رُکم34، اطاعت کنید (خطبه  بر شما این است که... هرگاه فرمان دادم و اما حق من»: آم.(  

  . اجابت دعوت حاکم3- 4- 3

هاي  الملل با تهدیدها و تهاجم اغلب کشورها، چه در گذشته و چه امروزه، معمو�ً در عرصه بین
براي رو یکی از وظایف بر عهدۀ زمامداران، بسیج عمومی مردم  دشمنان خارجی مواجه هستند؛ ازاین

هاست. وظیفۀ مردم نیز در این زمینه، اجابت دعوت حکّام و  مقابله با این تهدیدها و تهاجم
فرمانروایان است که در قوانین اس�می از آن با عنوانِ جهاد اصغر نام برده شده است. حضرت 

عنوان حاکم جامعه اس�می را اجابت دعوت خود  نیز یکی از حقوق خود بر مردم به F7Gعلی
عوکم«فرماید:  وان کرده و میعن ینَ أَدإلُ حابا�ْجو ...لَیکمقی عو اما حق من بر شما آن است »: و َأَما ح

، پس از نکوهش »جهاد«). ایشان در خطبۀ 34که هرگاه شما را فراخواندم، اجابت نمایید (خطبه 
عوتُک«فرمایند:  کوفیان به علت نافرمانی، می د إِنی قَدو َ� مِ لَی�ً ونَهاراً، وسراً أَ القَو تَالِ هؤُ�َءإِلَی ق م

عو ، فَالِ م قَبلَ أَنْ یغْزُوکم، یا أَشْباه الرجالِ و�َ رِجالَ! حلُوم ا�ْطْ اغْزُوه : لَکم قُلْتو ، قُولُ ربات وإِع�َناً
رِفْک أَع لَمو کمأَر أَنی لَم تددالِ لَوجالح اهللاُ! لَقَد ماً قَاتَلَکمدس ، وأَعقَبتْ رت نَدماً اهللاِ ـ جإلً ـ و م معرِفَ
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فَاساً وأَفْسدتُم علَی رأْیی بِالعصیانِ  م�َتُم قَلْبِی قَیحاً وشَحنْتُم صدرِي غَیظاً، وجرعتُمونی نَُغبالتهمامِ أَنْ
ید! من شب و روز، پنهان و آشکار، شما را به مبارزه با شامیان دعوت ): آگاه باش27(خطبه  »والخذْ�َن

کردم و گفتم پیش از آن با آنان بجنگید، با آنان نبرد کنید (ولی شما گرماي هوا را بهانه کرده و 
نشین  هاي شما به عروسانِ پرده خرد که عقل صفتان بی اي کودك نمایان،  اي مرد  نافرمانی کردید)،

شناختم. با نافرمانی و  دیدم و هرگز نمی . چقدر دوست داشتم که هرگز شما را نمیشباهت دارد
  ).51: 1388پذیري، رأي و تدبیر مرا تباه کردید (دشتی،  ذلت

  . پرداخت مالیات3- 4- 5

ها به  ها تاکنون، مالیات ابزاري براي ادارۀ کشورها و تجهیز آن گیري نخستین حکومت  از زمان شکل
یزات مورد نیاز مردم بوده است. امروزه اهمیت پرداخت مالیات در جوامع به قدري تأسیسات و تجه

با�ست که یکی از د�یل شکاف عمیق بین کشورهاي شمال و جنوب اقتصادي را از نظر شاخص 
توسعه  یافته و فرار مالیاتی در کشورهاي درحال توسعه، به پرداخت منظم مالیات در کشورهاي توسعه

انجامد و پیامدهاي ناشی از  هاي دولت می ها و برنامه نپرداختن مالیات به شکست طرح دهند. ربط می
در نامه به مالک اشتر،  F7Gشود. حضرت علی شهروندان همان جامعه می یرگ دامناین شکست نیز 

الب�غه، خطاب  نهج 25شمارد. همچنین در نامه  آوري خراج و مالیات برمی یکی از وظایف او را جمع
انْطَلقْ علَی تَقْوي اهللاِ وحده �َ شَرِیک لَه، و�َ تُرَوعن «فرمایند:  آوري مالیات می مأموران جمعبه 

ادبم تَقُولَ: ع ، و�َ تَأْخُذَن منْه أَکثَرَ منْ حق اهللاِ فی ماله... ثُ ن علَیه کارِهاً تَازتَج َ�و ،  اهللاِ، أَرسلَنی مسلماً
الکم، فَهلْ لله فی أَموالکم منْ حقٍ فَتُؤَدإِ وی أَمق اهللاِ فح نْکمخُذَ م� ،یفَتُهخَلی اهللاِ ولو إِلَی لَیکم وه

یهلبا ترس از خدایی که یکتاست و همتایی ندارد حرکت کن. در سر راه، هیچ مسلمانی 25(نامه  »و :(
اي  گویی:  تر از حقوق الهی از او مگیر... سپس می او نگذر و افزونرا نترسان یا با زور از زمین 

بندگان خدا، مرا ولی خدا و جانشین او به سوي شما فرستاده تا حق خدا را که در اموال شماست، 
  ).361: 1388تحویل بگیرم. آیا در اموال شما حقی است که به نمایندۀ او بپردازید (دشتی، 

دهد که یکی از وظایف و تکالیف مسلمانان در قبال  نشان می F7Gیرگونه بیانات حضرت ام این
، فرماندار اصفهان، مخنف بن سلیمحکومت اس�می، پرداخت مالیات است. همچنین ایشان در نامه به 

  کند. داري را از اخ�ق کارگزاران مالیاتی عنوان می و مهربانی با مردم و امانت رویی خوشترس از خدا، 
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ها جز با  در همۀ جوامع و با هر سطح علمی و اقتصادي، مسائل و مشک�تی وجود دارد که حل آن
ها در برابر مسائل و مشک�ت از  آن صدر سعهسو و کمک مردم و  یک ن از�تدبیرِ بجا و درست مسئو

از  F7Gرو قرآن کریم با بیان داستان مأموریت حضرت موسی پذیر نیست؛ ازاین سوي دیگر، امکان
خواهد  سوي خداوند، براي هدایت و مبارزه با فرعون و طلب شرح صدر او در این راه، در واقع می

(رب داشته باشند  صدر سعهها بیاموزد که در برابر مسائل و مشک�ت زندگی  غیرمستقیم به انسان
سانی یفقَهوا قَولی، طه:  ن لقده م احلل عیسرلی اَمري و شرح لی صدري ورو یکی از  ؛ ازاین)25- 28ا

در برابر مسائل و مشک�ت جامعه و همگامی و همراهی با مسئو�ن  صدر سعهتکالیف مردم، داشتن 
رغم  را عفو و گذشت فرد، به صدر سعهدر بیانی،  F7Gآمدن بر مشک�ت است. مو� علی براي غالب

فوِ«داند:  بودن قدرت و توان بر مجازات می دارا ن عم م ك و صفحک مثلِ الذي و تَرضَی أَن فَأَعطهِ
 قَد و ك� ن واهللاُ فَوقَ م و فَوقَک لَیکی األمرِ عالو م وفَوقَه فَإِنک هفح ص و ه یعطیک أهللاُ من عفوِ

که دوست گونه  ): آنان را ببخشاي و بر آنان آسان گیر، آن53(نامه » استَکفَاك أَمرَهم و ابتَ�ك بِهِم
داري خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد. همانا تو از آنان برتر و امام تو از برتر و خدا بر آن کس 
که تو را فرمانداري مصر داد وا�تر است که انجام امور مردم مصر را به تو واگذارده است و آنان را 

 ).405: 1388وسیلۀ آزمودن تو قرار داده است (دشتی، 

  يگیر نتیجه
داري و تفکرات وابسته به آن هر روز بیش از گذشته  در دنیاي پرطمطراق امروزي که سرمایه

کشد، توجه دیگربارۀ بشر به خداوند و تفکر در ذات و  هاي انسانی را بلعیده و به کام خود می ارزش
آورد و در انسان را در جهان به اهتزاز در اللهی یفهخلتواند بار دیگر نداي  غایت آفرینش خویش می

شود  الب�غه که بدان برادر قرآن گفته می نشده و نهج عنوان تنها کتاب آسمانی تحریف این راه قرآن ـ به
تواند راهگشاي مطمئنی باشند. یکی از اصولی که توجه و مراعات آن، نقش مهمی در دستیابی  ـ می

الب�غه ـ  شهروندان است و نهجبه جامعه آرمانی الهی دارد، رعایت اصل تماثل حقوق متقابل از سوي 
به علت محتواي غنی و سرشار از حکمت بالغۀ علوي آن، چراغ هدایتگري در این راه است. مقالۀ 
حاضر نیز ت�شی بود در حد بضاعت علمی نویسندگان، در جهت واکاوي حقوق و تکالیف 

  شهروندي از منظر این کتاب ارزشمند و مقدس.
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از این پژوهش مشخص شد شهروند جامعه اس�می از دیدگاه آمده  دست بر اساس نتایج به
، داراي حقوق و تکالیفی است که مراعات آن ضامن حفظ و بقاي جامعه و F7Gحضرت علی

با تأکید بر اصولی چون عدالت اجتماعی، تأمین  F7Gدستیابی به آن جامعه آرمانی خواهد بود. علی
ها، سعی در تألیف قلوب  ون و رعایت حقوق اقلیتو آزادي، رفاه و امنیت، برابري در مقابل قان

که در جامعۀ  پرستی بین تمام جامعه دارد. درحالی شهروندان نسبت به یکدیگر و ایجاد احساس میهن
ها را از  هاي حاکم بر آن، هر روز انسان داري و ارزش شهروندمدار غرب، نظام سرمایه اصط�ح به

  شود. ، هر روز پرمعناتر می»میرد زاده شده و تنها میانسان تنها «یکدیگر دور کرده و شعار 
ها و  الب�غه، اعتبار حکومت تنها در کمک آن به تحقق آرمان در نهج F7Gاز دیدگاه مو� علی

سازي  هاي انسانی، و زمینه اهداف الهی در جامعه است چون برپایی عدالت، حفظ کرامت و ارزش
این بیانگر آن است که دین  هستند وهاي حقوق شهروندي  ها که همه از شاخصه براي تعالی انسان

روزترین دین الهی و بزرگان دینی آن چون ائمه اطهار، تنها به تعالی  ترین و به عنوان متکامل اس�م به
هاي غربی ـ که صداي دهل  تر از نظریه ها توجه نداشته است، بلکه بسیار مترقی دینی و اعتقادي انسان

  جهانیان را کَر کرده است ـ به انسان و حقوق انسان توجه کرده است. شان گوش حقوق بشري
در رابطه با حقوق و تکالیف  F7Gدر نهایت، خاتمۀ ک�م را به فرمایش گهربار حضرت علی

هاي ایشان توجه داشته و فرمایشات  دهیم؛ امید آنکه بشر امروز، به فرمایش شهروندان اختصاص می
اي مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب  «زندگی قرار دهد.  ماوراي زمانی وي را سرلوحۀ

المال را میان شما  شده است. حق شما بر من آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت
سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم  عاد�نه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی

و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان  زندگی را بدانید؛
» برایم خیرخواهی کنید. هرگاه شما را فراخواندم، اجابت کنید و هرگاه فرمان دادم، اطاعت کنید

  ).34؛ خطبه 61: 1388(دشتی، 
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