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 نيز و باشندمي دارا خود شهروندي موقعيت اعتبار به ادافر كه حقوقي مجموعه حقوق شهروندي در واقع:چكیده

 مفهوم یک «شهروندي حقوق»شود. مي گفته كندمي حكومت جامعه در آنان موقعيت بر كه قواعدي مجموعه

 روابط چگونگي باشد كهمي فردي و اجتماعي و اقتصادي سياسي، و مدني حقوق شامل كه است وسيعي نسبتاً

 از منشعب كه نماید مي تنظيم را یكدیگر برابر در آنان تكاليف و و حقوق شهري، و موسسات و دولت مردم

 بخش در هاانسان و افراد حقوق حفظ و رعایت است و به منظور كشور اساسي قانون اساسي در چارچوب حقوق

را  است حقوق شهروندي موضوعي است كه در آن شهروند، آسایش، آرامش ،اميد واحترام متقابل جامعه كالن

در مي یابد. بدون شک ما در مي یابيم حقوق شهروندي از منظر دین مبين اسالم بسيار مورد تاكيد و بهترین 

راه حل براي رسيدن به مدینه فاضله و یا همان آرمانشهر اسالمي مي باشد كه تمامي افراد جامعه با پيروي 

مي افراد مي تواند موجب توسعه پایدار در قلبي و عملي براي سعادت خویش و دیگران بكوشند زیرا سعادت تما

شهر و در مقياس بزرگتر كشور و تمام محيط زیست پيراموني گردد. در نتایج حاصل از قرآن كریم، احادیث و 

نهج البالغه مي توان مشاهده كرد كه توجه فراواني رعایت انواع حق و حقوق شده است، بطوري كه كلمه آمن 

نامه در 11حكمت و63خطبه، 36بار در قرآن تكرار شده. در نهج البالغه 798ستكه امنيت از آن مشتق شده ا

نامه در 16حكمت و 3خطبه  8حكمت در مورد حق امنيت و 9 نامه و11خطبه، 33خصوص حق و حقوق و

 نامه آمده است 8حكمت و9خطبه،  3نامه و درمورد تربيت  5خطبه،  9خصوص آزادي و در خصوص آموزش

 بر كه قواعدي مجموعه نيز و شهروندان به مربوط امتيازات مجموعه بر است عام اطالقي ديشهرون حقوق درواقع

 كندمي حكومت جامعه در آنان موقعيت

 ، نهج البالغه، حقوق شهروندی، شهر اسالمیقرآن، حضرت علی : کلمات کلیدی

 

 مقدمه

موی  را معرفوی خووش  سازندۀ نینبی جها است، انسان باور مورد و های فرهنگی ارزش و اصول گاه تجلّی شهر

 در تواند می که است بالقوه ماهیّتی اسالمی شهر] 1]دهد می هستند گواهی قائل خود برای اهل  که اهدافی به و کند

 تفسویر و اسوالمی  هوای ارزش با )مطابق بومی فرهنگ و هنر و دان  مصالح و و فناوری به توجّه با مكانی و زمان هر

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

ل(
 او

ال
)س

ی 
الم

 اس
نی

سا
م ان

لو
ی ع

ص
 

ره 
ما

ش
11 

د 
جل

 /
3

ت 
هش

دیب
 ار

 /
13

31
 

ص 
 /

26
2

- 
24

2
 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 242-262، ص 1331،  اردیبهشت 3، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

892 

 

 که است هاشی ارزش و اصول به مربوط نظری مبانی بر اسالمی، مشتمل شهرسازی باشد. شتهدا را خوش  خاص تجلّی

 اسوالمی تعوالی  از هوا ارزش و اصول اشن رعاشت شوند. مسلمانان زندگی محیط اشجاد و رشزی برنامه و طرّاحی باشد در

شوهر ] 2]نباشوند تنواق  تضواد و رد هوا آن با که هستند ملّی فرهنگ مه  عوامل در بردارندۀ شد و خواهند استخراج

حقووق ]3]اسالمی مفهومی برای معرفی شهرهاشی متاثر از فرهنگ و آمووزه هوای دشنوی و ارزش هوای اسوالمی اسوت 

شهروندی، مجموعه قوانین، قواعد و مقرراتی است که روابط متقابل شهروندان و ادارات شهر را در امر محلوی و شوهری 

بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و اجتماعی بنیان شوده و از ارکوان اصولی  حقوق شهروندی]4]تنظی  می کند 

حقوق بشر محسوب می شود، حقوق شهروندی که مبتنی است بور قورار داد متقابول اجتمواعی و شول سلسوله حقووق 

است  متقابل)دولت بر مردم  و مردم بر دولت  و به عنوان شل احساس مشترک عمومی نسبت به هوشت ملی و اجتماعی

در کتاب نفیس نهج البالغوه بوه مطالعوه و در پژوه  حاظر تالش می گردد بر اساس مطالعه سخنان حضرت علی]5]

 چگونگی رعاشت حقوق شهروندی و رابطه مناسب مسئوالن شهری و مردم در جهت شكوفاشی اجتماعی مطالعه گردد. 

 

 مفهوم شهر اسالمی: -1-1

تغال، مالكیت آزادی و حفظ حرش  خصوصی را محترم شناخته اسالم برای هر فردئ شهروندی حق حیات، اش

است، حقوق بشر نیز در عصر حاضر، انسان را برترشن پدشده زمین و جانشین خدا و حاک  در زمین معرفی می کند 

و ]به شاد آر[ آنگاه که پروردگارت  ... وَإِذْ قَالَ رَبُّلَ لِلْمَالَئِكَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی األَرْضِ خَلِیفَةًسوره بقره ) 33اشاره به آشه 

..  و او را خواه  آفرشد، گفتند -اى از خودبراى مخلوق پیشین شا نماشنده -فرشتگان را گفت: من در زمین جانشینى

  و سرشت ذاتی او را یهِشَا أَشُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّلَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّلَ کَدْحًا فَمُلَاقِشاشستة تكاملی در حد سیر تا بی نهاشت می داند )

و دارای فطرتی پاک و حق جو و  فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ،وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَامعتدلترشن و کاملترشن سرشت می شمارد 

آزاد معرفی   و او را در انتخاب و عمل، فأقِ  وَجْهَل للدشنِ حنیفاً فطرت اهللِ التی فطر الناس علیهاانتقاد پذشر می داند 

بی تردشد، همه فعالیت های انسان و از جمله ساختن   شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَكْفُروَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُ ْ فَمَنْمی کند )

شهرهای اسالمی، برای فراه  آوردن زمینه و بستر مناسب و مطلوب زندگی انسان و همچنین کمل به او در رسیدن به 

شكی از اصلی ترشن اهداف زندگی دنیاشی انسان آماده  سعادتمند و حرکت او به سمت فالح و رستگاری می باشد زندگی

شدن برای ورود به زندگی جاوشد اخروی است و ورود به صالحیت و اهلیت الزم میسر نخواهد بود در اشن میانه، 

وجود فرهنگ ] 6] دنماش اصلی ترشن نق  را اشفا میشهرهای اسالمی به عنوان ظرف فعالیت ها و زندگی انسان، شكی از 

می در شهرهای اسالمی اسالمی بر تمامی ابعاد جامعه مستتر است و ماشه انسجام مادی و معنوی تمامی اقشار جامعه 

 .]7] گردد

 

 مفهوم شهروندی: -2

است و به طور  شهروندی از جمله مفاهیمی است که اخیرا توجه وافری در حوزه های مختلف به آن اشاره شده

شهروندی به ] 8]وشژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظرشات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جاشگاه وشژه ای دارد 

معنای واقعی آن، برخورداری عموم اعضای جامعه از حقوق و تكالیف برابر است؛ به گونه ای که هیچ تبعیضی از لحاظ 

در باب مسوولیت شهروندان اسالمی، پیامبر ] 9]افراد جامعه وجود نداشته باشد سیاسی، اجتماعی و حقوق مدنی میان 

همه شما سرپرست و مسئوول هستید و درباره  کُلُّكُ ْ راعٍ وَکُلُّكُ ْ مَسؤولٌ عَنْ رَعیَّتِهِ؛در بیان گهرباری می فرماشند: 9اکرم

جا صحبت از رعیت شده، مراد همان حقوق در همین زمینه در اسالم هر] 13] دزشردستانتان باز خواست مى شوش

  .]11]شهروندی امروزی است 
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 شهروندی: حقوق کلی، بندیتقسیم -1-2

 اجتماعی حقوق و سیاسی حقوق مدنی، حقوق گونه سه به شهروندی حقوق کلی، بندیتقسی   شل بر اساس

 نقسی  بندی میگردد:

 

  مدنی: حقوق -1-1-2

 مربوط شود حقوقمی افراد مصونیت به مربوط حقوق و مساوات به مربوط قحقو آزادی، به مربوط حقوق شامل

 : است موارد اشن شامل آزادی به

 .آمد و رفت آزادی و مكاتبات آزادی سكونت، محل و مسكن انتخاب آزادی مانند فردی عملكرد آزادی -1

 پرورش. و آموزش آزادی عات،مطبو آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی عقیده، آزادی مانند اندششه آزادی -2

  پیوندی. سازمان آزادی و موقتی تجمعات آزادی مانند گردهماشی آزادی -3

 .سندشكاشی آزادی و کار صنعتی،آزادی و بازرگانی آزادی مالكیت، آزادی مانند اجتماعی و اقتصادی هایآزادی -4

 مالیوات، پرداخوت در مسواوات هوا،دادگاه قابولم در مسواوات قوانون، مقابل در مساوات شامل مساوات به مربوط حقوق

 .است وظیفهنظام خدمت در مساوات و دولتی مشاغل به اشتغال لحاظ از مساوات

 

  :سیاسی حقوق-1-2-2

 حقووق ترشنمه . کند شرکت خود ملی حاکمیت در تواندمی حق دارنده شخص آن، موجب به که است حقوقی

 .تابعیت بودن دارا حق سیاسی، مشاغل در شدن انتخاب حق ابات،انتخ در شرکت حق: از عبارتند سیاسی

 

  اجتماعی: حقوق -1-3-2

 مربووط امنیوت و اقتصوادی رفواه استاندارد حداقل شل از شدن مندبهره برای فرد هر طبیعی حق به حقوق اشن

 :ارد ذشل استشامل مو حقوق اشن. شودمی مربوط رفاهی خدمات به اجتماعی حقوق دشگر، عبارت به. شودمی

 حوداقل از برخوورداری کافی، مزاشای و حقوق پرداخت شغل، تامین مسكن، تامین مانند درآمدی و مادی هایحماشت -

 . سوانح و حوادث سرپرستی،بی پیری، افتادگی، کار از بیماری، بیكاری، صورت در) اجتماعی تامین دستمزد،

 راشگان. پرورش و آموزش از برخورداری -

 برخوورداری و پزشوكی هایمراقبت و درمانی و بهداشتی خدمات از برخورداری مانند درمان، بهداشت و از داریبرخور -

 همگانی. درمانی هایبیمه از

 دادگاه به مراجعه و دادخواهی حق و وکیل از برخورداری حق مانند قضاشی، هایحماشت -

 

 ای اسالمی:گانه ابتدایی جهت برقراری حقوق شهروندی در شهره 6اصول  -3

اصل قانونی و بر مبنای موازشن عقیدتی و فكری تقسی  بندی  6در تقسی  بندی حقوق شهروندی می توان به 

 نمود که محورهای کلی آن  به شر ح ذشل می باشند:

 اصل مساوات و برابری 

  اصل امنیت 

 آزادی های اساسی 

 حق داد خواهی 
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 حق آموزش و پرورش 

 ی حق برخورداری از تأمین اجتماع 

اصول فوق اساسی ترشن حقوق و آزادی هاشی را که انسان ها و نهادهای شل جامعه به صورت فردی شا گروهی  

 .]12]ملزم به رعاشت آن نسبت به هر کدام از اعضای آن جامعه هستند شامل می گردد 

 

 اصل مساوات و برابری مهمترین مقوله در حقوق شهروندی:  -1-3

 

 بری:اصل مساوات و برا -1-1-3

نخستین پاشه نظام اجتماعی اسالم است و ادشان و مكتبهای فلسفی دشگر در اشن حد  اصل مساوات و برابری

برای برابری انسان ارزش اجتماعی، سیاسی، حقوق و اقتصادی قائل نشده اند و اشن نوع تفاوت از اختالف بین  در 

در باره اصل برابری و مواسات در مناسل حج 9سالمگردد پیامبر اشناخت شخصیت و ارزشهای واالی انسان ناشی می 

نمی تواند معیار تبعی  و نابرابری تلقی گردد و نابرابری و تماشز بر اساس « تقوی»هیچگونه تفاوتی جز می فرماشند: 

 "ن تقوا نیز معیاری در تقسی  وظائف و وسیله ای برای نیل به اهداف عالیه انسانی است نه عامل تبعی  در برابر قانو

میٍّ على عَرَبیٍّ، و ال إنّ ربَّكُ  واحِدٌ، و إنّ أباکُ  واحِدٌ، و دِشنُكُ  واحِدٌ، و نَبیُّكُ  واحِدٌ، و ال فَضلَ لِعَرَبیٍّ على عَجَمیٍّ، و ال عَجَ

ا عدالت دانسته، در عالمه طباطبائی، معنا و مترادف مصادف ر "] 13] أحمَرَ على أسوَدَ، و ال أسوَدَ على أحمَرَ، إلّا بِالتَّقوى

توضیح آن چنین می نوشسد: مساوات میان امور آن است که به بر هر امری آنچه سزاوار است، بدهی تا هر شل در واقعی 

 .]14]اش که مستحق آن است، قرار گیرد 

 

 اصل امنیت: -1-2-3

کننده گروه ها و  منیت اجتماعی در واقع فرآشند حفظ الگوها و هنجارهای جامعه با توجه به نق  تعیینا

نهادهای اجتماعی از جمله قبیله، سازمان های مذهبی و غیره است، هدفی که اشن بعد دنبال می کند حفظ ارزش های 

به اشن ترتیب اصل موضوع امنیت اجتماعی معطوف به حفظ و بقای وشژگی "اجتماعی توسط گروه های اجتماعی است، 

به اشن ترتیب تعرشف امنیت "از آن شاد می شود  هوشت)ت که تحت عنوان های بنیادی و اساسی گروه های اجتماعی اس

 .تهدشد نسبت به ارزشها و هنجارهای پذشرفته شده درجامعه و ترس فقدان اجتماعی به صورت زشر ارائه می شود:

 

 در نهج البالغه: بررسی محورهای حقوق شهروندی از منظر کالم حضرت علی -4

جهان حقوق شهروندی و تربیت شهروندی است. مباحث شهروندی به شكل امروزی شكی از مباحث مه  امروز 

سابقة تارشخی ندارد، ولی باشد اعتراف کرد که رشد فزاشنده ای داشته است باشد گفت که شاشد طرح بحث بحث 

ا نهج البالغه بهترشن شیوه در دستیابی به اشن حوزه است؛ زشر شهروندی از دشدگاه نهج البالغه و نظرهای حضرت علی

است. از طرف دشگر، 9اکرماز آگاه ترشن شخصیت ها به اسالم بعد از پیامبر  در حك  برادر قرآن کرش  و حضرت علی

وی برای مدتی زمام داری حكومت اسالمی را در دست داشته است و بی  از ساشر دوره ها زمام داری آن حضرت با 

سرزمین ها روبرو شده است و در اشن دوره گروه های سیاسی، عقیدتی و  تنوع نژادها،  زبان ها، رنگ ها، دشن ها، و

  ].15]کالمی نیز رشد کرده بودند 
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 : حقوق مدنی -1-4

با شكدشگر صرف  است که به بررسی و تنظی  روابط افراد جامعه ترشن شاخه حقوق خصوصیحقوق مدنی مه 

مدنی به معنای خاص شامل حقوق تجارت و حقوق بحری و  حقوق .پردازدها میموقعیت اجتماعی آن نظر از عنوان و

به حقوق  راشج است که حقوق و تكالیف مردم در جامعه .باشدهواپیماشی و قوانین کار و بیمه و اصطالحات ارضی ه  می

که ] 16] شودبه مجموعه حقوقی گفته می های حقوق عینی است واز نمونه تقسی  شودحقوق مالی و ذهنی عینی

است. مانند حق مالكیت شل شئ و شا حقی که طلبكار بر بدهكار پیدا  ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول دارای

  . را از او مطالبه کند تواند مالکند و به موجب آن میمی

 

  :حقوق دینی -1-2-4

باشد. مانند حق نمی تقوش  به پول حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل

 -های حقوق خصوصی )داخلیحقوق مدنی به معنای عام، شامل تمام رشته] 17]است  بردن کردن و حق ارث ازدواج

 : است و به معنای خاص شامل مباحث ذشل است  المللیبین

 اشخاص )اس ، اقامتگاه، احوال شخصی، اهلیت، حجر، قیمومیت.  

 انت، والشتخانواده )نكاح، طالق، قرابت، نفقه، حض.  

 اموال و داراشی )اموال، طرق تملل، عقود و تعهدات، ارث، هبه، وصیت.  

 

   حقوق مدنی در  نهج البالغه: -3-4

 آزادی عملکرد فردی: -1-3-4

تواند از  همه انسان هاشی که در اشن کره خاکی زندگی می کنند حق حیات و زندگی دارند و هیچ کس نمی

چه بسا  شن عقیده برخاسته از کرامات انسانی است که هر فرد را دارای حق حیات می داند.ا حیات آنان جلوگیری کنند؛

هر فرد است و نباشد آن را حق اجتماعی بعضی مجرمین به دلیل کرامت انسانی از مرگ می گرشزند. حقوق نخستین 

یت که اصل جلوگیری از حق امن مگر به حك  قانون و مصلحت اجتماعی و جامعه. مورد تعدی و تجاوز قرار داد؛

حق آزادی و مصونیت مسكن که اشن اصل از انتخاب آزادانه هر فرد برای  بازداشت های غیرقانونی و نامحدود است.

و وی آزاد است  هر فردی حق دارد که محل زندگی خود را خودش تعیین کند، تملل و سكنی گزشدن حماشت میكند.

هرگونه تجاوز به حرش  حقوق مدنی در واقع از  ش  استفاده الزم را ببرد.تا حدی که قانون تعیین کرده از مسكن خو

 خصوصی افراد سخن می گوشد.

 آزادی مسکن و محل سکونت:  -2-3-4

بار در نهج البالغه تكرار به دو مفهوم کلی: محلی برای زشستن دنیوی و محلی برای عبور از 135واژه مسكن 

در واقع هرگاه واژه مسكن و خانه آورده شده است نوع زندگی هر فرد بر مبنای  دنیای مادی به معنوی آورده شده است،

اعمال و نیات شخصی هر فرد شكل گرفته است، اعمال مناسب و استفاده از بین  اسالمی و حق پرستی موجب رشد و 

خوش  را مدشون خلق ارتقاء تمامی جامعه گردشده و در حالی که هر جامعه ای از اشن بین  پیروی نكرده است آزادی 

خداست نه مدشون خداوند و گرفتاری ها و آزادی های خوش  را از دست می دهند و به جامعه آری از شكتاپرستی 

تعرض صورت گرفته است، ولی در جامعه ای که پیرو شرشعت خداوند بوده عزت و آزادی دنیوی و اخروی داده شده 

پیروی و عدم پیروی از احكام الهی را در آزادی و آرام  زندگی بیان  نمونه هاشی از 1است برای مثال در جدول شماره

 می دارد:
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 ] 18]: بررسی مفهوم خانه در نهج البالغه1جدول شماره 

 خطبه  
 صفحه  16

75 

 .فَاسْتَتِرُوا بِبُیُوتِكُ ْ، وَاَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِكُ ْ، وَالتَّوْبَةُ مِنْ وَرائِكُ ْ
 امور و بمانید، ها درخانه  فتنه از دورى براى) پس. نشود تشنه خورده تقوا آب

 نید.ک اصالح را خود بین

دنیا دار مكافوات و 

محووول آزموووودن 

اعموووال )انتخووواب 

آزاد زشستن در اشن 

خانه بر پاشه اعمال 

هر فورد اسوت  در 

جامعوووه اسوووالمی 

بیشووووترشن آزادی 

اجتماعی و حقووق 

شووووهروندی بوووور 

مبنوووای اعموووال 

فوووردی و قووووانین 

اسووالمی، معووین، 

سوونجیده و شووكل 

ماشووه  .مووی گیوورد

آرام  حفظ صوله 

ارحووام مووی باشوود. 

كووردن از پیووروی ن

کووالم حووق، دشوون 

واحووود و رهبوووری 

واحد موجب عودم 

آزادی و آراموووو  

زنوودگی اجتموواعی 

می گردد. بازگشت 

اعموووال موجوووب 

آزادی  و آرامووو  

زنوودگی دنیوووی و 

  اخروی می گردد.

 

 

  27 خطبه
 93 حهصف

وَ قُلْتُ لَكُ ُ: اغْزُوهُ ْ قَبْلَ اَنْ شَغْزُوکُ ْ، فَوَاللّهِ ما غُزِىَ قَوْمٌ قَطُّ فى عُقْرِ دارِهِ ْ اِالّ ذَلُّوا. 

به شما  .ى شُنَّتْ عَلَیْكُ ُ الْغاراتُ، وَ مُلِكَتْ عَلَیْكُ ُ االََْوْطانُفَتَواکَلْتُ ْ وَ تَخاذَلْتُ ْ حَتّ

گفت  که با اشنان بجنگید پی  از اشنكه با شما بجنگند، به خدا قس  هیچ ملّتى در 

 شد. ذلیل اشنكه مگر نگرفت قرار حمله مورد اش خانه

 

 62بهخط

 135صفحه

 .اَال وَ اِنَّ الدُّنْیا دارٌ الشُسْلَ ُ مِنْها اِالّ فیها، وَ الشُنْجى بِشَىْء کانَ لَها
کسى از آن سال  نمانده مگر با اعمال پاکى که در آن انجام  که ستا اى دنیا خانه

  .دهد، و به چیزى که مخصوص آن عمل شود نجات پیدا نشود
  خطبه 

81   
 صفحه

155 

 .ما اَصِفُ مِنْ دار اَوَّلُها عَناءٌ. وَ آخِرُها فَناءٌ
 .است نیستى سرانجام  و سختى، ابتداش  که اى چه بگوش  از خانه

 

 138خطبه
 صفحه
246 

رُ فَاَمّا اَهْلُ الطّاعَةِ فَاَثابَهُ ْ بِجِوارِهِ، وَ خَلَّدَهُ ْ فى دارِهِ، حَیثُ الشَظْعَنُ النُّزّالُ، وَال تَتَغَیَّ

 بِهِ ُ الْحالُ، وَالتَنُوبُهُ ُ االََْفْزاعُ،
فرمانبرداران را در جوار خوش  پاداش دهد، و در خانه بهشت  جاودانه دارد، 

 ترس و اندوه و ننماشد، تغییر احوالشان و نكنند، کوچ آن از مقیمان  که اى خانه

 نیاورد. رو آنان به

 

  45 خطبه
 صفحه
119 

ۀٌ خَضْراءُ، وَ قَدْ عَجِلَتْ وَالدُّنْیا دارٌ مُنِىَ لَها الْفَناءُ، وَالََِهْلِها مِنْهَا الْجَالءُ، وَ هِىَ حُلْوَ 

 بر و شده، مقدر آن بر فنا که است اى دنیا خانه .لِلطّالِبِ، وَالْتَبَسَتْ بِقَلْبِ النّاظِرِ

 است، خرّم و سبز نظرها در و شیرشن کامها در گشته، حت  کوچیدن اهل 

 جا را خود عشق اش نظرکننده دل در و آشد، مى شتابان خواهان  سوى به

 .کند مى
 

  59 نامه
 صفحه
716 

صاحِبُها فیها قَطُّ ساعَةً اِالّ کانَتْ فَرْغَتُهُ عَلَیْهِ حَسْرَۀً  فْرُغْشَ اعْلَ ْ اَنَّ الدُّنْیا دارُ بَلِیَّة لَ ْ

 شَوْمَ الْقِیامَةِ
آگاه باش که دنیا خانه آزماش  است و دنیادار ساعتى در آن راحت نمانده مگر 

آنكه راحتى آن ساعت در روز قیامت ماشه حسرت  گردد، و تو را هرگز چیزى از 

 نگرداند. نیاز حق بى

 

 

 آزادی عقیده: -4-4

گوشد: زور در مورد اشمان معنی ندارد. اگر زور صحیح خیلی ماشل بود مردم مؤمن بشوند. قرآن می9پیامبر اکرم

توانست همه مردم را مؤمن کند اما اشمان شل امری است که باشد مردم بود خدا خودش با اراده تكوشنی خودش می

لی که خود خدا با اراده تكوشنی و اجباری مردم را مؤمن نكرده است و مردم را مختار و انتخاب کنند. پس به همان دلی

خواهد آزاد گذاشته است تو ه  ای پیغمبر مردم را باشد آزاد بگذاری هر که دل  بخواهد اشمان بیاورد، هر که دل  می
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بِّكُ ْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا شَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا شَضِلُّ عَلَیْهَا وَمَا قُلْ شَا أَشُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءکُ ُ الْحَقُّ مِن رَّ» اشمان نیاورد

شعنی: بگو ای مردم! به راستی حق از جانب پروردگارتان آمده است، پس هر کس راه شابد به نفع خود «أَنَاْ عَلَیْكُ  بِوَکِیلٍ

در اشن آشه  .گمراهی او به زشان خود اوست و من وکیل و نگهبان شما نیست  راه شافته است و آن کس که گمراه شود

نهد، عهده داری اشن امر را از دهد و انتخاب آن را به عهده مردم میخداوند مردم را به سود و زشان اشمان و کفر توجه می

اعالم اشن مطلب است که مردم در « دَیفَمَنِ اهْتَ»  :فرماشدکند. عالمه طباطباشی در ذشل آشه مینفی می9پیامبر اکرم

کنند مختارند و از آنان سلب اختیار نشده است. خدا اشن مطلب را با بیان اشن حقیقت روشن انتخابی که برای خود می

گردد و شود به خودش بر میکند که وشژگی حق اشنگونه است که هر کس هداشت شابد نفعی که از هداشت عاشد میمی

گردد و بنابراشن مردم مختارند هر چه دوست دارند اع  از نفع و ضرر برای ود ضررش به خودش بر میهر کس گمراه ش

وَقُلِ »خود برگزشنند و پیغمبر وکیل مردم نیست تا کارهاشی که مربوط به خود مردم است او متصدی انجام آنها شود. 

خواهد اشمان شعنی: بگو حق از ناحیه پروردگارتان است هر که می« لْیَكْفُرْالْحَقُّ مِن رَّبِّكُ ْ فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَ

 فِی ال إِکْراهَ: »فرموده است 257و  256ی بقره آشات مبارکه  در سورهخداوند ] 19]خواهد کافر شودبیاورد و هر که می

الَ انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَمیعٌ  وتِ وَ شُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَلَ بِالْعُرْوَۀِ الْوُثْقىالْغَیِّ فَمَنْ شَكْفُرْ بِالطَّاغُ مِنَ الرُّشْدُ تَبَیَّنَ قَدْ الدِّشنِ

 شود کافر طاغوت به کس هر پس است شده آشكار گمراهى راه از رشد راه که زشرا نیست اکراهى دشن قبول در « عَلی ٌ

. در ده که گسستن در آن وجود ندارد و خدا شنوا و آگاه استاشمان آورد، به دستاوشز محكمى چنگ ز پروردگار به و

به صراحت در تمامی موارد امر به معروف  علیبررسی های بعمل آمده در حیطه آزادی عقیده در نهج البالغه حضرت 

نتخاب در رستگاری امت خوش  اهتمام ورزشده است و هیچگاه به حق در امور به زور وارد نگردشده است و مردم را در ا

 مشاهده نمود: 2راه سعادت آزاد گذاشته است، نمونه ای از اشن آزادی عقیده را می توان در جدول شماره 

 

 : بررسی برخی از آزادی عقیده در نهج البالغه2جدول شماره

 

 خطبه
125 

 صفحه
282 

جاهِلُ وَ وَ اَمّا قَوْلُكُ ْ: لِ َ جَعَلْتَ بَیْنَلَ وَ بَیْنَهُ ْ اَجَالً فِى التَّحْكی ِ؟ فَاِنَّما فَعَلْتُ ذلِلَ لِیَتَبَیَّنَ الْ

بِاَکْظامِها فَتَعْجَلَ  وَالتُؤْخَذَ االَُْمَّةِ،هذِهِ لْعالِ ُ، وَ لَعَلَّ اللّهُ اَنْ شُصْلِحَ فى هذِهِ الْهُدْنَةِ اَمْرَ شَتَثَبَّتَ ا

امّا گفتار شما که چرا میان خود و آنان در حَكَمیت مدت  .عَنْ تَبَیُّنِ الْحَقِّ وَ تَنْقادَ الََِوَّلِ الْغَىِّ

 اش د که جاهل حق را نزد خودش روشن کند، و دانا در عقیدهقرار دادى؟ براى اشن بو

 در و کند، اصالح را امت اشن کار آرام  مدتِ اشن در خداوند شاشد و کند، بیشتر تحقیق

 .گردن نهند گمراهى نخستین به و کرده شتاب حق شناخت از پی  تا نباشند مضیقه

حضوورت علووی 

  توجه مردم

را بیشووتر بووه 

تحقیق قبل از 

ش هوور پووذشر

موضووووعی در 

زنوودگی قوورار 

داد. توجه بوه 

صفات ارزشی 

و جهاد و امور 

به معوروف در 

جهووت  پیوودا 

کووووووردن راه 

صووحیح بوورای 

 زندگی سال .

 

 

 خطبه
27   

  صفحه
94 

ا الْحَرُّ. وَ اِذا فَاِذا اَمَرْتُكُ ْ بِالسَّیْرِ اِلَیْهِ ْ فى اَشّامِ الْحَرِّ قُلْتُ ْ: هذِهِ حَمارَّۀُ الْقَیْظِ، اَمْهِلْنا شُسَبَّخْ عَنَّ

لشِّتاءِ قُلْتُ ْ: هذِهِ صَبارَّۀُ الْقُرِّ، اَمْهِلْنا شَنْسَلِخْ عَنَّا الْبَرْدُ. کُلُّ هذا فِراراً اَمَرْتُكُ ْ بِالسَّیْرِ اِلَیْهِ  فِى ا

در تابستان شما را .مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ. فَاِذا کُنْتُ ْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْقُرِّ تَفِرُّونَ فَاَنْتُ ْ وَاللّهِ مِنَ السَّیْفِ اَفَرُّ

 زمستان در و. برود گرما تا ده مهلت است، گرم هوا: گوشید کن  آنان مىدعوت به جهاد 

 براى ها بهانه اشن همه. بنشیند سرما تا ده مهلت است، سرد هوا: گوشید خوان  مى را شما

 شمشیر از سوگند خدا به پس گرشزشد مى سرما و گرما از که شما. سرماست و گرما از فرار

 .بود خواهید تر گرشزان
 

 

 بهخط

22   

یبَهُ ْ مِنْهُ، وَ لَئِنْ کانُوا وَلُوهُ دُونى فَمَا التَّبِعَةُ اِالّ عِنْدَهُ ْ، فَلَئِنْ کُنْتُ شَرشكَهُ ْ فیهِ فَاِنَّ لَهُ ْ لَنَص

اخَیْبَةَ وَ اِنَّ اَعْظَ َ حُجَّتِهِ ْ لَعَلى اَنْفُسِهِ ْ. شَرْتَضِعُونَ اُمّاً قَدْ فَطَمَتْ، وَ شُحْیُونَ بِدْعَةً قَدْ اُمیتَتْ. ش

اگر در اشن  .وَاِنّى لَراض بِحُجَّةِ اللّهِ عَلَیْهِ ْ، وَ عِلْمِهِ فیهِ ْالدّاعى! مَنْ دَعا؟ وَ اِالمَ اُجیبَ؟ 

 اگر و دارند، نصیب خونرشزى خونرشزى همكارشان بودم پس خودشان ه  از اشن
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 صفحه
83 

ر آنان نیست، و بزرگترشن ب جز عقوبتى بودند آن دار عهده خود من داشتن دخالت بدون

 کردن زنده و خواهند، که خشل شده شیر مىدلیلشان به ضرر خود آنهاست. از پستانى 

 و کیست؟ کننده دعوت! زشانكارى کننده دعوت چه آه. طلبند مى است مرده که را بدعتى

 .ی راض اشنان درباره او آگاهى و خدا حجت به من شود؟ مى اجابت چیز چه به
 

 آزادی مذهب:-4- 5

 

شعنی در دخول در دشن اکراهی نیست؛ زشرا  :پذشرش آزادی در انتخاب دشن آمده استدر تفسیر مراغی در 

اشمان اذعان و خضوع است و اشن با الزام و اکراه سازگار نیست بلكه با حجت و برهان سازگار است. همین آشه کافی است 

اند که اسالم با زور و شمشیر بنا شده است؛ شعنی که حجتی علیه دشمنان و بلكه دوستان دشن باشد که گمان کرده

شدند. تارشخ اسالم کردند کشته میشافتند و اگر قبول نمیکردند نجات میشد اگر قبول میبر مردم عرضه میاسالم 

 گواه صادقی است بر کذب اشن ادعا. آشا شمشیر در اکراه مردم به پذشرش اسالم نق  داشته است آن زمانی که پیامبر

و شاران  ناچار به هجرت 9اکرم کردند تا آنجا که پیامبرمی خواند و مشرکان مسلمانها را شكنجهمخفیانه نماز می9اکرم

شدند؟ شا اشن که اشن اکراه در مدشنه بود زمانی که اسالم عزت پیدا کرده بود؟... شقینا نه اشن درست است و نه آن. جالب 

ه زور به پذشرش است اشن دشدگاه اسالم است در حالی که معهود میان ملل خصوصا نصاری اشن بوده است که مردم را ب

)سوره  ََلَوْ شَاء رَبُّلَ آلمَنَ مَن فِی األَرْضِ کُلُّهُ ْ جَمِیعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى شَكُونُواْ مُؤْمِنِینَ ”داشتنددشن خود وا می

مان خواست، تمامی انسانهاشی که روی زمین هستند، همگی اششعنی: اگر پروردگارت می] 23] -  99شونس، آشه 

داری تا اشمان بیاورند؟اشن آشه نیز از آشاتی است که بر آزادی آوردند )و لكن اشن طور نخواسته  آشا تو مردم را وا میمی

عقیده و اشمان داللت دارد؛ زشرا مفهوم آن اشن است که خداوند اشمان اجباری را از مردم نخواسته است و به آن راضی 

)و دشگران  ه  چنین چیزی را نخواسته  9اکرم دارد از پیامبرور به اشمان وا نمینیست. نه تنها خودش مردم را به ز

 .است

 : بررسی برخی از آزادی انتخاب در دین و مذهب در نهج البالغه3جدول شماره 
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قِهِ، ثُ َّ اِنَّ هذَا االَِْسْالمَ دشنُ اللّهِ الَّذِى اصْطَفاهُ لِنَفْسِهِ، وَاصْطَنَعَهُ عَلى عَیْنِهِ، وَ اَصْفاهُ خِیَرَۀَ خَلْ

اَذَلَّ االََْدْشانَ بِعِزَّتِهِ، وَ وَضَعَ الْمِلَلَ بِرَفْعِهِ، وَ اَهانَ اَعْداءَهُ بِكَرامَتِهِ، وَ  .هُ عَلى مَحَبَّتِهِوَ اَقامَ دَعائِمَ

خَذَلَ مُحادِّشهِ بِنَصْرِهِ، وَ هَدَمَ اَرْکانَ الضَّاللَةِ بِرُکْنِهِ، وَ سَقى مَنْ عَطِ َ مِنْ حِیاضِهِ، وَ اَتْاَقَ 

مَواتِحِهِ. ثُ َّ جَعَلَهُ الَ انْفِصامَ لِعُرْوَتِهِ، وَ ال فَلَّ لِحَلْقَتِهِ، وَ الَ انْهِدامَ الََِساسِهِ، وَ ال الْحِیاضَ بِ

سپس )بدانید  اشن . زَوالَ لِدَعائِمِهِ، وَ الَانْقِالعَ لِشَجَرَتِهِ، وَ الَ انْقِطاعَ لِمُدَّتِهِ، وَ ال عَفاءَ لِشَرائِعِهِ

خداست که آن را براى خود انتخاب کرد، و آن را به دشده عناشت  اسالم همان دشن

پرورشد، و بهترشن خلق را براى ارائه آن برگزشد، و ستونهاى آن را بر پاشه محبت خود 

 نشاند، پستى به را ها ادشان را با عزت آن خوار کرد، و به رفعت  ساشر آشین .استوار نمود

ان را سرکوب کرد، و به رکن قوى آن مخالف شارش  به داد، ذلّت را دشمنان کرامت  به و

ارکان گمراهى را نابود ساخت، تشنگان معنى را از حوضهاش  سیراب نمود، و آبگاه  را 

 نگسلد، اش رشته که داد قرار چنان را اسالم گاه با نیروى الهىِ آبكشان پر کرد. آن

 کن رششه درخت  ،نپذشرد زوال ارکان  نگردد، منهدم اساس  نگشاشد، هاش  حلقه

 نگردد، پوسیده و کهنه قوانین  نرسد، آخر به مدّت  نشود،

حضوووورت 

 در علی 

دوران 

خالفووووت 

خوووووش  

هوویچ گوواه 

از قووودرت 

خوووووش  

بوووووورای 

اختیوووووار 

نمووووودن 

دشن اسالم 

بووه اجبووار 

واصووووول  هِ، وَ عَمَّرَ فیكُ ْ نَبِیَّهُ اَزْماناً، حَتّى اَکْمَلَ لَهُ وَ لَكُ ْ فیما اَنْزَلَ مِنْ کِتابِهِ دشنَهُ الَّذى رَضِىَ لِنَفْسِ 
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   85 خطبه
 172 صفحه

فَاَلْقى اِلَیْكُ ُ  وَ اَنْهى اِلَیْكُ ْ عَلى لِسانِهِ مَحابَّهُ مِنَ االََْعْمالِ، وَ مَكارِهَهُ وَ نَواهِیَهُ وَ اَوامِرَهُ.

د. الْمَعْذِرَۀَ، وَ اتَّخَذَ عَلَیْكُ ُ الْحُجَّةَ، وَ قَدَّمَ اِلَیْكُ ْ بِالْوَعیدِ، وَ اَنْذَرَکُ ْ بَیْنَ شَدَىْ عَذاب شَدش

الَّتى تَكُونُ مِنْكُ ْ  فَاسْتَدْرِکُوا بَقِیَّةَ اَشّامِكُ ْ، وَ اصْبِرُوا لَها اَنْفُسَكُ ْ، فَاِنَّها قَلیلٌ فى کَثیرِ االََْشّامِ

مدّت اقامت شما را در دنیا معین نموده، و کتاب  را به  .فیهَا الْغَفْلَةُ وَالتَّشاغُلُ عَنِ الْمَوْعِظَةِ

 را پیامبرش زمانى مدت شما هداشت براى و کرده، نازل شما بر حقاشق کننده عنوان بیان

ر قرآن فرستاده کامل کرد، د آنچه در ماش و او براى را دشن  آنكه تا داده، زندگى دنیا در

دشنى که آن را پسندشده، و به زبان پیامبرش اعمال محبوب و مكروه و نواهى و اوامرش را 

به شما رساند، و براى شما جاى عذرى نگذاشت، و بر شما اتمام حجت کرد، و تهدشد به 

 مانده باقى بنابراشن. ترساند روشتان عذاب  را پی  فرستاد، و شما را از عذاب شدشدِ پی 

 وادارشد. شكیباشى به را خود مانده باقى اشن در و درشابید، را عمر

نگردشدند، 

در واقع از 

امووور بوووه 

معووروف و 

نهوووووی از 

منكر برای 

دستیافتن 

بوه آرموان 

هوووووووای 

خوووووش  

متوصوووول 

ر شوودند د

واقع حتی 

در بدترشن 

شراشط بوه 

تزوشووور در 

پووووذشرش 

دشن الهوی 

 نداشتند.

 

 

    39هخطب

 صفحه 
113  

مُنیتُ بِمَنْ ال شُطیعُ اِذا اَمَرْتُ، وَال شُجیبُ اِذا دَعَوْتُ. ال اَبا لَكُ ْ، ما تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِکُ ْ رَبَّكُو ْ؟ 

رِخاً، وَ اُنووادشكُ ْ مُتَغَوِّثوواً،  كُ ْ؟ اَقُووومُ فوویكُ ْ مُسْتَصووْ اَمووا دشوونٌ شَجْمَعُكُوو ْ؟ وَ الَ حَمِیَّووةٌ تُحْمِشووُ

فَ االَُْمُوورُ عَونْ عَواقِوبِ الْمَسواءَۀِفَالتَسْمَعُونَ لى قَ بوه  .وْالً، وَ التُطیعُونَ لى اَمْراً، حَتّى تَكَشوَّ

 اى. گوشنود نمى پاسخ را دعوت  و کنند، نمى پیروى را دستورم که ام مردمى گرفتار شده

ه انتظار چه هستید؟ آشا دشنى نیست که شما را متحد کند؟ ب حق شارى براى ها، رششه بى

 بوا و اشسوت ، ندارشد که خش  شما را به حرکت درآورد؟ فرشادزنان در بین شما مىغیرتى 

 توا برشود نمى را فرمان  و دهید، نمى گوش را سخن  خواه ، مى شارى شما از بلند صداى

 شود. آشكار امور عاقبت بدى که وقتى

 
  آزادی بیان:-4-6

ن مكلف است، دو نوع است: آزادى معنوى و آزادی از آن جهت که هر شخص نسبت به آزادى خود و دشگرا

آزادى اجتماعی. آنجا که انسان مكلف است خود را برده و بنده خرافات فكرى و هواهاى نفسانى قرار دهد، آزادى جنبه 

درونى و باطنى دارد و آنجا که دشگران مكلفند نسبت به او و راه و مسیر او قید و بندى اشجاد نكنند، آزادى جنبه 

تفاوت مكتب انبیا و مكتب هاى بشرى در اشن است که انبیا افزون بر آزادى اجتماعى، آزادى  ) بیرونى دارد خارجى و

معنوى را نیز برای مردم به ارمغان آورده اند. آزادى معنوى همچون آزادى اجتماعى مقدس است و آزادى اجتماعى نیز 

وز مى کوشد آزادى اجتماعى را تأمین کند، ولى به دنبال بدون آزادى معنوى میسر و عملى نمى باشد. جامعه بشرى امر

آزادى معنوى نمى رود؛ شعنى نه نمى تواند و نه تواناشی  را دارد؛ زشرا آزادى معنوى را فقط از طرشق نبوت، دشن، اشمان 

ی که در مدت حكومت خوش  در برخورد با خوارج تا جاشامام علی] 21] و کتاب هاى آسمانى می توان تأمین کرد

تنها اظهار نظر بود و بس، آنان را آزاد گذاشت، با اشن که برخورد آن ها بسیار سخیف و به دور از ادب بود، ولی موضع 

گوشه  موال در نهاشت سعه صدر و خوششتن داری بود. بی ادبی آن ها همین بس که به هنگام نماز جماعت امام علی

ه هنگام خطابه حضرت سر و صدا به راه می انداختند و مزاح  استفاده ب .ای می اشستادند و فرادی نماز می خواندند

. به هنگام نماز حضرت، با خواندن آشات کفر و شرک به امام تعرش  داشتند .مردم از خطابه دلنشین حضرت می شدند

هلل ان تصلوا فیها و لك  عندنا ثالث خصال: ال نمنعك  مساجد ا :ولی امام، با صبر و حل  و بردباری و سعه صدر می فرمود

 :]22]شما نزد ما سه چیز را دارشد النمنعك  الفی ء ما کانت اشدشك  مع اشدشنا و النبدؤک  بحرب حتی تبدؤنا

  مانع نماز خواندن شما در مسجد نمی شوش. 
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  شعنی دست به توطئه عملی  ،ء )بیت المال  قطع نمی کنی  مادامی که دستتان در دست ماستیحق تان را از ف(

 .علیه حكومت نزدشد 

 ردشد، ما نبرد نمی کنی  )ما آغازگر جنگ با شما نیستی گتا شما جنگ را آغاز ن. 

  

 : بررسی آزادی بیان در نهج البالغه4جدول شماره 

 

 

 هخطب
237   
 صفحه
476  

، ففاَلتُكَلِّمُونى بِما تُكَلَّ ُ بِهِ الْجَبابِرَۀُ، وَ التَتَحَفَّظُوا مِنّى بِما شُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ اَهْلِ الْبوادِرَۀِ

 اِعْظام الْتِماسَ الَ وَ لى، قیلَ حَقٍّ فى اسْتِثْقاالً بِىَ تَظُنُّوا ، وَ الوَ التُخالِطُونى بِالْمُصانَعَةِ

آن سان که با جباران سخن می گوشند  لَهُ،... شُقالَ اَنْ الْحَقَّ اسْتَثْقَلَ مَنِ فَاِنَّهُ لِنَفْسى،

با من سخن مگوشید و از من پنهان مدارشد آن چه را از مردم خشومگین بوه هنگوام 

پنهان می دارند. ه  چنین به چاپلوسی و تملوق بوا مون رفتوار نكنیود و  خشمشان

 . مپندارشد که گفتن حق بر من گران می آشد

 حضرت علی 

آزادی اندششه و 

انتخاب در اعمال و 

دوری جستن از 

تملق و ظاهر سازی 

برای رهبری و 

زندگی در جامعه 

برای افراد را سرلوح 

خالفت در جامعه 

 اسالمی خوش  قرار

 داده بودند.
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 وَ اُخْطِوئَ، اَنْ بِفَووْقِ نَفْسوى فوى لَسْتُ فَاِنّى بِعَدْل، ، اَوْ مَشُورَۀالتَكُفُّوا عَنْ مَقالَة بِحَقٍّ

بنوابراشن از  مِنّوى، بِوهِ اَمْلَلُ هُوَ ما نَفْسى مِنْ اللّهُ شَكْفِىَ اَنْ اِالّ فِعْلى مِنْ ذلِلَ آمَنُ ال

نو  شا مشورت به عدل خوددارى نكنید، که من در نظر خود نه بواالتر از آ گوشى حق

که خطا کن ، و نه در کارم از اشتباه اشمن  مگر اشنكه خداوند مورا از نفسو  کفاشوت 

 است، تر مالل آن به من از خداوند که کند نفسى

 

 آزادی اقتصادی  مالکیت فردی )حقوق اجتماعی(:-5-6

اد غربی نیازهای تأکید دارد. اقتص گراشیاقتصاد اسالمی بر خالف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف 

داند؛ در حالی که در اسالم منابع و امكانات نامحدود معرفی انسان را نامحدود و منابع و امكانات جهان را محدود می

های خداوند را در شمار و اگر بخواهید نعمت] 23]   34سوره ابراهی ، آشه  (وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ الَ تُحْصُوهَا"اند شده

 هب  انسان اصالت اساس بر) را اقتصاداسالم مسأله "های خداوند را به حد و حصری محدود کنیدتوانید نعمتشد نمیبیاور

تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظی  کند، مورد توجه قرار عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می

لَوْ أَنَّ  وَ] 24]داند اقتصاد در مكتب اسالمتی و اخالقی مردم میداده و حل مشكالت اقتصادی را در اصالح مبانی عقید

 اشمان مردم اگر و: آشهترجمه   96 : االعراف آشه :سوره)أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِ ْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ األْرْضِ

اسالم اقتصاد را در جهت اهداف عالیه  "بودش  گشوده آنها بر را آسمان و زمین برکات ابواب ما بودند، پرهیزگار و آورده

دشدگاه  .کنددهند، رد میکه اقتصاد را مبنا قرار می داریسرماشهیستی و شا سوسیال نگرش اساس، اشن بر و دانسته بشر

در موضوع مالكیت فردی، او را به حماشت و التزام به اشن حقوق برمی انگیزد؛ لیكن حق مالكیت دارای حدود و امام

قیودی است که مورد توجه امیرمؤمنان)ع  قرار دارد. اشن حدود آن گاه عارض می گردد که وضعیت اقتصادی عموم 

دم دچار خطر شده، شا جامعه در معرض ناسازگارشها و واکن  های فقر و غنا شا سیری و گرسنگی قرار گیرد. در اشن مر

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا  :صورت حق مالكیت فردی کاه  می شابد. چنانكه می فرماشد

خدای پاک روزی دروششان را در ثروت ثروتمندان "یرٌ إِلَّا بِمَا مَنَعَ بِهِ غَنِیٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَى جَدُّهُ سَائِلُهُ ْ عَنْ ذَلِلَ؛ جَاعَ فَقِ

مقرر فرموده است، پس فقیری گرسنه نماند جز آنكه ثروتمندی حق او را خورده است، و خداوند به خاطر اشن کار 

نكته دشگری که شاشان ذکر است، اشن که حق مالكیت   323، حكمت )نهج البالغه "دواهد کرتوانگران را بازخواست خ

وَالَ  :فردی، مانند دشگر حقوق، همه گروههای جامعه را در بردارد، و مسلمان و غیرمسلمان از آن بهره منداند. بنگرشد

و دست به سوی داراشی هیچ کس، چه مسلمان و   51، نامه لبالغهنهج اتَمَسُّنَّ مَالَ أَحَد مِنَ النَّاسِ، مُصَلٍّ وَالَ مُعَاهَد )
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آری، پشتیبانی از اشن حق بر همگان فرض و واجب  .چه غیرمسلمانی که در ساشه حكومت اسالمی می زشد، دراز نكنید

مردم، از است. زمانی که خبر حمله سپاه معاوشه به شهرانبار و دست درازشهای سپاهیان او به مستغالت و داراشی های 

رسید، سخنی فرمود، وَ لَقَدْ بَلَغَنِی أَنَّ اَلرَّجُلَ مِنْهُ ْ کَانَ شَدْخُلُ عَلَى اَلْمَرْأَۀِ اَلْمُسْلِمَةِ وَ  علی  مسلمان و معاهد، به امام

، خطبه )نهج البالغه تَنِعُ مِنْهُ إِالَّ بِاالِسْتِرْجَاعِ وَ اَالِسْتِرْحَامِاَلْأُخْرَى اَلْمُعَاهِدَۀِ فَیَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَ قُلُبَهَا وَ قاَلَئِدَهَا وَ رُعُثَهَا مَا تَمْ

به من خبر رسیده که مردی از آنان سراغ زنی مسلمان و زن غیرمسلمانی که در ساشه حكومت اسالمی می زشد،   27

توانسته او را از خود بازدارد و می رفته و خلخال و دستبند و گردن بندها و گوشواره های او را می کنده و آن زن نمی 

کوتاهی مردمان را در عمل به وظیفه واجب و مقابله با  علی  امام .تنها زاری می کرده و از او رح  می خواسته است

، خطبه بالغه)نهج ال ثُ َّ انْصَرَفُوا وَافِرِشنَ مَا نَالَ رَجُلًا مِنْهُ ْ کَلْ ٌ :تجاوز به حقوقشان، امری شگفت برشمرده و می فرماشد

 .سپس بدون اشنكه مردی از آنان زخمی بخورد و خونی از آنها رشخته شود، با دستان پر، بازگشتند  27

 

 )اجتماعی، رفاهی، حکومتی، مسکن، شغل(: حقوق سیاسی-7

جهانی و جاودانی است و به همین دلیل اشن ] 14] مكتبی جامع اسالم و مسلمانان، مكتب قرآندشن اسالم 

تامین "در تعالی  اسالم با تعیبر  ]25] استاو را در ابعاد مختلف مورد توجه وشژه قرار داده و حقوق سانمكتب، ان

های مه  حكومت به شمار آمده است. از دشدگاه اسالم، همه از اشن مقوله شاد شده است و شكی از مقوله "اجتماعی

رای تحقق تامین اجتماعی در جامعه اسالمی به دو بخ  اند و بعدالتی و فقر در جامعه مسئولها در برابر بیانسان

تدابیر حكومتی و فردی اشاره شده است. تدبیر حكومتی شامل مواردی از تامین اجتماعی است که بر مبنای آن 

کند تا برای مصارف عمومی و حكومت بخ  از ثروت ثروتمندان را طبق ضوابطی )مانند زکات و خمس  درشافت می

هاشی از تامین اجتماعی است که بر مبنای آن افراد به میل و اختیار کند. تدابیر فردی نیز شامل مصداق رفع فقر هزشنه

 .]26] کنندخود )مانند صدقه، نذر، انفاق، وقف و ...  به نیازمندان کمل می

 

 آزادى سیاسى-1-7

 :آزادى سیاسى روى دو پاشه استوار است

ى از مناصب ادارى مملكت را که شاشستگى تصدى آن را داراست اشغال هر فردى از افراد ملت حق دارد هر منصب -1

 .نماشد و در پى رشزى تشكیالت سیاسى و اجتماعى مملكت خود سهی  باشد

هر فردى از افراد مملكت حق دارد نظرات اصالحى و انتقادى خود را بطور آزاد و بدون هیچگونه بی  و هراسى ابراز  -2

 .ها خواهد بود ان و قل  و تشكیل احزاب و اجتماعات و انجمننماشد. اشن حق شامل آزادى بی

 

  پایه اول آزادی سیاسی: -2-7

و ال تقبلن فى استعمال عمالل و امرائل ' :رباره ى پاشه اول اشن حق سیاسى چنین فرمان مى دهدد علیامام 

ان شفاعت و وساطت کسى را مپذشر، مگر استخدام کارمندان و فرمانرواش در] 27] .'شفاعه اال شفاعه الكفائیه و االمانیه

مقصود از اشن فرمان اشنست که کارمندى دولت، شاشستگى ذاتى مى  .شفاعت شاشستگى و امانت دارى خود آنها را

خواهد نه آنكه حكومت اسالمى تحت تاثیر عواطف و احساسات قرار گیرد و نتواند در مقابل توصیه ها و وساطت هاى 

توجه  .کند، در نتیجه با استخدام افراد بى کفاشت مصالح عمومى را در معرض خطر قرار دهد افراد ذى نفوذ، مقاومت

داشته باش که مردم کار آزموده و با آزرم از خاندانهاى صالح و داراى نیكنامى و حسن سابقه در اسالم را به حكومت 
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ل طغیان مطامع کمتر و راى آنها نسبت به برگزشنى زشرا اششان خوش خوى تر و آبرو خواه ترند و تسلی  آنها در مقاب

  .از نهج البالغه 53نامه  )عواقب امور، عمیقتر است. 

 

 :پایه دوم آزادى سیاسى -3-7

همان حق آزادى بیان و قل  است که به همه ى آحاد ملت اجازه مى دهد دشگران را از نظرات اصالحى خود به  

محروم نسازند و از دعوت به حق و مبارزه با  "... جمعیتها و -ابتشكیل احز -قل  -بیان"هر طرشقى که ممكن است 

در آنجا که علی امام فساد درشغ ننماشند و دامنه ى اشن حق چنان گسترده است که شامل حال زمامدار نیز مى شود

ر که با جباران با من آنطو' :حقوق والى را بر ملت و حقوق ملت را بر والى بیان مى کند، در اشن باره چنین مى فرماشد

سخن گفته مى شود، سخن نگوئید، و چنان که در برابر مردمان بى باک و متكبر، از گفتن حق، خود دارى مى شود، از 

من خوددارى نكنید، با من با ظاهر سازى رفتار ننمائید، درباره ى من اشن چنین گمان مبرشد که گفتن حق، بر من 

تعظی  خود را دارم، زشرا کسى که گفتن حق شا پیشنهاد عدل بر او سنگین  سنگین خواهد بود، و شا از شما درخواست

 'باشد عمل به آن دو، بر او سنگین تر خواهد بود، بنابراشن از سخن حق شا مشورت بعدل به هیچوجه خود دارى نكنید.

سبتى نقل کردش ، مى و در جاى دشگر از همان خطابه که قبال ه  قسمتى از آن را بمنا  از نهج البالغه 211خطبه )

از حقوق واجب خدا بر بندگان اشنست که نهاشت کوش  را در راه نصیحت و خیر خواهى مردم مبذل دارند و 'فرماشد: 

در خطبه ى دشگر رمز علیامام   .از نهج البالغه 211خطبه ) 'در اقامه حق و عدالت، تعاون و همكارى نماشند.

زه با فساد اشنطور بیان مى کند که با ترک اشن کار نا اهالن مصدر امور مى مشارکت مردم را در دعوت به حق و مبار

الَ تَتْرُکُوا االَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَیُوَلَّى عَلَیْكُ ْ ".شوند، آنگاه هر چه دعا کنید دعاشتان مستجاب نخواهد شد

و در مورد دشگر باالترشن مرحله امر بمعروف و نهى از   از نهج البالغه 47نامه ) "بُ لَكُ ْشِرَارُکُ ْ ثُ َّ تَدْعُونَ فَالَ شُسْتَجَا

و افضل من ذالل کلمه عدل عند اما 'منكر را گفتن سخن بجا و درست در برابر پیشواى خود کامه و ستمگر مى داند: 

باعتراف دوست و دشمن "ومت  که در دوران چند ساله ى حكعلی امامخود   از نهج البالغه 366حكمت ) 'جائر

گاه آنان را از اشن حق  بارها در برابر انتقادهاى تند خوارج و دشگران قرار گرفت ولى هیچ "عادالنه ترشن حكومتها بوده

با  'نهروان'قانونى محروم نكرد و حتى مجالس و محافل آنان را تعطیل نفرمود و تنها در صورت قیام مسلحانه ى آنان در 

گید و در غیر اشن صورت نه قل  آنان را شكست و نه زبانشان را بست و نه تبعید و خانه نشینشان کرد و نه آنان جن

 .انجمنها و محافلشان را تعطیل کرد

 

 :آزادى در مسکن-8

منظور از آزادى در مسكن اشنست که هر فردى حق دارد در داخله کشور، هر کجا که دل  خواست سكونت 

ازه ى او و شا بدون اجازه ى قانون، حق ندارد، وارد منزل وشژه او شود. و شا او را از محل کند و هیچكس بدون اج

اشن نوع آزادى نیز در مكتب امام علیه السالم از حقوق مسل  همه ى افراد بشر بشمار مى رود  .سكونت  تبعید نماشد

لق به خداست و مردم نیز بندگان خداشند، و همه ى سرزمینها متع'معتقد است: 9زشرا آن حضرت نیز مانند پیامبر اسالم

الْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ "هر جا که موجب خیر و سعادت آنهاست مى تواند بدون هیچ مانع و رادعى اقامت نماشند

که جلوگیرى از اشن آزادى و تبعید  و بسیار روشن است] 28]  223، نهج الفصاحه)"اللَّهِ ، فَحَیْثُمَا أَصَبْتَ خَیْرًا فَأَقِ ْ 

و اما در مورد مصونیت در  .افراد از نقطه اى به نقطه دشگر بدون دلیل شرعى نادشده گرفتن اشن حق مسل  الهى است

منزل نیز امام علیه السالم نص جالبى دارد، در شكجا در فرمانى که براى عامل خود در موضوع جمع آورى زکوه صادر 

البته مسلمانى را مترسان، چنان که کسى ماشل نباشد بر او گذر مكن و بیشتر از حقى 'ور مى دهد: فرموده چنین دست
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که خدا در مال  دارد از او مگیر، و اگر به قبیله اى رسیدى، بر لب آن قبیله فرود آى، بدون آنكه به منزلشان وارد 

اى بندگان خدا دوست و خلیفه ى خدا مرا بسوى شما شوى، و در درود و تحیت بر آنان درشغ منما، آنگاه به آنها بگو: 

فرستاده که هر گاه حق خدا در مالهاى شما باشد، از شما بستان ، آشا در اموال شما خداوند را حقى هست که به ولى او 

زد مى و در مورد دشگر، کسانى را که از غیر طرشق معمولى وارد خانه کسى مى شوند، د  25نهج البالغه نامه ) بپردازشد

 وال"داخل خانه هاى دشگران نشوشد مگر از درهاى آنها، و هر کسى که از غیر درها وارد شود دزد نامیده مى شود.'خواند. 

از اشن دو بیان امام علیه   153نهج البالغه خطبه ) "سارقاً سُمّی أبوابها غیر من أتاها فمن أبوابها، من إالّ البیوتُ توَتى

که هر فردى در محیط و خانه هاى خود مصونیت دارد و نمى شود اشن حق قانونى را از او  شودالسالم نتیجه گرفته مى 

سلب کرد. البته در هر دو قسمت، اسالم به حاک  اسالمى اختیار داده که در صورت ضرورت بطور موقت اشن حق را 

 .نادشده بگیرد

 

  انتخاب و انتصاب در شغل:آزادى -9

ز سنتهاى معمول دوران فئودالیته و تیولدارى بوده است. اسالم چنین کارى را بیگارى و کار اجبارى شكى ا

در زمان  .بطرز بسیار جالبى از اشن حق انسانى حماشت مى کندمخالف با شرف و عزت انسانى مى داند امام على

رزمین ما خالفت آن حضرت، مردم شكى از مناطق اسالمى خدمت امام شرفیاب شدند و چنین عرضه داشتند: در س

نهرى است که گذشت زمان و حوادث روزگار آن را خراب کرده و ما را از فوائد آن محروم نموده است، هر گاه دوباره آن 

نهر کنده و تعمیر شود در آبادى سرزمین و رونق زندگى ما تاثیر بسزائى خواهد داشت، آنگاه از حضرت تقاضا کردند که 

وائى داشت، فرمان دهد تا از راه بیگارى گرفتن مردم و تحمیل کار اجبارى اقدام به به حاک  خود که در آن ناحیه فرمانر

چون درخواست اششان را شنید، کمى فكر کرد و سپس نسبت به  امام علی .حفر مجدد آن نهر خراب شده بنماشد

ى درخواست کنندگان بود، تجدشد حفر نهر ابراز عالقه نمود ولى با موضوع بیگارى و کار اجبارى با آنكه مورد عالقه 

گروهى از حوزه مامورشت تو نزد 'حاک  آن ناحیه نوشت:  :قرطبة بن کعبموافقت نفرمود و نامه اى به اشن مضمون براى 

من آمدند و گفتند که اششان را نهرى است که متروک شده و اگر آن را حفر و استخراج نماشند، سرزمینهاششان آباد 

م مالیات و خراجشان قدرت خواهند شافت و درآمد بیت المال مسلمانها از ناحیه اششان خواهد شد و به پرداخت تما

فزونى خواهد گرفت، آنها از من درخواست کردند که نامه اى براى تو بنوشس  تا آنان را به کار بگمارى و به کندن نهر و 

من صحیح نمى دان  کسى را به ":: ى عَمَلٍ شَكْرَهُهُولَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَلیكن " .تامین هزشنه آن مجبور سازى

بنابر اشن مردم آنجا را نزد خود بطلب تا اگر کار  کارى که دوست ندارد وادارم و به بیگارى و کار اجبارى تحمیل نماش 

گمار، ولى چون نهر بر آنگونه باشد که وصف کرده اند هر کدام از آنان را که به طیب خاطر ماشل به کار باشند، به کار ب

نهر ساخته و پرداخته شود، متعلق به کسانى خواهد بود که در تجدشد آن کار کرده و زحمت کشیده اند، نه آن کسان 

که از کار خود دارى کرده و عالقه اى به آن نشان نداده اند، و در هر حال، رونق داشتن زندگى و نیرومندى آنان نزد 

دقت در اشن فرمان، دو اصل مه  مربوط به آزادى کار و نتیجه ى تالش و ] 29] "ست.من، بهتر از ضعف و ناتوانى آنان ا

فعالیت را براى ما روشن مى کند. شعنى: از طرفى بیگارى و تحمیل کار اجبارى را نادرست اعالم مى کند و از طرفى 

نه تنها مردم را در   لیامام ع .دشگر، درآمد و منفعت کار را به طبقه ى زحمتك  و مولد ثروت اختصاص مى دهد

انجام کارهاى مشروع، آزاد مى گذارد بلكه حكومت اسالمى را موظف مى داند که در پیشرفت امور کارگران و بهبود 

در فرمان تارشخى که براى مالل اشتر نامزد استاندارى مصر صادر مى  .شراشط کار و پیشه اقدامات الزم را به عمل آورد

در باره ى بازرگانان و صنعتگران، سفارش مرا بپذشر و عمال خود را درباره ى اششان 'ى فرماشد: کند در اشن باره چنین م

سفاش کن، چه آنهائى که در جائى اقامت دارند، و چه آنهائى که با سرماشه و دارائى خود، در رفت و آمدند، و چه کسانى 
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منافع کشورند، همین ها هستند که سودها را از  که به صناشع دستى، روزگار مى گذرانند، زشرا اشنان، سرچشمه هاى

نقاط دور دست، از خشكى و درشا، جلگه و کوه، و جاهائى که مردم نمى تواند در آن گرد آشند و جرات رفتن به آنجاها را 

ندارند، بسوى تو جلب مى کنند، دشگر آنكه اشن گروه مردمى آرام و صلح طلبند هیچ عصیان و خوف طغیانى از جانب 

ششان متصور نیست، از اشن امور، اششان را چه در مرکز فرمانروائى تو باشند و چه در شهرهاى اطراف بدقت مورد ا

در جمع 'و درباره ى کشاورزان نیز توصیه مى کند:   53نهج البالغه نامه  ) 'رسیدگى قرار ده و به آنان توجه داشته باش.

ت دهندگان را به اصالح آرد، زشرا با اصالح امر خراج و خراج گذار، کار آورى مالیات، راه و رسمى پی  گیر که کار مالیا

ساشر مردم نیز، روبراه مى شود، اصالح کار دشگر مردم، بستگى به اصالح کار آنها دارد، چه همه ى مردم جیره خوار 

رج باشد، زشرا خراج جز با آباد خراج و اهل خراجند. و البته باشد توجه تو به آبادانى اراضى بیشتر از توجه تو بدرشافت خا

کردن زمین، بدست نمى آشد، و هر کسى از زمین آباد نشده خراج طلب کند، کشور را وشران کرده و بندگان خدا را 

هالک مى سازد و جز مدت کوتاهى کار حكومت  استقرار نخواهد شافت. و هر گاه خراج دهندگان و زحمت کشان از 

زدگى محصول، شا کمى آب در نیامدن باران، شا افتادن سیل در مزارع، شا خشكى زمین،  گرانى بار مالیات، شا از آفت

شكاشت کردند، آنقدر باشستى به آنان تخفیف بدهى که امیدوار شوى به آن مقدار، کارشان درست و اصالح مى شود. و 

ست که از راه آبادى شهرها و آراستن البته نباشد اشن کار بر تو گران آشد زشرا تخفیفى که به آنها مى دهى ذخیره اى ا

در عین آنكه مردم را در اشتغال به هر نوع کارى که  امام علی  53نهج البالغه نامه  ). 'حكومت، به تو باز خواهد گشت

دلشان خواست آزاد مى گذارد و از آنان حماشت مى کند، در صورتى که آزادى آنان مضر به مصالح عمومى باشد اشن 

در همان فرمان تارشخى به برخى از اشن محدودشتها چنین تصرشح مى   امام علی دمحدود مى نماشحق مسل  را 

با همه اشن سفارشها که در حق بازرگانان کردش  و صفات نیكى که براى آنان برشمردش ، بدان برخى از آنان در 'فرماشد: 

را احتكار مى کنند، و در خرشد و فروش، زور گو داد و ستد، سختگیر و بخیل هستند و احتیاجات و مواد خوراکى مردم 

هستند و اشن اعمال براى عامه ى مردم زشان آور و براى فرمانرواشان عیب بزرگى است. بنابر اشن از احتكار جلوگیرى کن 

مت که رسول خدا از آن جلوگیرى فرموده است، و باشد خرشد و فروش، آسان و از روى عدالت و انصاف، انجام گیرد، و قی

و هر گاه پس از اشنكه از احتكار نهى  .شل از فروشنده و خرشدار، زشانى وارد نیاشد اجناس، باشد طورى باشد که به هیچ

نهج  )کردى، باز کسى مرتكب آن شد، او را عقوبت کن و به کیفر عمل  برسان، بدون آنكه در مجازات او کوتاهى کنى

  .53البالغه نامه 

 

  :الحق آزادى در داشتن م-11

به هر انسانى اجازه مى دهد از راه  علی  امام ت.از جمله مصادشق آزادى مدنى حق آزادى در داشتن مال اس

مشروع تحصیل مال و ثروت کند و به احدى ه  اجازه نمى دهد به مال او دست تعدى دراز نماشد: وَالَ تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَد 

ولى در صورتى که مصالح   51نامه ) نهج البالغه  'ه مال هیچكس دست درازى نكنید.ب' مُعَاهَد وَالَ مِنَ النَّاسِ، مُصَلٍّ

عمومى اشجاب کند، به حكومت اسالمى اختیار مى دهد از اموال مردم که درحقیقت مال خداست و مردم مستمند با 

 آنان شرشكند، تا مرز مصلحت بهره بردارى کند و آزادششان را محدود نماشد. 

 

  :ى مذهبىحق آزاد-11

در طول تارشخ، پیروان مذاهب، در نیل به اشن حق انسانى شكنجه ها، زندانها، اعدامها و... دشده اند ولى امام علیه 

السالم در ضمن فرمانى که براى مالل اشتر نامزد استاندارى مصر صادر فرمودند، درباره ى مردم آن سامان که در حدود 

وال تَكوننَّ عَلیه  سَبُعاً ضارشاً تَغتن ُ اَکلهُ ، فانّه   :مان بودند، چنین تصرشح مى کندپانزده میلیونشان مسیحى و غیر مسل
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اِمّا اخٌ للَ فی الدّشنِ، او نَظیرٌ لل فی الخَلقِ، شَفرطُ مِنه ُ الزّلل، و تَعرِضُ لهُ ُ العِللُ، و شوتی علی اشدشه  فی  :صِنفانِ

نسب به مردم ' .صَفحِلَ مِثلَ الّذی تُحبُّ و تَرضی اَن شُعطیلَ اهللُ مِن عَفوهِ و صَفحهِ العَمدِ و الخَطا، فَاعطهِ  مِن عَفوکَ و

قلمرو و حكومت خود، همچون درنده اى خونخوار مباش که خوردن اششان را غنیمت شمارى زشرا آنان دو دسته اند، شا 

شت خود، آنچنان، آنان را بهرمند ساز که دوست برادر دشنى تواند، و شا در آفرشن  همانند تو، بنابر اشن از عفو و گذ

  .53نهج البالغه نامه ) دارى خدا از عفو و اغماض خود، به تو ارزانى دارد

 

 گیرینتیجه -12

دشن اسالم کامل ترشن دشن است و در آن همه مسائل بیان شده است. از جمله اشن مسائل، می توان به حقوق 

راه  "نَهْجُ البالغةِ  " مص، راه آشكار و روشن؛ :نَهْجَ کتاب نهج البالغه به معنی ه کرد.برادران دشنی نسبت به شكدشگر اشار

و روش بالغت و فصاحت، نام کتابى است که در آن سخنان و گفتارها و خطبه هاى حضرت امیر المؤمنین على بن ابى 

ق مردم بر رهبر را بزرگترشن حق اولین امام شیعیان، حق رهبر بر مردم و حت حضرت علیگردآورى شده اس طالب

اند؛ چنان که اگر رهبر و مردم، هر و اصالح جامعه را وابسته به اصالح هر دو دانسته) در میان حقوق الهی ذکر فرموده

های دشن شابد و راهدو به وظاشف خوش  عمل نماشند و حقوق طرف مقابل را پاس دارند، حق در آن جامعه عزت می

همه را به شاری و کمل برای احقاق حق  علی گردد. حضرتپاشدار می9ی عدالت برقرار و سنت پیامبرهاپدشدار و نشانه

بنابراشن بر تل تل افراد واجب است تا شكدشگر را در استیفای حقوق شاری نماشند. نخستین گام در اشن ، خوانندفرا می

ت در آن برای رعاشت حقوق شهروندی به حفظ و که در کتاب نهج البالغه به صراح ت.اسرعاشت حقوق شهروندی  راه،

تحكی  حرش  های شخصی و اجتماعی، رعاشت عدل و حقوق سیاسی هر فرد در جامعه، رعاشت حقوق مدنی برای هر 

شهروند را امری ضروری می داند، در واقع اششان به تعامل خردمندانه و همه جانبه بین افراد مسئوول و قشر عادی 

احكام و سیره عملی و قلبی دشن اسالم برای سعادت در جهان مادی و معنوی فرا می خواند. در انتها جامعه را در لوای 

خوش  به امر به معروف برای رعاشت حقوق  به شكی از مه  ترشن نصاشح مه  آن حضرت به فرزند بزرگوار امام حسن

زبان بدشها را انكار کن، آنچه برای خود دوست  ها امر کن، و خود نیكو باش، و با دست وبه نیكی"همدشگر اشاره می کند

  .31)نهج البالغه نامه  پسندی بر دشگران نیز مپسندداری برای دشگران نیز دوست بدار، و آنچه را که بر خود نمی

 

 تشکر و قدردانی

نی کوه بورای در انتها جای دارد از رهبر انقالب اسالمی اشران و تمامی خانواده شهدا و اشثار گران و تموامی کسوا

رشد و ارتقاء و تمامی ارزش های انقالب اسالمی می کوشند؛ و برای توسعه و اعتالی آرمان های امام راحل )ره  توالش 

 می کنند، تشكر و قدر دانی می نماش .
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   .1385)، تهران

 . 1364)، ، بیروتالفكردار جلد سوم، ، تفسیر المراغی، احمد مصطفی ،المراغی] 23]

  .1368)تهران، انتشارات صدرا، ، 1 لدمجموعه آثار، چاپ اول، ج رتضی،م ،مطهری] 21]

، انتشارات موسسه آل البیت جلد دومک الوسائل و مستنبط المسائل، مستدر سین ابن محمد تقی،، حنوری] 22]

  .1366) بیروت )علیه  السالم  الحیاء التراث،

 قرآن ] 23]

موسسه فرهنگی ،چاپ دوم، انتشارات  مهدی فرخیانترجمه:  ،های اقتصادی اسالمرهیافت.، مام موسیا ،صدر] 24]

  .1394)تهران، ، تحقیقاتی امام موسی صدر
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  .1388) ، ق ،دفتر نشر معارف، چاپ پنج ، انتشارات در اسالم و سیاسی حقوق اجتماعی.، سینح ،جوان آراسته] 25]

  .1363، انتشارات انجام، )رساله نوشن امام خمینی )ره ع.،  آزار شیرازیبی] 26]

، ر االسالم الی سقوط الدوله العباسیهمنذ صد :نظام الحك  و االداره فی الدوله االسالمیه .،حمد بنم عبداهلل الشبانی] 27]

  .1373) ، رشاض،دار عال  الكتبانتشارت 

 نهج الفصاحه] 28]

 ، ق ،جلد شل، انتشارت بوستان کتاب هادی خسرو شاهی، ترجمه امام علی صدای عدالت انسانی .،رججرداق ج] 29]

(1389.  
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