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احمد خالدي

كاظم منافي شرف اباد
الملخص
ُي َع ُّد مفهوم المواطنة من المفاهيم الحديثة في المجتمع الأسلامي ،فعلى الرغم من رواجها بشكل كبير ،الأ ان ّها لم تتمكن من فتل مكان لها في الفكر
السياســي الأجتمــاعي كمــا ينبغــي .ا ّن المــواطن هــو ذلــك الشــخص الــذي يعــيش فــي ظــل حكومــة مــا ،وكمــا ورد فــي التعــاليم الأســلامية واحاديــث
المعصومين وخاصة الأمام علي (ع) ،انه فرد من المجتمع الأسلامي ،على هذا فـا ّن حقـوق المواطنـة تغطـي كـل الـأمور التـي علـى الـوالي ان يوفرهـا،
وذلک مقابل القبول بالولأية والحكم والقيام بواجبات المواطنة .ا ّن البحث الراهن يسعى الـى تقـديم حقـوق المواطنـة الأسـلامية وفقـا للتعـاليم العلويـة،
واتخذ البحث اسلوب الوصف والتحليل وذلـك اسـتنادا الـى الدراسـات الدينيـة بـالنظر فـي نهـج البلاغـة ،ا ّن نتـائج الدراسـة الأساسـية تبـين بـان حقـوق
المواطنة في النظام العلوي تنطوي على الجوانب الأجتماعية والأقتصادية والسياسية والثقافية.
الکلمات الرئيسة :حقوق المواطنة الأسلامية ،التعاليم العلوية ،نهج البلاغة ،الأمام علي(ع)
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المقدمة
شهدت بداية القـرن الثـامن عشـر ظهـور مصـطلل المواطنـة ،وتمـ مناقشـة
القضـــايا المتعلقـــة بحقـــوق المـــواطن ومـــا يتحملـــه مـــن مســـؤوليات .ا ّن
الدراسات حول المواطنـة كانـ سـابقا مركـزة علـى الحقـوق والمسـؤوليات
الفردية فيما يتعلق بالحكومة .لكن في يومنا هذا يؤكد الباحثون علـى اهميـة
قضايا مثـل الحقـوق المدنيـة والحقـوق القانونيـة المتسـاوية ،وتحقيـق العدالـة
الفرديـة والحقـوق السياسـية منهـا حـق النفـوذ فـي اتخـاذ القـرار عبـر الـأقتراع
لتحقيق المكانة العامة والحقوق الأجتماعيـة ومنهـا الحصـول علـى الظـروف
الصحية والتعليم والتربية .هذا ونظريات المواطنة الليبرالية تركز علـى جوانـب
الحقوق القانونية للمواطنة ،التي تؤكـد بـدورها علـى الحريـة الفرديـة والعدالـة
القانونية .ا ّن المحور الـرئيس فـي ذلـك المفهـوم هـو علاقـة الفـرد بالحكومـة
(وســـتولم واخـــرون )2111 7،تتحقـــق المواطنـــة عنـــدما يتمتـــع كـــل ابنـــاء
المجتمـــع بكـــل الحقـــوق والحريـــات المدنيـــة والسياســـية ،ويتمكنـــون مـــن
الحصول على الفر الضرورية للحياة اقتصاديا واجتماعيا ،اضـافة الـى هـذا
يجب ان تتوفر فرصـة المشـاركة عنـد المـواطنين بصـفتهم اعضـاء المجتمـع
في مختلف المجالأت وان يتحملوا مسئولياتهم لقاء الحقـوق التـي يتمتعـون
بهــا ،بغيــة ادارة المجتمــع بشــكل افضــل وخلــق الــنظم .ا ّن معرفــة تلــك
الحقــوق والواجبــات تلعــب دورا مــؤثرا فــي تطــوير مفهــوم المواطنــة وبنــاء
مؤسس على النظم والعدالـة ،فلكـي يكـون المواطنـون حـاملين هـذه
مجتمع َّ
السـمة ،يجــب اصــدار الحكـم علــيهم وفقــا للمعـايير الموضــوعية والشــفافة،
على هذا فا ّن المواطنة في بداية الأمر تعد بمثابة قوة ،ثـم تـاتي بحقـوق اخـر
منهــا المــواطن .للمواطنــة جــوهر ثنــائي :وهمــا اجتمــاعي وسياســي ،يــراد
بـالجوهر الأجتمـاعي كيفيـة تعامـل المــواطنين معـا ،بينمـا المواطنـة السياســية
تعنــي تعامــل المــواطنين مــع الحكومــة ،علينــا ان نعتــرف بــا ّن المفهــومين
يســتخدمان لتعريـــف المـــواطن المشـــارك فــي مجتمـــع ديمقراطـــي( .ليســـا
وشيودو.)23 :2115 2،
ورد مصطلل المواطنة مؤخرا في الخطابات السياسية والأجتماعية؛
هــذا المصــطلل هــو ترجمــة الحقــوق والحريــات الجوهريــة والعامــة فــي
المجتمع ،وينطـوي علـى اكثـر احتياجـات الشـعب عامـة ،امـا الحقـوق
فينطوي تح لواءهـا كـل ابنـاء المجتمـع ،مـن الرجـل والمـراة والطفـل
والشيخ ،والولد والبن  ،ا ّن حقـوق المواطنـة فـي العصـر الحـديث هـي
تبلــو ٌر للمعــايير الجوهريــة التــي لــأ يمكــن للــافراد مــن دونهــا ان يحققــوا
مكانتهم الأنسانية (غاندي .)2111،41 4،لهذا تشكل جزءا لـأ يتجـزا
مــن المجتمــع المــدني واساســا فــي تكوينــه ،وتــوفر امكانيــة مشــاركة
المواطنين طوعا في كل المجالـأت الأقتصـادية والأجتماعيـة والسياسـية
والثقافية .ا ّن فكرة مشـاركة المـواطنين التـي تقضـي بمشـاركة كـل فـرد
1. Westholm et al
2. Gandhi
3. Matsuda

في العملية السياسية ،تـم القبـول بهـا كاسـاس مـن اسـس الديمقراطيـة،
التاكيـــد منصـــب مـــؤخرا علـــى دور المـــواطنين بصـــفتهم المشـــاركين
الناشطين في المجتمـع وكـذلك فـي السياسـة والمسـاعدة علـى تحقيـق
الرفاه الأجتماعي وانتاج الثروة الأقتصـادية والـأهم مـن هـذا ،التشـاركية
في الحقوق والمسئوليات الحكومية( .ماتسودا.)31 :2173 3،
ا ّن الأسلام بصفته الدين الشـامل اهـتم بكـل جوانـب حيـاة البشـر،
يحمل تعاليما صـريحة وشـفافة لبنـاء العلاقـات الأجتماعيـة بـين النـاس،
ولم يبذل عناية بالكمال المعنوي للناس فحسب ،بل اهتم بكيفيـة بنـاء
اسس المجتمع المثالي ،يريد الأسلام بناء صرة ذلك المواطن الملتـزم
والمسئول امام الله وخلقه ،الـذي يحتـرم كـل حقـوق النـاس بعيـدا عـن
العرق والعقيدة ،ويبذل المساعي لتحقيق الرفاهية لنفسـه ولكـل النـاس.
ا ّن مجتمع الأمة مصطلل يعبر عـن مسـار النـاس نحـو الكمـال الـألهي.
ا ّن محور هذا المجتمع هو الحركة والحيوية وليس مرور الأيـام ،بمعنـى
انّــه قــد يواجــه اقتصــاد المجتمــع تحــديات ومشــاكل ،لكــن لــأ يجــب
الخوف من تلك التوترات ،وعلينا القبول بها ،ذلـك ا ّن السـير فـي هـذا
الأتجــاه ،يقتضــي ظهــور تلــك التـوترات ،علــى هــذا الأســاس وعلــى اثــر
التطـورات الأجتماعيــة والثــورات السياســية فــي العصــور الســابقة وانهيــار
اســس الحكومــات المســتبدة ،وظهــور مفــاهيم جديــدة فــي الخطــاب
القــانوني ،خــال البشــر فتــرة جديــدة فــي تاريخــه .ا ّن ظهــور مجــالس
التشريع وفصل السلطات عن البعض وتحديد السـلطة السياسـية وظهـور
الدساتير بصفتها ميثاقـا عامـا بـين الحكومـة السياسـية والمـواطنين ،فـتل
افاقا جديدة في تنظيم العلاقـات بـين الحكومـة والمـواطن .ا ّن الحقـوق
والأمتيازات الواردة في دساتير الحكومات الجديدة قـد حظيـ بمكانـة
خاصة( .احمدي طباطبایي.)3 :2171 ،
لأ يمكن مقارنة العلاقة بين المواطن ومك ّونات النظـام الـأخرى،
في الفكر الغربي ،وبين مقولة الولأية في الفكر الأسلامي .فـي الفكـر
الأســلامي يمكــن تحليــل علاقــة ابنــاء المجتمــع مــن خلــال ثلاثــة
مك ّونـات اخـرى مـن النظـام الولــأئي؛ ا ّن الولأيـة هـي احـدى ســمات
المـــواطن الحســـن فـــي المجتمـــع الأســـلامي ،اذ اضـــافة الـــى قيامـــه
بالواجبات الملقاة عليه كمواطن ،يولي اهتمامـا خاصـا بمسـار الفكـر
الولأئي في مجال التفكير وبنية السلوك فـي المجتمـع ،فـي الواقـع ا ّن
النظام السياسي في الأسلام هو نظام ولأئي ،فـي هـذا النظـام يتاسـس
كل شيء على محور العقيـدة ،خلافـا للانظمـة الـأخرى التـي تتكـون
من خلال الحكومة والشعب في اطر الجغرافيا الطبيعية ،ويتم تجاهل
الظـــروف الجغرافيـــة والثقافيـــة وحتـــى العرقيـــة التـــي تشـــكل اســـاس
المجتمعات الأنسانية في اطار العشيرة والقـوم ،الـأ ا ّن الأسـلام يبنـي
المجتمــع فــي اطــار العقيــدة وبــدلأ مــن بنــاء الملــة فــي اطــار جغرافــي
4.Georges Scelle
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محدود باسـم البلـد ،يقـوم ببنـاء الأمـة فـي نطـاق عـالمي تسـ ّمى امّـ ة
الأســلام ،فــي هــذا الأطــار يصــبل المــواطن مفهومــا حــديثا ،وكــل
المسلمين في كل بقاع المعمورة بصفتهم مسلمين لأ يحصلون على
شرف الأنتمـاء الـى امّـ ة الأسـلام فحسـب ،بـل تتحـدد لهـم واجبـات
متقابلــة ،بمعنــى ا ّن كــل مســلم فــي كــل انحــاء العــالم يصــبل عض ـوا
حقيقيا من الأمة ويحمل مسئوليات تقع على عاتقه ،وعلـى الحكومـة
الأسلامية احترام حقوقه ،كما يؤدي المسلم المسئوليات الأجتماعيـة
الملقاة على عاتقه تفرضه عليه الحكومة الأسلامية والأمة الأسلامية.
(نركسيان.)71 :2175 ،
ا ّن حقوق المواطن التي يريدها الأسلام تتحقق علـى يـد الحكومـة الألهيـة
وتؤديهـا الحكومـة عبـر التعـاليم الألهيـة ،امــا فـي عصـر حضـور المعصـوم ،فانّــه
على راس الأمور ،وفي عصر الغيبة يتولى الأ َمر الفقي ُه العـادل والمتقـي والعـارف
بـــالزمن ،والشـــجاع والمـــدير والمـــدبر؛ ولأيـــة الـــأمر وامامـــة الأمـــة ،ويهـــدي
المجتمــع بالمعــايير الأســلامية الــى تحقيــق الســعادة الدنيويــة والأخرويــة .فــي
الأسلام يتاثر المواطنـون بالأسـس المعرفيـة الدينيـة والتربيـة الدينيـة كمـا يقـدّمون
كل ما لديهم للتربية الدينية.
حقوق المواطنة
.7الحقوق
ا ّن الحقــوق جمــع الحــق وبمعنــى ايجــاب الشــيء ومعرفــة حقيقــة الــأمر
كما تعني الصحيل واليقين والعدل (عميـد )211 :2114 ،اصـطلاحيا
يحمل الحق معاني عدة ومـع انّـه تـم الحفـاظ علـى الجـذور اللغويـة لـه
وهي الثبوت لكن للثبوت انواع تختلـف بعضـها عـن الـأخر ،ا ّدى هـذا
الــأمر الــى كثــرة تعريفــات الحــق (حســينيان خطيبــي.)235 :2114 ،
للحــق علاقــة قانونيــة يمتلــك الشــخص بموجبهــا المقــدرة علــى الهيمنــة
على شيء محدد بشكل خا  ،او ان يطالب الشخص القيام بعمل ما
او منعه من القيـام بـه (سـاك  .)33 :2111 ،وفقـا لـراي جـورج سـل
القــانوني الفرنســي الشــهير فــا ّن الحقــوق هــي مجموعــة مــن القــوانين
الأجتماعيــة او بعبــارة اخــرى هــي قواعــد معــام الأنســان فــي المجتمــع
التي تختلف مع الأنظمة الأجتماعية الـأخرى؛ منهـا القواعـد الأخلاقيـة
والدينية والتقاليد والعادات .لهذا يجب البحث عن الحقـوق فـي خبايـا
الحياة الأجتماعية (قرائي مقدم.)31 :2114 ،
الحقوق هي قاعـدة الأعمـال ومـن خلالهـا يقـوم الأنسـان بعمـل او
يمتنع عن القيام بـه (صـانعي .)43 ،2171 ،يعتبـر بعـض القـانونيين ا ّن
هدف الحقوق هو الحفاظ على النظم في المجتمع ،ويرون ا ّن القواعد
القانونيــة ،هــي تلــك القــوانين التــي تضــمنها القــوى الحكوميــة المخولّــة
بهذا الأمر ،وهدفها هو استتباب السلام والنظم في المجتمع .ا ّن اتبـاع
بعض المدارس الأخرى ،الـذين يـذهبون الـى ا ّن للحقـوق اسسـا ذهنيـة
متفوقة على ارادة الحكومة ،يرون با ّن هدف الحقوق هو توفير العدالـة،
ان ّهم يرون ا ّن اهم مصادر الحقوق هي افكار ونظريات العلماء وكـذلك

تلك النظريات التي تشكل الحقـوق والعـرف والعـادات ،مصـدرها هـذا
وتهــدف الحقــوق الــى تطــوير حضــارة الشــعوب وثقافتهــا( .كاتوزيــان،
.)373-371 :7304
.2المواطن
المواطن هو ذلك الشخص الذي ينتمي الى مجتمـع مـا ،ورد فـي المعجـم ا ّن
المواطن هو اهـل مدينـة مـا او بلـد مـا.في المصـادر الأسـلامية وردت مفـردات
مثـــل الأمـــة والنـــاس والرعيـــة مرادفـــة للمـــواطن ،مـــع ا ّن النـــاس والأمـــة ليســـتا
بمعــادلتين دقيقتــين لمفــردة المــواطن ،لكــن الأمــة تطلــق علــى مجموعــة مــن
الــأفراد الــذين اجتمعــوا حــول ديــن مــا او زمــان مــا او مكــان مــا ،بينمــا تطلــق
المواطنــة علــى ابنــاء المجتمــع السياســي ،امــا مفــردة الرعيــة فتطلــق دينيــا علــى
اولئك الـذين تتـولى قيـادة المجتمـع مسـئولية الحفـاظ علـى ارواحهـم وامـوالهم
(نوري الطبرسي.)230 /73 :7311 ،
تحمل مفردة المـواطن طابعـا اجتماعيـا وقانونيـا ،بمعنـى ا ّن فحـوى
المواطنة تعود الى كيفية تعامل الأنسان في البيئة الأجتماعية من جهـة،
ومن جهة اخرى تجـد مـدلولها الـى جانـب الحقـوق الـأخرى ،ومفـردة
المواطن اعم مـن حقـوق المواطنـة وتطلـق علـى مجموعـة مـن الحقـوق
والواجبات الملقاة على عاتق الفرد ،ذلـك ا ّن احـدى مـدلولأت تعريـف
المواطن هي الوضع القانوني للمواطنة والحفـاظ علـى الحريـات الفرديـة
في المجتمع ،بحيث لأ توجه ضربة الى حريات الـأخرين ،وهـذا الـأمر
يتطلب وضع الواجبات والألتزامات الـى جانـب الحقـوق ومنهـا حقـوق
المـــواطن .المواطنـــة تـــوفر بمســـاعدة مجموعـــة الحقـــوق والواجبـــات
والألتزامات والقيم الناجمة عنهـا ،طريقـا لتوزيـع المصـادر توزيعـا عادلـأ
وتمهد لحياة تتسم بالمشاركة والحيوية .ا ّن الألتزام بالقيم الجماعية لـأ
يعنــي نســيان الهويــة الفرديــة والقــيم الشخصــية ،وقواعــد واســس الحيــاة
الفردية ،يمكن ان يحتفظ القبـول بـالقيم العامـة واحترامهـا والعمـل بهـا
في محلّه دون التعارل مع القيم الفردية .ا ّن المواطنة بحاجة الى اطـار
وارضية تؤيد فيها الحقوق وتتوفر فيها امكانية انجاز المسـئولية ،ا ّن هـذا
الأطار ليس الأ الأرضية الأجتماعيـة التـي تتبلـور فـي جوفهـا القـيم ذات
الصــلة بالمواطنــة ،وتشــتمل علــى الديمقراطيــة والنظــام القــانوني الفاعــل
والمؤسســات ذات الصــلة ،التــي تــوفر قواعــد المشــاركة ،وتتجلــى قــيم
المواطنة في مثل تلك الأرضية (اشتياني.)771 :2115،
ا ّن المواطن هو الشخص الذي يحق له الحياة في المجتمـع ،ومـن
خلال التمتع بالحقوق والقيـام بواجبـات المواطنـة يسـاعد علـى تاسـيس
الحضارة ،هذا يعني ا ّن بنـاء الأنسـان فـي المجتمعـات يكتسـب اهميـة
لكل ابناء المجتمـع ،ا ّن الشـرط الضـروري لتحقيـق هـذا الـأمر هـو بنـاء
بنية لأدارة المجتمع ،يشارك الناس فيها كلهم ،وعنـدها يتجلـى مفهـوم
المواطنة بشكل حقيقي ،يتم انتاج احتياجات المواطنة.
في الواقع ،ا ّن المواطن هو الذي يعرف حقوقه الفردية والجماعيـة،
ويـــدافع عنهـــا ويعـــرف القـــانون ويطبقـــه ويطالـــب بـــه ويتمتـــع بحقـــوق

حقوق المواطنة الأسلامية وفقا للتعاليم العلوية

محــددة ،ويعــرف ا ّن هنــاك شخصــا اخــر ،ودفاعــه عــن حقــوق ذلــك
الشخص يعني دفاعه عن حقوقه نفسـه ،فـالمواطن لـأ يعنـي ان يسـكن
الشــخص مدينــة مــا ،لفتــرة محــددة ،بــل يعنـي مجموعــة مــن المعــارف
الحقوقية والفردية والأجتماعية ،لهذا تتبلـور المواطنـة عنـدما يتمتـع كـل
ابنــاء المجتمــع بــالحقوق والحريــات المدنيــة والسياســية وتكــون فــر
الحياة الأقتصادية والأجتماعية في متنـاول ايـديهم ،هـذا وا ّن المـواطنين
بصفتهم ابناء المجتمـع يشـاركون فـي مختلـف المجالـأت ،ويتحملـون
مســئوليات نتيجــة الحقــوق التــي يتمتعــون بهــا ،مســئوليات تــاتي لــأدارة
المجتمع واستتباب النظم ،ا ّن معرفة تلـك الحقـوق والواجبـات لهـا دور
مؤثر في تطوير المواطنة وبناء مجتمع على اساس الـنظم والعدالـة ،لهـذا
تحمل المواطنة مفهوما حقيقيا ،وعلى المواطنين ان يصـدروا احكـامهم
وفقا للمعايير الموضوعية ،على هذا فا ّن المواطنة في نفسـها قـوة ،ومـن
ثم تُؤخَ ُذ بعين الأعتبار حقوق مختلفة للمواطن ،ثم ا ّن المواطنـة ،تؤيـد
مقدرة الفرد لأصدار الحكم حول حياتـه ،ولـأ تحـدد حيـاتهم مـن قبـل
وفقا للعرق او المذهب او الطبقة او الجنس او واحدة منها.
بنـاء علــی ذلـک ا ّن حقــوق المواطنـة هــي مجموعـة الحريــات التــي
ً
يتمتــع بهــا ابنــاء المجتمــع ،وتطلــق علــى الحقــوق والحريــات الفرديــة
والحقوق العامة والأجتماعية (رزاق بور .)37 :2172 ،على هذا فان ّهـا
مزيج من الواجبات والمسئوليات التي يتحملها المواطنون تجـاه الـبعض
والمدينة والحكومة او القوى الحاكمة ،اضافة الى الحقوق والأمتيازات
التي يتمتعون بها وتتولى الحكومة او القوى الحاكمـة توفيرهـا .مـن هنـا
فا ّن حقوق المواطنة هي مجموعة الحقوق والأمتيـازات التـي يتمتـع بهـا
المواطنون في دولة ما وفقا لمبدا الكرامـة الأنسـانية ومبـدا منـع التمييـز،
لتـوفير ارضـية لنمــو شخصـية الأنسـان ،الفرديــة والأجتماعيـة فـي النظــام
القانوني لبلد ما .ا ّن اساس حقوق المواطنة هو ا ّن الفـرد وبسـبب كونـه
انسـانا ،يتمتــع بحقــوق وامكانيــات ،يراهــا الكثيــر مــن القــانونيين حقوقـاً
طبيعية وغير اكتسابية ،ولأ يمكن لأ ٍّي كان ان يسلبه اياها او يحددها.
فـي الغـرب هنــاك قاعـدتان لحقـوق المواطنــة .7 :الرؤيـة المؤسســة
على الليبرالية  .2الرؤيـة المؤسسـة علـى الجمهوريـة .فـي الرؤيـة الـأولى
تعــد حقــوق المواطنــة مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات المتلــازمتين،
ويتمتع بها كل مواطن بشكل متساوي ،بعبارة اخرى علـى كـل مـواطن
ان يؤدي الخدمة العسكرية في نفـس الوقـ الـذي يريـد تحقيـق الـأمن
الفــردي والحريــة وحــق التصــوي  ،امــا عنــد الجمهــوريين وفضــلا عــن
القضايا اعلاه ،فـا ّن فكـرة المثاليـة كامنـة فـي مفهـوم حقـوق المواطنـة،
وتتكون من اربعة اجزاء:
 .7المواطنون يتمتعون بمجموعة من الحقوق.
 .2الى جانب تلك الحقوق على المواطن واجبات لأبد من تاديتها.
 .4المواطنة تتضمن الرغبـة فـي السـير فـي اتجـاه تحقيـق حقـوق كافـة
ابناء المجتمع السياسي.
 .3ا ّن تلك الرغبة في تنفيـذ حقـوق الـأخرينَ ،ت َنفَّـ ُذ وفقـا لأتفـاق عـام
ومثالي( .ميلر.)743 :2114 ،
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لحقــوق المواطنــة الجديــدة ســمتان بارزتــان تميزانهــا عــن المفــاهيم
الحقوقيــة ال ـأخرى :الــأولى ا ّن حقــوق المواطنــة تختلــف عــن حقــوق
الأنســان ،وهــذا الأســتقلال يعنــي وجــوب القــاء نظــرة جديــدة عليهــا،
والأخرى ا ّن حقوق المواطنة الجديدة تدل على علاقـات المـدنيين معـا
وعلاقــاتهم بالمؤسســات الحكوميــة الــأخرى ،ومــن هنــا يجــب تقــديم
تفســير خــا لحقــوق المواطنــة بشــكل عــام .ا ّن علاقــات الحكومــة
والشعب في حقـوق المواطنـة الحديثـة مؤسسـة علـى التعـاون اكثـر مـن
كونها مؤسسة على سلطة الحكومة .مع ان ّه في بعض الحالأت المهمة
تمـــارس ســـلطة الحكومـــة لكـــن فـــي اغلـــب الحالـــأت يتحمـــل الفـــرد
والحكومة حقوقا وواجبات لتحقيق حقوق المواطنة ،لأ ننسى ا ّن الفـرد
يتمتع بحقـوق فـي المجتمـع والحكومـة ،وعليـه ان يقـوم بواجبـات مـا،
هــذا الــأمر لــأ يتصــف بصــفة احاديــة الجانــب ذلــك ا ّن الفــرد يتمتــع
بسمات اجتماعيـة ،فمـن الضـروري ان يـؤدي مـا عليـه تجـاه المجتمـع
الذي يعيش وسطه ،ويساهم في بناء مجتمع سليم ومنشود.
فيما يتعلـق بحقـوق المواطنـة مـن منظـار سـماحة قائـد الثـورة علينـا
القول :ان ّه يرى ا ّن الثورة الأسلامية قـد احييـ مقولـة حقـوق المواطنـة
في ايران .لم يكن لدينا قبل انتصـار الثـورة الأسـلامية اصـطلاة حقـوق
المواطنــة ،ا ّن مــا كــان يطــرة قبــل الثــورة هــو الأربــاب والرعيــة والعبــد
والمولى وليس المواطنة ،على هذا فا ّن الثـورة الأسـلامية هـي المؤسسـة
لمقولة حقوق المواطنة ،وا ّن المواطنـة التـي تتحـدث عنهـا هـي مواطنـة
كريمــة وســامية تهــتم بحقــوق الأنســان وا ّن التكــاليف الدينيــة تمنحــه
الكرامة .ا ّن هذه المقولـة الثنائيـة لـأ تطـرة فـي اي فلسـفة سياسـية فـي
العالم المعاصر ،ا ّن حقوق المواطنة فـي الفلسـفة السياسـية الغربيـة هـي
تلــك الحقــوق التــي يحصــل عليهــا النــاس فــي اطــار العقــد الأجتمــاعي
والوضــع الطبيعــي ،امــا فكــرة لــأ حــق وراء الحــق الــألهي الــذي يتعــالى
بالأنسان ،فلا حضور لها هناك (خامنه اي.)2113 ،
حقوق المواطنة في الرؤية الكونية الأسلامية
مــع ا ّن مصــطلل المواطنــة فــي اطــاره الحــالي ُي َعـ ُّد مقولــة حديثــة ،لكــن
جــوهره اي كيفيــة تمتــع مختلــف الأشــخا فــي المجتمــع بــالحقوق
ونوع الأنتماء والعلاقـة بالحكومـة ،لـه تـاريخ بقـدم تـاريخ الأنسـان .ا ّن
معيار الأنضمام الى المجتمع الأسلامي (المواطنـة بلغـة العصـر الـراهن)
فــي مدينــة النبــي لــم يكــن خارجــا عــن اطــارين اثنــين :امــا الأســلام او
التحالفات .على هذا فا ّن المسلمين واليهود في المدينة اللذين احتفظـا
باستقلال مجتمعهما الديني ،ك ّونـا مجتمعـا سياسـيا موحـدا ،وا ّن النبـي
( ) قد احل الوحدة الدينيـة محـل الوحـدة القوميـة ،وقـد جعـل اتبـاع
الأديان الألهية الأخرى عضوا في المجتمـع السياسـي بشـرط الأنضـمام
الــى التحالفــات .بعــد نــزول ســورة التوبــة والحــديث عــن الذمــة ،فــا ّن
الأنضــمام الــى المجتمــع وفقــا للتحالفــات لــم يبــق حكــرا علــى يهــود
المدينة ،بل اصبل يشتمل على كل اتباع اهل الكتاب ،وان ّهم اصـبحوا
اعضـــاء المجتمـــع الأســـلامي وفقـــا للذمـــة ولـــيس عضـــوا فـــي الأمـــة
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تخصصیتان .تعالیم نهج البلاغة .السنة الثانیة ،العدد الأول ،ربیع و صیف (7341المتوالي)4
فصلیتان علمیتان – ّ

الأسلامية ،اما من لم يدخل في هذين الأطارين كان يعتبـر اجنبيـا (غيـر
المواطن) .بعد وفاة النبـي ( ) وتوسـيع رقعـة الفـتل الأسـلامي وزيـادة
عدد سكانها في اطار الدولة الأسـلامية ،قـد تكـ ّون المجتمـع السياسـي
الأسلامي وليس الأمة المسلمة وفقا لتلك الشـرطين ولـأ تـاثير للسـمات
القومية واللغويـة والأرضـية فـي الـأمر .حتـى فـي تلـك الفتـرة التـي ظهـر
التمييز القومي والعرقي بين العرب والعجم ،لم يكـن لهـذه العناصـر دور
في انتماء الفرد الـى الدولـة الأسـلامية مـن عـدم انتمـاءه اليهـا ،يبـدو ا ّن
الأمــام علــي (ع) وعنــدما رای ا ّن معاويــة ك ـ ّون حكومــة مســتقلة فــي
الشام ،لم يعتبر معاوية واتباعه اجانبا ،بل حاربهم وفقا لشـروط الحـرب
مـــع المتمـــرد الـــداخلي اي اهـــل البغـــي ولـــيس الأجانـــب (الكفـــار او
المشركين) .يـراد بالذمـة خلـق بيئـة امنـة والوصـول الـى صـيغة التفـاهم
والحياة المشتركة والتعايش السلمي بين الفرق الدينيـة المختلفـة داخـل
ـب اهـل
اطر الحكومة الأسلامية .ا ّن الفرد او الجماعة التي تـرفض تکالُ َ
الذمة ،عليـه ان يتـرك المجتمـع وان يخـرج مـن ارل الکفـر بـدعم مـن
الحكومة الأسـلامية ،وان تتجـه الـى اراضـي امنـة او ملجـا تريـدها تلـك
الجماعـة ،ومــا لــم تصــل الــى تلــك الأراضــي الأمنــة فان ّهــا تتمتــع بــدعم
كامل من المسلمين (عميد زنجاني.)50 :7337 ،
على هذا ومن منظار الأسلام يمكن للاجنبي وباذن رسمي (الأمان
والذمام) ان يدخل البلد الأسلامي ،او يعبر منه ،او يقيم فيه مؤقتـا ،وا ّن
تحقيــق الأمــان يتوقــف علــى طلــب الــأجنبي وقبولــه علــى يــد الحكومــة
الأســلامية ،او المســلم ،يســمى الــأجنبي بعــد الحصــول علــى الأمــان
مستامن ،ويمكنه ان يدخل الحدود الأسلامية ،وان يستفيد مـن الـدعم
الكامل من الحكومة الأسلامية والحقوق والحريـات الخاصـة( .ضـيائي
بيكدلي .)33 :7301،يمكن لفئة من الأجانب وهم الأقليات الدينيـة،
واتبـــاع اليهوديـــة والمســـيحية والزرادشـــتية ،وبـــدفع الجزيـــة او القبـــول
بمعاهــدة الذمــة مــع الحكومــة الأســلامية ،ان يتمتعــوا بحقــوق المواطنــة
الى حد ما ،او يسمل لهم بالأقامـة الدائمـة .لـو قمنـا بالمقارنـة يمكننـا
القول ا ّن اهل الذمة لأ يتمتعون بكل امتيازات المسـلمين فـي المجتمـع
الأســلامي ،ويعــانون مــن عراقيــل ،يجــب ان تــذكر تلــك القضــايا فــي
معاهدة الذمة وان يوقّعوا عليها ،مثل عدم الدعايـة الدينيـة وعـدم الجهـر
بالمنكرات ،والمحدودية في تاسيس مباني اعلى من بيـوت المسـلمين،
وعــدم الــدخول فــي المســاجد والأمــاكن الأســلامية المقدســة (عميــد
زنجــاني )724 :2113 ،ا ّن الأجانــب المســتامنين فــي حــدود الدولــة
الأســلامية يتمتعــون بحقــوق مثــل حريــة الــدخول والأقامــة وحريــة القيــام
بالواجبات الدينية ،والصيانة مـن التعـرل وحريـة اختيـار المكـان وحريـة
الأنتقال في اراضي الدولـة الأسـلامية مـا عـدى الأمـاكن المقدسـة مثـل
الحجــــاز اي مكــــة والمدينــــة والتمتــــع بــــالقوانين الخاصــــة بالــــأحوال
الشخصية الخاصة باهل الكتاب وحق امتلاك مقبرة خاصـة بهـم وعـدم
دفع الضـرائب فضـلا عـن الجزيـة (المصـدر نفسـه.)711-30 :اشـارت

الكتب ذات الصلة الـى الأدلـة الكامنـة وراء دفـع الجزيـة علـى يـد اهـل
الذمــة وهــي ا ّن المســلمين يــدفعون الضــرائب تحــ عنــوان الخمــس
والزكـاة وفضـلا عـن هـذا ا ّن الحـاكم لـه الولأيـة علـى ارواة المســلمين
وانفســهم ،ويمكنــه ان يتصــرف فــي امــوالهم .ا ّن اهــل الكتــاب واهــل
الذمــة لــأ يــدفعون الخمــس والزكــاة ،ووفقــا للمعاهــدة المبرمــة يقومــون
بواجباتهم كمواطنين ويدفعون الجزية او الخراج.
على كل وفيما يتعلق بحقوق المواطنة في الأسـلام هنـاك مبـدءان :اولـأ
الكرامة الأنسانية التي تشكل احدى الأسس العقائدية في النظام الأسـلامي،
ا ّن هــذا المبــدا يرســم الأنســان كائنــا يمتلــك امكانيــات كبيــرة للتكامــل،
وبقدرته اللا محدودة والموهبة التي اودعهـا اللـه فـي ذاتـه ،يمكـن ان يتطـور
حتــى يصــل اعلــى درجــات الكمــال الأنســاني ،ا ّن الكرامــة تعنــي القيمــة
والأنســانية والأبتعــاد عــن الــرجس كمــا تعنــي الفت ـوة والســخاء ،ان ّهــا شــرف
وحرمـــة ،يمتلكهـــا الأنســـان لأســـتقلاله الـــذاتي ،ومقدرتـــه العقليـــة وطابعـــه
الألهي ،ويتمتع بهـا فطريـا ،فالكرامـة الأنسـانية هـي الأسـاس فـي الكثيـر مـن
واجبات المواطنة .ثانيا الأشراف العام ،ا ّن الأسلام لأ يعتبـر قضـية الأشـراف
واجبا ملقاة على عاتق الجهاز الحكومي او الحاكم فحسب بـل يعلِّـم النـاس
الواجبــات القانونيــة والشــرعية والألهيــة ،ان يهتمــوا بمصــيرهم كمــا جــاء فــي
الذكر الحكيم :على كل مسـلم فـي المجتمـع الأسـلامي ان يقـوم باصـلاة
الأمور وينشر الخير ويمنع المساوئ (كوشا )71 :2113،ا ّن الأشـراف العـام
وكــون الجميــع مســئولأ فــي المجتمــع يمنحــان النظــام المقــدرة ان يرقــي
بمستوى وعي النـاس وقوتـه الداخليـة ولـأ تنتهـي سـلطته بالفسـاد بـاي حـال
من الأحوال.
سمات حقوق المواطن الأسلامي في نهج البلاغة
ا ّن نهــج البلاغــة هــي اكبــر اثــر خالــد فــي دائــرة الثقافــة والعلــم والفكــر
البشــري وهــي كلــام شــخص كــان يقــول« :ســلوني قبــل ان تفقــدوني،
فلانــا بطــرق الســماء اعــرف بطــرق الــأرل» (شــهیدی،43 :2173،
الخطبة  .)32في هذا الكتاب الخالد استخدم مختلف المفاهيم في
مختلف الأطر ،جاءت كثيرا فـي اسـلوب الخطـب والرسـائل والحكـم،
وتــدل علــى مفهــوم وحقــوق المواطنــة فــي المجتمــع الأســلامي ،تعنــي
بعضــها المــواطنين ولــأ فــرق فــي الأطــار الــذي اســتخدم فيهــا ،منهــا
مفهـوم الرعيــة ،هنـاك كلمــات اخـرى مرادفــة لهـا .ا ّن اســتخدام مفهــوم
الرعيــة للدلألــة علــى المــواطنين جــاء اول مــرة فــي احاديــث الرســول
الأكرم ،ومن ثم في احاديث الأمام علي (ع) بكثرة ،ان ّهـا مـاخوذة مـن
مفردة رعى وتعني الحفظ ،يطلق على النـاس رعيـة لـأ ّن الحـاكم يتـولى
حفظ ارواحهم واموالهم وحرياتهم (مطهري.)721 :7335 ،
ا ّن نظريات الأمام علي (ع) حول المواطنة وحقوقها في المجتمـع كانـ
مؤسسة علـى نظريـات القـران والسـنة النبويـة .وفـي الحقيقـة ا ّن فكـرة المواطنـة
بــراي الأمــام علــي (ع) مؤسســة علــی ارضــية دينيــة ،ذل ـك ا ّن المصــدرين اي
القـران والسـنة اهـم مصـادر ديـن الأسـلام ،امـا فـي مجـال اسـس المواطنـة فــي
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نهــج البلاغــة ،فــا ّن رؤيــة الأمــام اليهــا وحقوقهــا والألتزامــات ذات الصــلة بهــا،
ناجمــة عــن اســس ورؤيــة توحيديــة للــدين .فــي الرؤيــة الكونيــة العلويــة تعكــس
حقــوق المواطنــة وفكــرة العدالــة العالميــة وذلــك المجتمــع الــذي يمكــن لــأي
انسان ان يعـيش فيـه بكرامـة وبسـلام وامـن ،ا ّن هـذه الحقـوق ظهـرت منـذ ان
خُ لِ َق الأنسـان ،ذلـك ا ّن الأنسـان كـائن منحـه اللـه الكرامـة ،كمـا يـرى الأمـام
علي (ع) ا ّن الشرعية الهية وان هذه الشـرعية تتحقـق فـي المجتمـع بعـد اقبـال
النــاس وارادتهــم ،ا ّن الــدين والسياســة فــي كلــام الأمــام وســيرته العمليــة ،لهمــا
علاقة قريبة ،لو قمنا بدراسة فحوى المواطنة وكيفية علاقـة الحكـام والمـواطنين
لعرفنا ان ّه من منظار امير المؤمنين يجب ان تكون هـذه العلاقـة ثنائيـة ،ذلـك ا ّن
الحق والتكليف توامان ،ا ّن الأمـام علـي (ع) يعتقـد بالمسـئولية الكبيـرة الملقـاة
علــى عــاتق المــواطنين تجــاه المجتمــع والنظــام الأجتمــاعي ،هــذا ودعــا الأمــام
المــواطنين الــى المشــاركة الناشــطة فــي ســاحة الأجتمــاع ويعتقــد بــدور النــاس
وارادتهــم فــي تحديــد نــوع الحكومــة والســيادة .ا ّن نطــاق المواطنــة مــن منظــار
الأمام علي (ع) نطاق مفتوة بمعنى وجوب تمتـع الجميـع بحقـوق المواطنـة،
ويجب ان يكون المواطنـون سواسـية فـي التمتـع بـالحقوق .فـي قضـية حقـوق
المواطنة يرى الأمام علي (ع) ا ّن الحكومة هي الألية والوسيلة لتعالي الناس.
.7العدالة الأجتماعية
ان الأنســان مــدني بــالطبع ولأســتمرار حياتــه الماديــة بحاجــة الــى تكــوين
المجتمع والحكومة ،ويجب ان يعـيش فـي الأجتمـاع وان ضـرورة الحيـاة
الأنســانية هــي الأختلــاف والصــراع .علــى هــذا مــن الضــروري ان تســوده
القوانين ،وان يعرف الكل ما عليه من حقـوق وواجبـات تجـاه المجتمـع،
ويمكنــه ان يــوفر الأمكانيــة بانــه يتمتــع الجميــع بحقــوقهم عنــد حــدوث
المشــاكل ،وفــي نفــس الوق ـ ان يعمــل بمــا عليــه تجــاه الــأخرين مــن
حقوق ،بعبارة اجل ،ا ّن العدالة الأجتماعية هي منل كل ذي حـق حقـه،
وان يحصل كل ذي حق على حقه ولأ يمارس بحقه اي ظلـم ولـأ يظلـم
احد (الطباطبایي.)413 /7 :7371 ،
ا ّن العدالة فـي الرؤيـة العلويـة هـي امتلـاك الفـر المتسـاوية للتكامـل
وتحقيـــق التطـــور المـــادي والمعنـــوي ،وفقـــا للتعـــاليم العلويـــة ا ّن النـــاس
سواسية ،ولأ فرق جوهري بينهم فكلهم سواسـية فـي الخلـق وان الفـوارق
الدنيوية لأ تعد معيارا لتفوق هذا على ذاك ،وان الناس كلهم امـراة ورجـل
وطفــل وعجــوز سواســية فــي نظــام الكــون ،ا ّن الأمــام علــي (ع) يــرى ا ّن
العدالة هي قانون شامل وسنة لأ يمكن نكرانها في عـالم الكـون ،ويعرفهـا
فــي الأجتماعــات الأنســانية ونظــام التشــريع بصــفتها ضــرورة لــأ يمكــن
نكرانها ويؤكد على ضرورة التنسيق بين نظام التكوين والتشريع ،اذ عـرف
مذهبه ومكتبه بالعدالـة (حكيمـي .)71-3 :2111 ،ا ّن اسـم الأمـام علـي
(ع) امتزج مع العدالة بحيث يـذكرنا اسـم علـي بالعدالـة وتـذكرنا العدالـة
باسم علي (محمدي ري شهري .)54 /3 :2113 ،ا ّن قصة الأمام علـي
(ع) فـــي مجـــال العدالـــة الأجتماعيـــة مـــن القضـــايا الثمينـــة التـــي تعطـــي
الأنسانية وروة الأنسان شرفا ومنها رفض طلب اخيه عقيـل فـي التصـرف
باموال الناس تـاتي مـن ضـمن تلـك الأمثلـة (جـرداق )72 :2110 ،يـرى
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الأمام علي (ع) بـان المبـدا الـذي يمكنـه ان يحفـظ التعـادل الأجتمـاعي
ويرضي الجميع ويعطـي هيكلـة المجتمـع الصـحة ويمـنل روة الأجتمـاع
الهدوء ،هو العدالة ،ا ّن الظلم والتمييز ليسـا بقـادرين علـى ان يرضـيا روة
الظالم نفسه وروة من يمارس الظلم لصالحه ،ناهيك عـن المظلـومين ا ّن
العدالــة الكبيــرة هــي طريــق عــام يمكنهــا ان تضــم الجميــع فــي جوفهــا،
وجعلهم يعبرون منها دون مشكلة ،لكن الظلم هو طريق لأ يصـل بالظـالم
نفسه الى هدفه( .مطهريَ .)321 :2117 ،واللَّ ِه َلأ ُّ رن اُّبِي َ َع َلى َح َس ِ
ـك
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اُّ رظلِ ُم ا َُّحداً لِ َن رفسٍ ُي رس ِر ُع اِلَى الربِ َلى قُفُولُ َها َو َي ُطـو ُل فِـي الث ََّـرى ُحلُولُ َهـا َلـأ ذَا
َو َلــأ ذ َ
ــن ِديــنِ اللَّـــ ِه اُّ َت ري َتنِـــي
َاك َولَ ِكنَّ َهـــا َه ِديَّــ ٌة َف ُق رلـــ ُ َهبِ َل رتـــكَ الر َه ُبــو ُل اُّ َعـ ر
لِ َتخر ـ َد َعنِي اُّ ُمخر َت ـبِ ٌ اُّنر ـ َ اُّ رم ذُو ِجنَّـ ٍة اُّ رم ت رَه ُجـ ُـر َواللَّـ ِه لَـ رو اُ رع ِطي ـ ُ ا رلأ ُّ َقــالِي َم
ـب
َّ
السـ رب َع َة بِ َمــا ت رَحـ َ اُّ رفلَا ِك َهــا َع َلــى اُّ رن اُّ رع ِصـ َـي اللَّـ َه فِــي نَ رم َلـ ٍة ا رُّسـلُ ُب َها ُج رلـ َ
شَ ِع َير ٍة َما َف َع رل ُت ُه َواِ َّن ُدن َرياكُ رم ِع رن ِدي َلأ ُّ ره َو ُن ِم رن َو َر َق ٍة فِي َف ِم َج َـرا َد ٍة َت رق َضـ ُم َها
َما لِ َعلِ ٍّي َولِ َن ِعي ٍم َي رف َنى َولَ َّذ ٍة َلأ َت ربقَى نَ ُعو ُذ بِاللَّ ِه ِم رن ُس َب ِ
ات الر َع رقـ ِل َوقُـ رب ِل ال َّزلَـ ِل
َوبِ ِه ن رَس َت ِعي ُن( .شهیدی،713 :2173 ،الخطبة .)223
يقول الأمام (ع) في بداية الرسـالة  21مـن نهـج البلاغـة ومـن عهـد لـه
عليــه الســلام الــى محمــد بــن ابــي بكــر رضــي اللــه عنــه حــين قلــده مصــر:
س َب ري َن ُه رم فِـي
احكَ َواُّلِ رن لَ ُه رم َجانِ َبكَ َوا رب ُس ر لَ ُه رم َو رج َهكَ َوا ِ
ض لَ ُه رم َج َن َ
فَاخر ِف ر
الضـ َعف َُاء
س ُّ
اللَّ رح َظ ِة َوالنَّ رظ َر ِة َحتَّى َلأ َي رط َم َع الر ُع َظ َم ُاء فِـي َح ري ِفـكَ لَ ُهـ رم َو َلـأ َي ريـاُّ َ
ــن َعـــدرلِكَ َع َلـــ ري ِه رم (شـــهیدی ،2173 :271،الرســـالة  )21ا ّن كـــل مـــن
ِمـ ر
يجعلــون الحكومــة العلويــة نموذجــا لهــم علــيهم ان يحفظــوا هــذه الرســالة :اُّ
اُّ رق َن ُع ِم رن نَ رف ِسي بِاُّ رن ُيقَا َل َه َذا ا ُِّم ُيـر الر ُمـؤ ِرمنِ َين َو َلـأ اُشَ ـارِكُ ُه رم فِـي َم َكـارِ ِه الـ َّد ره ِر
ش َف َمـا خُ لِ رقـ ُ لِ َيشر ـ َغ َلنِي اُّ ركـ ُل الطَّ ِّي َب ِ
ـات
ا رُّو اُّكُو َن ا رُس َو ًة لَ ُهـ رم فِـي ُجشُ ـو َب ِة الر َعـ ري ِ
ِم ِمـ رـن
َكالر َب ِهي َم ـ ِة الر َم رر ُبو َط ـ ِة َه ُّم َهــا َع َلف َُهــا اُّ ِو الر ُم رر َس ـ َل ِة شُ ـ ُغلُ َها َت َق ُّم ُم َهــا َت رك َت ـر ُ
اُّ رعلَافِ َهــا (شــهیدی،2173 :243الرســالة  .)35عنــدما تــولى الأمــام (ع) امــر
الخلافة كان الـبعض يتمتـع بامتيـازات وفقـا لتمييـز مارسـه الخلفـاء السـابقون
فاصبحوا اعلى شانا من الأخرين؛ فارادوا الأستمرار على ما هم علـيهم لكـن
الأمام (ع) رفض اي نوع من التمييز في حكومته ،واعتبر الجميـع سواسـية،
ا ّن مــا جعــل الأمــام (ع) يقبــل بالخلافــة هــي تعــرل العدالــة الأجتماعيــة
للخطــر ،ا ّن القبــول بالخلافــة علــى يــد الأمــام كان ـ نتيجــة قيامــه باحلــال
العدالة والمساواة الأجتماعية ،يقول الأمام في هذا المجال :اُّ َما َوالَّـ ِذي َف َلـ َق
اضـ ِر َوقِ َيـا ُم الر ُح َّجـ ِة بِ ُو ُجـو ِد ال َّن ِ
الر َح َّب َة َو َب َـراُّ ال َّن َسـ َم َة لَـ رو َلـأ ُح ُضـو ُر الر َح ِ
اصـ ِر َو َمـا
اُّخَ َذ اللَّ ُه َع َلى الر ُع َل َما ِء اُّلَّأ ُيقَا ُّروا َع َلى ِكظَّـ ِة َظـالِ ٍم َو َلـأ َسـغ ِ
َب َم رظلُـو ٍم َلأُّلر َق ريـ ُ
س اُّ َّولِ َهـا َو َلـأُّلر َف ري ُت رم ُدن َريـاكُ رم َهـ ِذ ِه اُّ رز َهـ َد
َح رب َل َها َع َلى غَارِبِ َها َولَ َس َق ري ُ ا ِخ َر َها بِ َكار ِ
ِع رن ِدي ِم رن َع رف َط ِة َع رن ٍز (شـهیدی،77 :2173،الخطبـة .)4ا ّن الحكومـة عنـد
الأمام (ع) تهدف الى تنفيذ الحق والعدل وازالة الظلم والفساد لأ غيـر وفـي
غير هذا فلا قيمة النعلَ :واللَّ ِه لَ ِه َي ا َُّح ُّب اِلَ َّـي ِم رـن اِ رم َـرتِ ُك رم اِلَّـأ اُّ رن اُقِـي َم َحقّـاً
اس (شهیدی،20 :2173،الخطبة.)44
ا رُّو اُّ رد َف َع َب ِاطلًا ثُ َّم خَ َر َج َفخَ َط َب النَّ َ
مــن النقــاط المهمــة فــي مجــال المســاواة الأجتماعيــة الشــاملة فــي
حكومــة الأمــام علــي (ع) هــي انّــه بــالرغم مــن التزامــه بالأســلام والتاكيــد
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الكبير على الدين الأسلامي المبين ،الأ ان ّه كان يهتم بغيـر المسـلمين فـي
المجتمــع الأســلامي وامــر مــرارا وكــرارا بمراعــاة حقــوقهم فــي المجتمــع
وحتى تخصيص مالأ من بي المال للفقراء ،وان قصـة العجـوز النصـراني
في هذا المجال هي نموذج لها ،اذ امر الأمام (ع) بتخصيص قسـما مـن
بيـ المــال لــه وهــذا يــدل علــى النظــرة الشــاملة للامــام قــال الأمــام (ع)
جعلتم الرجل يعمل عندكم في فترة كان يسـتطيع العمـل لكـن اليـوم وهـو
اصبل عجوزا ولأ يمكن العمل تمنعونه قوت اليوم ،اعطوه مالـأ مـن بيـ
المال (الحر العاملي.)14 :2110 ،
.7-7الأمن الأجتماعي
في عهود الأمام (ع) نرى الأهتمام الكبير بالعدالة والعطوفـة وحـب النـاس
واحتـــرام شخصـــيتهم وحقـــوقهم (مطهـــري )773-770 :7331 ،بغيـــة
تحقيــق هــذا الهــدف الأجتمــاعي .ا ّن الأمــام فــي حــديث لــه يصــرة بــا ّن
ضرورة الحكومة والقيادة ناجمة عن توفير الـأمن الأجتمـاعيَ :كلِ َمـ ُة َحـ ٍّق
ُي َرا ُد بِ َها َب ِاط ٌل نَ َع رم اِنَّ ُه َلأ ُح رك َم اِلَّأ لِلَّ ِه َولَ ِك َّن َه ُؤ َلأ ِء َيقُولُو َن َلأ اِ رم َـر َة اِلَّـأ لِلَّـ ِه
س ِم رن ا ُِّمي ٍر َب ٍّر ا رُّو ف ِ
َاج ٍر َي رع َم ُل فِي اِ رم َرتِ ِه الر ُمؤ ِرم ُن َو َي رس َت رمتِ ُع فِ َيهـا
َواِنَّ ُه َلأ ُب َّد لِلنَّا ِ
َـي ُء َو ُيقَاتَـ ُل بِـ ِه الر َعـ ُد ُّو َوتَـار َم ُن بِـ ِه
الر َكافِ ُر َو ُي َبلِّ ُغ اللَّ ُه فِ َيها ا رلأ ُّ َج َل َو ُي رج َم ُع بِـ ِه الرف ر
لض ِع ِ
اة ِم رـن ف ِ
َـاج ٍر
الس ُب ُل َو ُيؤرخَ ُذ بِ ِه لِ َّ
ِيل َبر َو ُي رسـ َت َر َ
يف ِم َن الر َق ِو ِّي َحتَّى َي رس َتر َ
ُّ
(شـــهیدی،47 :2173،الخطبـــة .)31ا ّن الأمـــام (ع) يـــرى ا ّن الحـــاكم
الحقيقي بحاجة الـى توسـيع نطـاق المصـالل الأجتماعيـة نحـو الأجتمـاع
الذي ياتي باكبر قدر من الأمن لكل المـواطنين .يقـول الأمـام علـي (ع):
ا ّن فلسفة حكومته هي توفير الـأمن الأجتمـاعي :اللَّ ُهـ َّم اِنَّـكَ َت رع َلـ ُم اُّنَّـ ُه لَـ رم
ـاس شَ ـ رـي ٍء ِمـ رـن ف ُُضـ ِ
ـول
َي ُكــنِ الَّـ ِذي َكــا َن ِمنَّــا ُم َناف ََسـ ًة فِــي ُسـ رل َط ٍان َو َلــأ الرتِ َمـ َ
ر
َاة فِـي بِلَـا ِد َك ف ََيـا َم َن
الر ُح َطا ِم َولَ ِك رن لِ َن ِر َد الر َم َعالِ َم ِم رن ِدينِـكَ َونُ رظ ِه َـر ا رل ِأ رصـل َ
الر َم رظلُو ُمــو َن ِمـ رـن ِع َبــا ِد َك َوتُ َقــا َم الر ُم َعطَّ َلـ ُة ِمـ رـن ُحـدُو ِد َك( .شــهیدی:2173،
 ،35الخطبة .)747
ا ّن الأمام لم يلجا في حكمه الى اثارة الرعـب والخـوف فـي مواجهـة
المعارضــين بــاي حــال مــن الــأحوال ،انّــه لــم يســتخدم العنــف حتــى فــي
مواجهة العناصر المثارة للشغب ،ولأ يعاملهم بالعنف وسياسـة الرعـب ،و
لم يكن يعامل الناس وفقا للظنون ولأ يعاقـب النـاس قبـل وقـوع الجريمـة،
ولــأ يعاقــب مــن يظــن بــان ّهم يثيــرون الفوضــى (محمــدي ري شــهري،
 )721/3 :2113انّــه وفــي عهــده الــى مالــك الأشــتر يصــرة حــول اقامــة
السلام والأمن الأجتماعيَ :و َلأ َت رد َف َع َّن ُص رلحاً َد َع َ
اك اِلَ ري ِه َعـ ُد ُّو َك و لِلَّـ ِه فِيـ ِه
الص ـ رل ِل َد َع ـ ًة لِ ُج ُنــو ِد َك َو َر َاح ـ ًة ِمـ رـن ُه ُم ِومــكَ َواُّ رمن ـاً لِبِ َلــا ِد َك
ر ًِضــا َفـ ِـا َّن فِــي ُّ
(شــهیدی ،231 :2173 ،الرســالة .)54يقــول للاشــتر النخعــيَ :فــالر ُج ُنو ُد
س َتقُـو ُم
بِ ِا رذ ِن اللَّ ِه ُح ُصو ُن ال َّر ِع َّي ِة َو َز ري ُن الر ُو َلأ ِة َو ِعـ ُّز الـدِّينِ َو ُس ُـب ُل ا رلـأ ُّ رمنِ َولَـ ري َ
ال َّر ِع َّي ُة اِلَّأ بِ ِه رم( .شهیدی ،231 :2173 ،الرسـالة .)54كمـا يقـول (ع):
ــاء اللَّــ ُه َعــ َّز َو َجــ َّل.
َفاُّ رســ ِر ُعوا اِلَــى ا ُِّميــ ِركُ رم َو َبــا ِد ُروا ِج َهــا َد َعــد ُِّوكُ رم اِ رن شَ َ
(شهیدی ،731 :2173 ،الرسـالة  .)7لكـن النقطـة المهمـة التـي يجـب
الأشـارة اليهـا هنــا وكـان قـد ركــز عليهـا الأمـام ونبــه الولـأة اليهـا ،هــي ا ّن
المشاركة في التعبئة العامة يجب ان تكـون طوعـا ولـيس اجبـارا ،ويكتـب

الى عثمان بن حنيف قائلا :فَان َره رد بِ َم رن ُّا َطا َعـكَ اِلَـى َم رـن َع َص َ
ـاك َو راسـ َتغرنِ
س َع رنكَ ف َِا َّن الر ُم َت َكـارِ َه َم ِغ ُيبـ ُه خَ ريـ ٌر ِم رـن َمشر َـه ِد ِه
بِ َمنِ انرقَا َد َم َعكَ َع َّم رن َتقَا َع َ
َوقُ ُعو ُد ُه اُّ رغ َنى ِم رن نُ ُه ِ
وض ِه( .شهیدی،733 :2173،الرسالة .)3
بعد اقامة السلام والنظم في المجتمـع ،يـاتي دور الـأمن النفسـي .ا ّن
الناس يجب ان لأ يخافوا في المجتمـع مـن الظلـم ولـأ يـدخلوا فـي دائـرة
صراعات الحكام ،ولأ يلجئوا الى المدة والتملـق .ا ّن الأمـام كـان يؤكـد
علــى صــيانة ابنــاء المجتمــع مــن التجســس والحفــاظ علــى مــاء الوجــه،
ويقولَ :ولر َي ُك رن اُّ رب َع َد َر ِع َّيتِكَ ِم رنكَ َوا رُّشـ َناُّ ُه رم ِعنرـد ََك اُّ رط َل ُـب ُه رم لِ َم َعايِ ِ
س
ـب النَّـا ِ
َـاب َع رنـكَ
ف َِا َّن فِي النَّا ِ
س ُع ُيوباً الر َوالِي ا َُّح ُّق َم رن َس َت َر َها َفلَـا َت رك ِشـ َف َّن َع َّمـا غ َ
َـاب َع رنـكَ
ِمن َرها ف َِانَّ َمـا َع َل ريـكَ َت رط ِه ُيـر َمـا َظ َه َـر لَـكَ َواللَّـ ُه َي رح ُكـ ُم َع َلـى َمـا غ َ
ف رَاس ُت ِر الر َع رو َر َة َما راس َت َط رع َ َي رس ُت ِر اللَّ ُه ِم رنكَ َما ت ُِح ُّب َست َرر ُه ِم رـن َر ِع َّيتِـكَ اُّ رطلِـ رق
َاب َع رن كُـ ِّل َمـا
َعنِ النَّا ِ
س ُع رق َد َة كُ ِّل ِح رق ٍد َوا رق َط رع َع رنكَ َس َب َب كُ ِّل ِو رت ٍر َو َتغ َ
ِ
ِ
السـاع َي غَـام َواِ رن تَشَ ـ َّب َه
َلأ َي ِض ُل لَكَ َو َلأ َت رع َج َل َّن اِلَى ت رَصـديقِ َسـا ٍع ف َِـا َّن َّ
بِالنَّ ِ
اص ِح َين( .شهیدی ،231 :2173،الرسالة .)54
.2العدالة الأقتصادية
من اهم حقوق الناس على الحكومة ،هو اقامة العدالـة فـي القضـايا الأقتصـادية
فـــي المجتمـــع .ا ّن الحكومـــة مـــن واجبهـــا ان تلبـــي احتياجـــات المجتمـــع
الأقتصــادية ،وتمــنل الــأموال العامــة للفقــراء واصــحاب الحــق ،وتــنظم معــام
النــاس .فالعدالــة هــي مراعــاة حقــوق كــل ذي حــق والعدالــة الأقتصــادية هــي
مراعاة حقوقهم الأقتصـادية ،ومـن حقـوق النـاس فـي الحكومـة الأسـلامية ،هـو
تــوفير الرفــاه النســبي الأقتصــادي ،الملقــاة علــى عــاتق الحــاكم او الحكومــة
الأسلامية .ا ّن مفاهيم مثل توزيـع العوائـد بعدالـة ،والمسـاواة فـي الأسـتفادة مـن
المصــادر القوميــة ،وبشــكل خــا مــن بيـ المـال ،وتحقيــق الرفــاه النســبي،
وازالــة الفقــر فــي المجتمــع الأســلامي تعــد مــن مــدلولأت العدالــة الأقتصــادية،
يتطلــب احتــرام حقــوق النــاس الأقتصــادية توزيــع العوائــد و ازالــة الفقــر وتقليــل
الفجوة بـين مختلـف طبقـات المجتمـع ،ومـنل الطبقـات الضـعيفة مالـأ ،علـى
الحكومة الأسلامية ان تقوم بهذه الأعمال تحـ عنـوان الضـمان الأجتمـاعي،
ينتهي احترام هذه القضايا باقامة العدالة الأقتصادية.
فالعدالة الأقتصادية تعنـي الحيـاة بلـا فقـر ،كمـا قـال الأمـام علـي (ع) فـي
هذا المجال :والذي فلـق الحبـة وخلـق الكائنـات لـو اخـذتم العلـم مـن معدنـة
لسرتم في الوس  ،وعلـى طريـق الحـق ،لأتضـح الطـرق علـيكم واتضـح
علامات الهداية لكم ،والقى نور الأسلام بظلـه علـيكم ،عنـدما لحصـلتم علـى
الرفاه ولأ تبقى اسرة جائعة ،ولأ يتعرل كافرا او مسلما الـى الظلـم( .الكلينـي،
.)42 /0 :7311
فــي النظــام العلــوي يــتم تقويــة ثقافــة دعــم المظلــوم لأزالــة ارضــية انتهــاك
الحقـــوق الأقتصـــادية ،وتعمـــيم مواجهـــة المهـــاجمين ،ا ّن الأمـــام لـــم يكتـــف
بالكلام الهادئ والحنون تجاه المستضـعفين ومـا يعـانون مـن مشـاكل ،بـل انّـه
كما كان قبل الخلافة ازهد النـاس فـي عصـره ،وبعـدما تـولى امـر الحكـم ،لـم
يحدث اي اختلاف مادي في حياته ،واستمر في حياته فقيرا مثل فقـراء العـالم
الأسلامي ،كما كان عمليا قائد الناس في تحمل المشـاكل ومصـائب الحيـاة،
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ا ّن هدف الأمام (ع) من قبول الحكم هو تنفيذ العدالة وتقليـل الفجـوة الطبقيـة
وازالـــة الفقـــر (هـــادوي )273 /1 :2117 ،ا ّن الأمـــام علـــي (ع) وحتـــى مـــع
اصحابه القريبين منه ومن كـانوا معـه وشـاركوا فـي الحـروب تعامـل مثـل تعاملـه
مع كل الناس ،ولم يفرق بين العبد الأسود وكبـار الأنصـار فـي تقسـيم الغنـائم،
كما جاء طلحة والزبير عند امير المؤمنين وقالأ لم يكن عمـر يعطينـا بمثـل هـذا
قال الأمام كيف كـان يعطـيكم النبـي مـن الغنـائم ان ّهمـا اتخـذا الصـم  .قـال
الأمــام ا لــم يكــن النبــي ( ) يــوزع الغنــائم بشــكل مســاوي ،قالــأ بلــى ،قــال
الأمام :هل عندكم اتباع سنة النبي اصل ام سنة عمر؟ قالأ :سـنة النبـي يـا اميـر
المؤمنين لكننا سـابقان فـي الأيمـان وتحمـل المشـاكل والقرابـة ،رد الأمـام هـل
انتما سابقان ام انا السابق ،قالأ ان السابق ،قال الأمام :هـل لـديكم قرابـة مـع
النبي ام انا لـدي قرابـة معـه ،قالـأ انـ  .هـل انتمـا تحملتمـا المصـائب ام انـا؟
قالــأ :ان ـ  .قــال الأمــام (ع) واللــه ا ّن حصــتي وحصــة هــذا الغلــام سواســية،
واشار الى الغلام( .سيد رضي.)243 :2117،
ر
ومن كلام له (ع) لما عوتب على التسوية فـي العطـاء :اُّ تَـا ُم ُرونِّي اُّ رن
اُّ رطلُ َب ال َّن رص َر بِالر َج رورِ فِي َم رن ُولِّي ُ َع َل ري ِه َواللَّ ِه َلأ اُّطُو ُر بِ ِه َمـا َسـ َم َر َسـ ِمي ٌر َو َمـا
ـف َواِنَّ َمـا
الس َما ِء ن رَجماً لَ رو كَـا َن الر َمـا ُل لِـي لَ َسـ َّو ري ُ َب ريـ َن ُه رم َف َك ري َ
اُّ َّم ن رَج ٌم فِي َّ
اف َو ُهـ َو َي ررفَـ ُع
الر َما ُل َما ُل اللَّ ِه اُّ َلأ َواِ َّن اِ رع َط َاء الر َم ِال فِي َغ ري ِر َح ِّق ِه َت رب ِذي ٌر َوا رِس َر ٌ
َص ِ
س َو ُي ِهي ُنـ ُه ِعنرـ َد اللَّـ ِه
اح َب ُه فِي ال ُّدن َريا َو َي َضـ ُع ُه فِـي ا رلـأ ِخ َر ِة َو ُي رك ِر ُمـ ُه فِـي النَّـا ِ
َولَ رم َي َض ِع ا رم ُر ٌؤ َمالَ ُه فِي َغ ري ِر َح ِّق ِه َو َلأ ِع رن َد َغ ري ِر اُّ رهلِ ِه اِلَّأ َح َر َمـ ُه اللَّـ ُه شُ ـ رك َر ُه رم
اج اِلَى َم ُعونَتِ ِه رم َفشَ ـ ُّر خَ لِيـلٍ
َوكَا َن لِ َغ ري ِر ِه ُو ُّد ُه رم ف َِا رن َزلَّ ر بِ ِه النَّ رع ُل َي روماً ف ر
َاح َت َ
َواُّ رلأ ُّ ُم خَ ِدينٍ ( .شهیدی،32 :2173،الخطبة.)724
.7-2الرفاه الأقتصادي
ل فِـي
يقول الأمام (ع) حول رفاهية الفقراء اقتصاديا :اِ َّن اللَّ َه ُسـ رب َحانَ ُه ف ََـر َ
ات الر ُف َقـ َـرا ِء َف َمـا َجـا َع َف ِقيـ ٌر اِلَّـأ بِ َمـا ُم ِّتـ َع بِـ ِه َغنِـي َواللَّـ ُه
اُّ رمـ َو ِال ا رلأ ُّ رغنِ َيـا ِء اُّ رقـ َو َ
َت َعـالَى َسـائِلُ ُه رم َعـ رـن ذَلِـكَ ( .شــهیدی، 2173 :472،حكمـة .)420ومــن
كتاب له (ع) الى قثم بـن العبـاس وهـو عاملـه علـى مكـةَ :وانر ُظـ رر اِلَـى َمـا
َاص ـ ِر رف ُه اِلَــى َمـ رـن قِ َب َلــكَ ِمـ رـن َذوِي الر ِع َيـ ِ
راج َت َم ـ َع ِع رن ـد ََك ِمـ رـن َمـ ِ
ـال
ـال اللَّ ـ ِه ف ر
اض َع الرفَا َق ِة َوالرخَ ل ِ
َوالر َم َجا َع ِة ُم ِصيباً بِ ِه َم َو ِ
َاح ِم رلـ ُه
َّات َو َمـا ف ََضـ َل َع رـن ذَلِـكَ ف ر
اِلَ ري َنا لِ َن رق ِس َم ُه فِي َم رن قِ َب َل َنا( .شهیدی،247 :2173،الرسـالة .)41كتـب الـى
عثمان بن حنيف الأنصاري وكان عامله على البصـرة وقـد بلغـه انّـه دعـي
الى وليمة قوم من اهلها ،فمضى اليها قولـه :اُّ َّمـا َب رعـ ُد َيـا ا رب َـن ُح َن ري ٍ
ـف َفقَـ رد
َب َل َغنِــي اُّ َّن َر ُج ًلــا ِمـ رـن فِت َري ـ ِة اُّ ره ـ ِل الر َب رصـ َـر ِة َد َعـ َ
ـاك اِلَــى َمار ُد َب ـ ٍة َفاُّ رسـ َـر رع َ اِلَ ري َهــا
ـب اِلَــى
اب لَــكَ ا رلـأُّلر َوا ُن َوتُ رن َقـ ُل اِلَ ريــكَ الر ِجفَـا ُن َو َمــا َظ َن رنـ ُ اُّنَّـكَ ت ُِجيـ ُ
ت رُسـ َت َط ُ
َط َعــا ِم َقـ رو ٍم َعــائِلُ ُه رم َم رج ُفــو َو َغنِـ ُّي ُه رم َمـ رد ُعو َفــانر ُظ رر اِلَــى َمــا َت رق َضـ ُم ُه ِمـ رـن َهـ َذا
الر َم رق َضـــــ ِم َف َمـــــا راشـــــ َت َب َه َع َل ريـــــكَ ِع رل ُمـــــ ُه فَالر ِف رظـــــ ُه (شـــــهیدی:2173،
،243الرسالة.)35
يؤكــد الأمــام علــى احتــرام حقــوق النــاس الأقتصــادية فــي عهــده الــى
اصـ ًة َوبِ َطانَـ ًة فِـي ِه ُم راسـتِ رئثَا ٌر َو َت َط ُـاو ٌل
مالك الأشتر النخعي :ثُ َّم اِ َّن لِ رلـ َوالِي خَ َّ
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َوقِلَّ ُة اِن َرص ٍ
َاح ِس رم َما َّد َة اُولَئِـكَ بِ َق رط ِـع ا رُّس َـب ِ
اب تِ رلـكَ ا رلـأ ُّ رح َو ِال
اف فِي ُم َعا َم َل ٍة ف ر
َو َلــأ تُ رق ِط َعـ َّن لِأ ُّ َحـ ٍد ِمـ رـن َح ِاشـ َـيتِكَ َو َحا َّمتِــكَ ق َِطي َعـ ًة َو َلــأ َي رط َم َعـ َّن ِم رنــكَ فِــي
س فِــي ِش ـ رر ٍب ا رُّو َع َمــلٍ ُمشر ـ َت َر ٍك
ا رعتِ َقــا ِد ُع رق ـ َد ٍة ت َُض ـ ُّر بِ َمـ رـن َيلِ َيهــا ِمـ َـن النَّــا ِ
َي رح ِملُو َن َم ُئونَ َت ُه َع َلى َغ ري ِر ِه رم ف ََي ُكو َن َم ره َناُ ذَلِكَ لَ ُه رم ُدونَكَ َو َع ري ُب ُه َع َل ريـكَ فِـي
ال ُّدن َريا َوا رلأ ِخ َر ِة (شـهیدی،237 :2173،الرسـالة .)54يـرى الأمـام (ع) ا ّن
شدة غضب الله تجاه ظلم العباد اشد من ردة فعلـه تجـاه الشـرك بـه ،اي
ا ّن غضب الله لظلم الناس بعضهم بعضا يبلغ درجة لأ يمكن مقارنته مـع
اي من الألأم الدنيوية ،وا ّن هذا التعبير يعبـر عـن اهميـة الأبتعـاد عـن ظلـم
النــاس وهضــمهم حقــوقهم ،والأهتمــام بالعدالــة الأقتصــادية والأجتماعيــة
(ســليمي )741 :2113 ،مــن هنــا تــاتي الأســتفادة مــن المصــادر التــي
تمتلكهــا بغيــة تحســين وضــع حيــاتهم فــي المســتوى الملــائم بالكرامــة
الأنســـانية ضـــمن حقـــوق المـــواطنين .علـــى الحكومـــة الأســـلامية تـــوفير
الأرضية لتلك الأستفادة ،وان تمنع زيادة الثـروات فـي يـد الأثريـاء ،وتزيـل
ارضية زيادة الأغنياء ثروتهم ،كما عليها ومـن خلـال المسـاعي المسـتمرة
والتخطي الدقيق ،ان تساعد الضعفاء على تحقيق الأحتياجات الضـرورية
في الحياة.
.4حق المشاركة في القضايا العامة
ا ّن التشــاركية مــن المفــاهيم الديمقراطيــة التــي تتكــون فــي اطــار علاقــات
المــواطنين والحكومــة ،وعلاقــة الســلطة فــي المجتمــع .ا ّن القبــول باصــل
مسـاواة النـاس هـو اكثـر الأفكـار جوهريـة التـي تشـكل اساسـا للمشـاركة،
ويهدف الى تعاون الناس وتشاركهم في الأمور بغيـة تحسـين الحيـاة ك ّمـاً
وكيفا ،وفي كل المجالأت الأجتماعيـة والأقتصـادية والسياسـية والثقافيـة،
(نيازي /غفاري .)72 :2110 ،على هذا الأساس فا ّن المجتمـع المـدني
ومشــاركة المــواطنين فــي اتخــاذ القــرارات الأجتماعيــة يحظيــان بــالقبول
بصفتهما اسسا جوهرية في التنمية التشاركية( .يونسـكو.)2-7 ،2111 ،
ُي َعـــ ُّد الأهتمـــام بالمشـــاركة العامـــة مـــن ســـمات نظـــرة الأمـــام (ع) الـــى
الحكومة .كان الأمـام (ع) يعتبـر النـاس اصـحاب حـق فـي ادارة الشـؤون
السياسية والحكومية ،وكان يريد منهم ان يقدموا له المشورة في مختلـف
القضاياَ :فلَا َت ُكفُّوا َع رن َمقَالَ ٍة بِ َح ٍّق ا رُّو َمشُ و َر ٍة بِ َعد ٍرل ف َِانِّي لَ رس ُ فِي نَ رف ِسـي
بِ َف رو ِق اُّ رن اُخر ِط َ َو َلأ ا َم ُن ذَلِكَ (شهیدی،717 :2173،الخطبة .)274
يؤكــد الأمــام (ع) علــى الأســتفادة مــن افكــار الــأخرين ومقترحــاتهم،
وينفي نفيا تاما النظرة المستبدة ،يقول الأمـام الـى قـادة جيشـهَ :واِ َّن لَ ُكـ رم
ِع رن ِدي اُّلَّأ ا رُّح َت ِج َز ُدونَ ُك رم ِس ّراً اِلَّأ فِي َح رر ٍب َو َلأ اُّ رطو َِي ُدونَ ُك رم اُّ رمراً اِلَّـأ فِـي
ــن َم َحلِّـــ ِه (شـــهیدی،240 :2173 ،
ُح ركـــ ٍم َو َلـــأ اُؤَ خِّ ـ َــر لَ ُكـــ رم َح ّقـــاً َعـ ر
الرســالة .)51قــال الأمــام (ع) مخاطبـا الأشــتر النخعــي :ثُـ َّم لرـ َـي ُك رن ا َثـ ُـر ُه رم
ِع رند ََك اُّ رق َولَ ُه رم بِ ُم ِّر الر َح ِّق لَـكَ َواُّ َقلَّ ُهـ رم ُم َسـا َع َد ًة فِي َمـا َي ُكـو ُن ِم رنـكَ ِم َّمـا كَـ ِر َه
الصـد ِرق
اللَّ ُه لِأ ُّ رولِ َيائِ ِه َواقِعاً ذَلِكَ ِم رن َه َو َاك َح ري ُث َو َق َع َوالر َص رق بِاُّ رهـ ِل الرـ َو َر ِع َو ِّ
ثُ َّم ُرضر ـ ُه رم َع َلـى اُّلَّـأ ُي رط ُـر َ
وك( .شـهیدی،231 :2173،الرسـالة .)54كمـا
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يوصــي الأمــام (ع) مالــك الأشــتر فــي نفــس الرســالة :ثُ ـ َّم انر ُظ ـ رر فِــي اُ ُمــورِ
ُع َّمالِــكَ ف رَاس ـ َت رع ِم رل ُه ُم اخر تِ َبــاراً َو َلــأ تُ ـ َولِّ ِه رم ُم َحا َبــا ًة َواُّ َثـ َـر ًة ف َِانَّ ُه َمــا ِج َمــا ٌع ِمـ رـن
شُ َع ِب الر َج رورِ َوالر ِخ َيانَ ِة( .شهیدی،237 :2173،الرسالة.)54
.7-4حق الحرية في الأنتخابات
من اهم حقوق الناس في المجتمع ،هو حق انشاء الـأحزاب والجمعيـات
وتقرير المصـير ،ا ّن هـذا الحـق هـو مـن الحقـوق التـي تعتـرف بهـا دسـاتير
اغلبية الدول ،وتؤيـدها كاحـدى جوانـب الحقـوق المدنيـة والسياسـية فـي
الحكومـات الشــعبية .انّــه نــاجم عــن مقــدرة النــاس فــي تاســيس منظمــات
ومؤسســات عنــد مواجهــة الســلطة وهيمنتهــا ،اذ يمكــنهم فــرل مطــالبهم
علــى النــاس بافضــل الأســاليب ،ا ّن الشــخص ضــعيف لوحــده ،ويخســر
المعركــة فــي مواجهــة الحكومــة ،كــان الأمــام علــي (ع) يعتبــر ا ّن ســلطته
تعتمد على مطالب الناس ،ويعلنها بصـراحة بانّـه لـو لـم تكـن ارادة النـاس
وحضورهم لم ولن يكن يقبل بالحكم ،ا ّن الأمام كان مؤمنا ومثقفا عاهـد
الله بان لأ يقف مكتوف الأيدي في مواجهة الظلـم ،وكـان يريـد الحكـم
لتحقيق هذا الهدف ،لكن على الناس ان يريدوا هذا الأمر ،كي لـأ تبقـى
حجة لأ على الأمام ولأ على اي عادل اخر ،فـاذا كانـ العدالـة للنـاس،
فعلى الناس ان يطالبوا بهـا ،والـأ لـأ تسـتقر العدالـة وان اسـتقرت فان ّهـا لـأ
تستمر( .حسين پور.)34 :2111 ،
قــال الأمـــام (ع) حــول الأهتمـــام بالتيــارات السياســـية والحريــة فـــي
الأنتخابات :مع ا ّن الحكومـة الأسـلامية تسـتمد شـرعيتها مـن اللـه ،لكـن
الى جانب الشرعية الألهية ،من اللـازم ان تحظـى بالشـعبية ،انّـه يـرى انّـه
يجب توفير الظروف الروحية والنفسية والعقائديـة والثقافيـة والأخلاقيـة فـي
المجتمع ،حتى يصبل المرء مطالبا بالحق وتاسـيس الحكومـة الأسـلامية،
ولـأ يمكــن ارغــام النــاس علـى الأطاعــة بقــوة الســيف( .بابــا زادة:2117،
 .)537-543ا ّن الأمـــام يـــرى ا ّن رضـــاه نـــاجم عـــن حريـــة النـــاس فـــي
التصوي  ،وبالرغم مـن ابتعـاده عـن الحكـم لــ  25عامـا ،بعـد وفـاة النبـي
واتخاذ الصم حفاظا على الأسلامَ ،قبِ َل الحكم والخلافـة مـا يقـارب 5
سنوات ،وبايع معه كثير من الناس.
.3احترام الأقليات الدينية والقومية
كــان الأ مــام يحتــرم الأ قليــات الدينيــة والمعارضــين احترامــا خاصــا،
وجاء في رسالته ا لى ا حد ولأته :اُّ َّم ا َب عرـ ُد فَـاِ َّن َد هَـ اقِي َن اُّهرـ ِل َب لَـ ِد َك
اح تِ َق اراً َو َج رف َو ًة َو نَ َظ رر ُت فَلَ رم اُّ َر ُه رم اُّ ره لًا
شَ َك رو ا ِم رن كَ ِغ لر َظ ًة َو ق رَس َو ًة َو ر
س لَهُـ رم
ل ِأ ُّ رن يُ رد نَ رو ا ل ِ ِـش رر كِ ِه رم َو لَـ أ اُّ رن يُ رق َـ
ص رو ا َو يُ رج فَـ رو ا ل ِ َع هرـ ِد ِه رم فَـالر َب ر
ِج لر َب اباً ِم َن اللِّينِ تَشُ وبُ ُه ب ِ َط َر ٍف ِم َن الشِّ َّد ِة َو َد ا ِو رل لَ ُه رم بَـ ري َن الر َق سرـ َو ِة
ص ا ِء ا ِ رن
َو ال َّر ا رفَ ِة َو ا رم ُز رج لَهُـ رم بَـ ري َن التَّ رق رِيـبِ َو ا رل ِأ رد نَـا ِء َو ا رل ِأ رب عَـ ا ِد َو ا رل ِأ قر َـ
شَ َاء الل َّ ُه ( .شهیدی،215 :2173،الرسالة.)73

كما اوصى الأمام (ع) في عهده الى مالـك الأشـتر باتخـاذ العطوفـة،
ولم ير حاجة في ممارسة العنصريةَ :و َلأ َت ُكونَ َّن َع َلـ ري ِه رم َس ُـبعاً َضـارِياً َت رغ َتـنِ ُم
اُّ رك َل ُهـ رم ف َِـانَّ ُه رم ِصـ رن َف ِان اِ َّمـا ا ٌُّخ لَـكَ فِــي الـدِّينِ َواِ َّمـا ن َِظيـ ٌر لَـكَ فِـي الرخَ رلــقِ .
(شــهیدی،215 :2173،الرســالة .)73وجــاء فــي كتــاب اخــر :لمــا بــدا
الأمــام علــي (ع) بتقســيم بي ـ المــال اعطــى كــل واحــد ثلاثــة دنــانير،
واعطى رجلـا مـن الأنصـار ثلاثـة دنـانير ،وجـاء بعـده غلـام اسـود فاعطـاه
ثلاثة دنانير ،فقال الأنصاري :يا امير المؤمنين! هذا غلـام اعتق ُتـه بالـأمس
تجعلنــي وايــاه ســواء؟ فقــال :انّــي نظــرت فــي كتــاب اللــه فلــم اجــد لولــد
اسماعيل على ولد اسحاق فضلا .خطب امير المـؤمنين (ع) فحمـد اللـه
واثنى عليه ،ثم قال :ايها الناس! ا ّن ادم لم يلد عبدا ولـأ امـة ،وان النـاس
كلهم احرار ،ولكن الله خـ ّول بعضـكم بعضـا ،فمـن كـان لـه بلـاء فصـبر
في الخير فلا يمن به على الله تعالى ،الأ وقد حضر شيء ونحـن مسـوون
فيه بـين الأسـود والـأحمر( .تقـوي .)35 :2111 ،علـى هـذا فـا ّن الأمـام
علــي (ع) ،كــان يعتبــر ا ّن الأهتمــام بــالجميع ،واحتــرامهم ،مــن واجــب
الحكومـة والحكــام ،وفـي الواقــع عـدّها الفكــر َة الأجتماعيـة الســائدة علــى
تنظــيم علاقــات الحكومــة بالنــاس .علــى هــذا ا ّن احتــرام النــاس ُي َع ـ ُّد مــن
الأســس وا ّن الحكــام ،فــي اي حكومــة ،وخاصــة الحكومــة الدينيــة عنــد
التشــريع والتخطــي علــيهم الأهتمــام باقامــة العلاقــات المســتمرة والمــؤثرة
بمختلف طبقات الناس.
.7-3حرية التعبير والفكر
ا ّن الحرية تمثل امن البشر وتحظى بمكانة سامية في فكـر الأنسـان ،يـرى
الأمــام (ع) ا ّن الفــرد يتمتــع بالحريــات الخاصــة بــه ومنهــا حريــة التعبيــر
والفكــرُ .ي َع ـ ُّد الأمــام علــي (ع) نموذجــا كاملــا للحــاكم المــؤمن بحريــة
التعبيــر والفكــر قبــل  73قرنــا ،وكــان بامكــان الجميــع ان يبــدي رايــه دون
خوف ووجل ،ان ّه لم يكـن مـن طينـة الحكـام ،الـذين يحـددون الحريـات
لظـنهم انّـه قـد يحـدث خطـا مـا ،او يمـارس الأسـتبداد ،بذريعـة اسـتغلال
الحريـــة ،كـــان يحاصـــر الأمـــام (ع) شـــتى انـــواع المـــؤامرات الداخليـــة
والخارجيــة ،لكنــه بــالرغم مــن كــل المــؤامرات التــي كان ـ تحــاك ضــد
نظامه ،لم يذهب بجواز تحديـد الحريـات ،كتـب الأمـام (ع) رسـالة الـى
اج ِ
ـات ِم رنـكَ قِ رسـماً تُفَـ ِّر ُغ لَ ُهـ رم فِيـ ِه
مالك الأشتر قائلاَ :و راج َعـ رل لِـ َذوِي الر َح َ
اض ُع فِي ِه لِلَّ ِه الَّـ ِذي خَ َلقَـكَ َوتُ رق ِعـ ُد
س لَ ُه رم َم رجلِساً َعا ّماً َف َت َت َو َ
شَ خر َصكَ َوت رَجلِ ُ
َعـ رن ُه رم ُج رنـد ََك َواُّ رع َوانَــكَ ِمـ رـن ا رُّح َر ِاســكَ َوشُ ـ َـر ِطكَ َحتَّــى ُي َكلِّ َمــكَ ُمـ َت َكلِّ ُم ُه رم
َغ ري َر ُم َت َت رعتِ ٍع ف َِانِّي َس ِم رع ُ َر ُسو َل اللَّ ِه (صلى اللـه عليـه والـه) َيقُـو ُل فِـي َغ ريـ ِر
لض ِع ِ
يف فِ َيها َحقُّـ ُه ِم َـن الرقَـ ِو ِّي َغ ري َـر ُم َت َت رعتِ ٍـع
َّس اُ َّم ٌة َلأ ُيؤرخَ ُذ لِ َّ
َم رو ِطنٍ لَ رن تُ َقد َ
َف َي رب ُس ـ ِ اللَّـ ُه
ثُـ َّم راح َت ِم ـ ِل الرخُ ـ ررقَ ِم ـ رن ُه رم َوالر ِعـ َّـي َونَـ ِّـل َعـ رن ُه ُم الضِّ ــي َق َوا رلـأُّن َ
اف َر رح َمتِ ِه َو ُي ِ
َع َل ريكَ بِ َذلِكَ اُّ رك َن َ
اب َطا َعتِـ ِه َواُّ رعـ ِ َمـا اُّ رع َط ريـ َ
وج رب لَكَ ثَـ َو َ
َهنِيئاً َوا رم َن رع فِي ا رِج َم ٍال َواِ رع َذارٍ( .شهیدی،232 :2173،الرسالة.)54
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الحقوق الثقافية
 احتــــرام الأقليــــاتالدينية والقومية
 -حرية التعبير والفكر

 -امنی اجتماعی

الجدول  .7نموذج حقوق المواطنة في التعاليم العلوية وفقا لنهج
البلاغة
الخاتمة
فــي يومنــا هــذا اصــبل اســتمرار المجتمعــات وتطورهــا ،متوقفــا علــى
وجــود مــواطنين ناشــطين ومشــاركين وفــاعلين ،ا ّن معرف ـة الفــرد علــی
حقوقه وبالتالي المطالبة بها ،تؤدي الى معرفة الأفراد بمـا علـيهم مـن
مســئوليات فــي المجتمــع وفــي التعامــل معــا ،مــن هنــا تتخــذ الــنظم
الأجتماعيــة مســارا تطوريــا ،ويتحــول المجتمــع الــى مجتمــع ناش ـ ،
فضلا عن هـذا ا ّن حلحلـة قضـايا المجتمـع ،وخلـق التغييـر فيهـا ،لـأ
ياتي الأ عبر مشاركة ابناء المجتمـع فـي كـل الجوانـب ،فـدون وعـي
الفرد بحقوق المواطنة فـي الجوانـب المدنيـة والسياسـية والأجتماعيـة
والثقافية ،لأ يكون لدينا رصيد نظري للمشاركة الناشطة فـي القضـايا
الأجتماعية .ولأ يتمكن المواطنون من التعبير عن مطـالبهم ،وايصـال
صــوتهم الــى الحكومــة .ت شــكل حقــوق المواطنــة ضــرورة لتحقيــق
الديمقراطيــة ،والأســاس لــأدارة قضــايا المجتمــع بافضــل الأشــكال،
يتوقــف نجــاة الديمقراطيــة علــى تاســيس مجتمــع يعــرف النــاس فيــه
حقـــوق المواطنـــة ،فبـــذل المســـاعي لبنـــاء اســـس الديمقراطيـــة فـــي
المجتمعــات التــي لــأ يعــرف النــاس حقــوقهم وواجبــاتهم بصــفتهم
مواطنين ،يمكن ان يـؤدي الـى فوضـى اجتماعيـة .ا ّن احتـرام حقـوق
المواطنــة ،وتحقيقهــا يتطلــب حلحلــة شــروط مســبقة لــأ يمكــن عقــد
الأمال من دونها على تحقيق حقـوق المواطنـة .ا ّن الأمـام (ع) وقبـل
ان يكون حاكما ،كان اماما دينيا تربَّـى فـي مدرسـة الـوحي ،وكانـ
حكومته بصفتها حكومة دينية ،تطابق الأهداف الألهيـة تطابقـا تامـا.
ا ّن هذه الحكومة هدف الى تاسيس المجتمع ،وايصـال الـأفراد قمـة
الكمال والسـعادة الخالـدة .تتجلـى الحكومـة الأسـلامية فـي حكومـة
اميــر المــؤمنين (ع) كــان الأمــام (ع) قــد تعلــم علــم الــأدارة المدنيــة
طوال فترة استمرت  24عاما شهدت من حياة النبـي بعـد النبـوة ،ان ّـه
تعلمها من الكتاب والسنة النبوية ،وكان يعرف الثقافة القبليـة وتراثهـا

وهــدفها ،كمــا شــاهد الأمــام طــوال  25عامــا بعــد النبــي ،مختلــف
الأحداث والأساليب الأدارية ،وقام بنقدها في خطـب نهـج البلاغـة.
كان الأمام (ع) يريد ادارة المجتمـع ادارة منتظمـة ومقننـة ،حتـى لـأ
تتاثر بالشخصيات القوية قبلية كان او غيـر قبليـة ،ان ّـه كـان يريـد ان
يجعل العدالة في مكانتها الصحيحة ،ومن خلال تربية الأجيـال وفقـا
للتعــاليم الأســلامية ،و ان يقلــل مــن نفــوذ الثقافــة القبليــة والجاهليــة.
يؤكد الأمام (ع) في نهج البلاغة علـى اسـس منهـا :العدالـة والحريـة
وحقو ق الناس ،وكان يحاول توطيد علاقات النـاس بـالبعض وتكـوين
اسس المواطنة عند الناس ،ا ّن السمات المهمة فـي مجتمـع متمحـور
حول المواطنة ،هو الأحترام القلبـي للقـانون وسـيادة القـانون والعدالـة
ومساواة الناس وتقسيم العمل وتربية ولأة وعلماء يقبلون النقد ،وهـذا
الأمر يدل على ا ّن الأسلام ليس دينا عقائـديا ،بـل يشـتمل علـى كـل
الجوانب الفردية والأجتماعية ،ونظرا الى ا ّن تلك الحقوق تصدر مـن
الله تعالى ،وهي مؤسسة في ذات النـاس ،فان ّهـا تطبـق فـي المجتمـع
الأســـلامي ،وتـــوفر الأرضـــية لتحقيـــق الســـعادة الدنيويـــة والأخرويـــة
للمواطنين.
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