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 الملخص

َعدُّ مفهوم المواطنة من المفاهيم الحديثة في المجتمع يُ 
سلام لم ي، فعلى الرغم من رواجها بشكل كبير، ا لأ ا نّها الأ 

تتمكن من فتح مكان لها في الفكر السياسي الأجتماعي كما 
ينبغي. ا ّن المواطن هو ذلي الشخص الذي يعيش في ظل 

سلامحكومة ما، وكما ورد في التعاليم  ية وا حاديث الأ 
مام علي )ع(، ا نه فرد من المجتمع  المعصومين وخاصة الأ 

سلام ي، على هذا فا ّن حقوق المواطنة تغطي كل الأ مور الأ 
التي على الوالي ا ن يوفرها، وذلک مقابل القبول بالولأية 
والحكم والقيام بواجبات المواطنة. ا ّن البحث الراهن يسعى 

سلاما لى تقديم حقوق المواطنة  ية وفقا للتعاليم العلوية، الأ 
واتخذ البحث ا سلوب الوصف والتحليل وذلي استنادا ا لى 

ا ّن نتائج الدراسة الدراسات الدينية بالنةر في نهج البلاغة، 
الأ ساسية تبين بان حقوق المواطنة في النةام العلوي تنطوي 

 على الجوانب الأجتماعية والأقتصادية والسياسية والثقافية.

سلامحقوق المواطنة  :الكلمات المفتاحية لتعاليم اية، الأ 
مام علي  .()ع العلوية، نهج البلاغة، الأ 

Abstract 
Notwithstanding its pervasive use, the concept of 
citizenship has failed to find its proper position in 
the politico-social thought. A citizen is a person 
who lives under the rules of governing system. In 
the Islamic tradition and in the words of the 
infallibles and Imam Ali in particular a citizen is 
perceived as a member of their society. This said, 
citizenship rights cover all those provisions the 
governor has to make if a person chooses to subject 
themselves to the conditions set by the government. 
The present study, employing a descriptive-analytic 
approach and in accordance with Islamic materials 
including Nahj-ul-Balagha, makes an effort to 
outline Islamic citizenship rights. The results show 
that in the teachings of Imam Ali citizenship 
includes social, economical and political facets. 

Keywords: Islamic Citizenship Rights, Teachings of 
Imam Ali, Nahj-ul-Balagha, Imam Ali (AS). 
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 المقدمة
 

شهدت بداية القرن الثامن عشر ظهور مصطلح المواطنة، 
وتم  مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق المواطن وما يتحمله 
من مسؤوليات. ا ّن الدراسات حول المواطنة كان  سابقا 
مركزة على الحقوق والمسؤوليات الفردية فيما يتعلق 

همية بالحكومة. لكن في يومنا هذا يؤكد الباحثون على ا  
قضايا مثل الحقوق المدنية والحقوق القانونية المتساوية، 

الفردية والحقوق السياسية منها حق النفوذ في  وتحقيق العدالة
اتخاذ القرار عبر الأقتراع لتحقيق المكانة العامة والحقوق 
الأجتماعية ومنها الحصول على الةروف الصحية والتعليم 

لليبرالية تركز على جوانب والتربية. هذا ونةريات المواطنة ا
الحقوق القانونية للمواطنة، التي تؤكد بدورها على الحرية 
الفردية والعدالة القانونية. ا ّن المحور الرئيس في ذلي المفهوم 

( تتحقق ۲۱۱۷ 3هو علاقة الفرد بالحكومة )وستولم وا خرون،
المواطنة عندما يتمتع كل ا بناء المجتمع بكل الحقوق 

نية والسياسية، ويتمكنون من الحصول على والحريات المد
الفرص الضرورية للحياة اقتصاديا واجتماعيا، ا ضافة ا لى هذا 
يجب ا ن تتوفر فرصة المشاركة عند المواطنين بصفتهم 
ا عضاء المجتمع في مختلف المجالأت وا ن يتحملوا 

ياتهم لقاء الحقوق التي يتمتعون بها، بغية ا دارة مسؤول
وخلق النةم. ا ّن معرفة تلي الحقوق المجتمع بشكل ا فضل 

والواجبات تلعب دورا مؤثرا في تطوير مفهوم المواطنة وبناء 
س على النةم والعدالة، فلكي يكون المواطنون  مجتمع مؤس 
حاملين هذه السمة، يجب ا صدار الحكم عليهم وفقا للمعايير 
ّن المواطنة في بداية الأ مر  الموضوعية والشفافة، على هذا فا 

بمثابة قوة، ثم تا تي بحقوق ا خر منها المواطن. للمواطنة  تعد
جوهر ثنائي: وهما اجتماعي وسياسي، يراد بالجوهر 
الأجتماعي كيفية تعامل المواطنين معا، بينما المواطنة 
السياسية تعني تعامل المواطنين مع الحكومة، علينا ا ن نعترف 

في با ّن المفهومين يستخدمان لتعريف المواطن المشارك 
 .(٤۲: 3۲۱۱ 3مجتمع ديمقراطي. )ليسا وشيودو،

ورد مصطلح المواطنة مؤخرا في الخطابات السياسية 
والأجتماعية؛ هذا المصطلح هو ترجمة الحقوق والحريات 
                                                                                  
1. Westholm et al 
2. Gandhi 

الجوهرية والعامة في المجتمع، وينطوي على ا كثر احتياجات 
الشعب عامة، اما الحقوق فينطوي تح  لواءها كل ا بناء 

الرجل والمرا ة والطفل والشيخ، والولد والبن ،  المجتمع، من
ا ّن حقوق المواطنة في العصر الحديث هي تبلوٌر للمعايير 

يمكن للا فراد من دونها ا ن يحققوا مكانتهم لأ الجوهرية التي
نسانية )غاندي، يتجزا  لأ لهذا تشكل جزءا (۳۱ :۲۱۱۷ 1الأ 

من المجتمع المدني وا ساسا في تكوينه، وتوفر ا مكانية 
مشاركة المواطنين طوعا في كل المجالأت الأقتصادية 

ا ّن فكرة مشاركة المواطنين ووالأجتماعية والسياسية والثقافية. 
التي تقضي بمشاركة كل فرد في العملية السياسية، تم القبول 
بها كا ساس من ا سس الديمقراطية، التا كيد منصب مؤخرا 

في  على دور المواطنين بصفتهم المشاركين الناشطين
المجتمع وكذلي في السياسة والمساعدة على تحقيق الرفاه 
الأجتماعي وا نتاج الثروة الأقتصادية والأ هم من هذا، 

 ٤يات الحكومية. )ماتسودا،مسؤولالتشاركية في الحقوق وال
۲۱۱٤ :۱۱). 
سلاما ّن  ل جوانب حياة بصفته الدين الشامل اهتم بك الأ 

اء العلاقات صريحة وشفافة لبن البشر، يحمل تعاليم
الأجتماعية بين الناس، ولم يبذل عناية بالكمال المعنوي 
للناس فحسب، بل اهتم بكيفية بناء ا سس المجتمع المثالي، 

سلاميريد  ا مام  مسؤولبناء صرا ذلي المواطن الملتزم وال الأ 
الله وخلقه، الذي يحترم كل حقوق الناس بعيدا عن العرق 

الرفاهية لنفسه ولكل  والعقيدة، ويبذل المساعي لتحقيق
ا ّن مجتمع الأ مة مصطلح يعبر عن مسار الناس نحو فالناس. 

لهي.  ا ّن محور هذا المجتمع هو الحركة والحيوية والكمال الأ 
وليس مرور الأ يام، بمعنى ا نّه قد يواجه اقتصاد المجتمع 

يجب الخوف من تلي التوترات، لأ تحديات ومشاكل، لكن
السير في هذا الأتجاه، يقتضي  وعلينا القبول بها، ذلي ا نّ 

ظهور تلي التوترات، على هذا الأ ساس وعلى ا ثر التطورات 
الأجتماعية والثورات السياسية في العصور السابقة وانهيار 
ا سس الحكومات المستبدة، وظهور مفاهيم جديدة في 

ا ّن وه. تا ریخالخطاب القانوني، خا  البشر فترة جديدة في 
فصل السلطات عن البعض وتحديد ظهور مجالس التشريع و
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السلطة السياسية وظهور الدساتير بصفتها ميثاقا عاما بين 
الحكومة السياسية والمواطنين، فتح ا فاقا جديدة في تنةيم 

ّن الحقوق والأمتيازات فالعلاقات بين الحكومة والمواطن.  ا 
الواردة في دساتير الحكومات الجديدة قد حةي  بمكانة 

 .(٤: ۲۱۱۱ي، یطبااي طبا حمدخاصة. )
لأ يمكن مقارنة العلاقة بين المواطن ومكّونات النةام 
الأ خرى، في الفكر الغربي، وبين مقولة الولأية في الفكر 

سلامي.  سلامي يمكن تحليل علاقة ا بناء فالأ  في الفكر الأ 
المجتمع من خلال ثلاثة مكّونات ا خرى من النةام الولأئي؛ 

مواطن الحسن في المجتمع ا ّن الولأية هي ا حدى سمات الف
سلامي، ا ذ ا ضافة ا لى قيامه بالواجبات الملقاة عليه كمواطن،  الأ 
يولي اهتماما خاصا بمسار الفكر الولأئي في مجال التفكير وبنية 

في الواقع ا ّن النةام السياسي في والسلوك في المجتمع، 
سلام هو نةام ولأئي، في هذا النةام يتا سس كل شيء على  الأ 

عقيدة، خلافا للا نةمة الأ خرى التي تتكون من خلال محور ال
الحكومة والشعب في ا طر الجغرافيا الطبيعية، ويتم تجاهل 
الةروف الجغرافية والثقافية وحتى العرقية التي تشكل ا ساس 
سلام  نسانية في ا طار العشيرة والقوم، ا لأ ا ّن الأ  المجتمعات الأ 

في ا طار  شعبء الالمجتمع في ا طار العقيدة وبدلأ من بنا یيبن
جغرافي محدود باسم البلد، يقوم ببناء الأ مة في نطاق عالمي 

سلامالتسّمى  طار يصبح المواطن مفهوما ف، يةأ ّمة الأ  في هذا الأ 
حديثا، وكل المسلمين في كل بقاع المعمورة بصفتهم 
سلام  مسلمين لأيحصلون على شرف الأنتماء ا لى ا ّمة الأ 

قابلة، بمعنى ا ّن كل مسلم فحسب، بل تتحدد لهم واجبات مت
في كل ا نحاء العالم يصبح عضوا حقيقيا من الأ مة ويحمل 
سلامية احترام  مسؤوليات تقع على عاتقه، وعلى الحكومة الأ 
حقوقه، كما يؤدي المسلم المسؤوليات الأجتماعية الملقاة 
سلام سلامية والأ مة الأ   يةعلى عاتقه تفرضه عليه الحكومة الأ 

 .(۱۷: ۲۱۱3)نركسيان، 
سلام تتحقق على يد  ا ّن حقوق المواطن التي يريدها الأ 
لهية، ا ما في  لهية وتؤديها الحكومة عبر التعاليم الأ  الحكومة الأ 
عصر حضور المعصوم، فا نّه على را س الأ مور، وفي عصر 
الغيبة يتولى الأ مَر الفقيُه العادل والمتقي والعارف بالزمن، 

مر وا مامة الأ مة، ويهدي والشجاع والمدير والمدبر؛ ولأية الأ  
سلامية ا لى تحقيق السعادة الدنيوية  المجتمع بالمعايير الأ 

سلام يتا ثر المواطنون بالأ سس المعرفية فوالأ خروية.  في الأ 
 الدينية والتربية الدينية كما يقّدمون كل ما لديهم للتربية الدينية.

 حقوق المواطنة
 

 .الحقوق۱
الشيء ومعرفة حقيقة ا ّن الحقوق جمع الحق وبمعنى ا يجاب 

: ۲۱۱٦الأ مر كما تعني الصحيح واليقين والعدل )عميد، 
اصطلاحيا يحمل الحق معاني عدة ومع ا نّه تم و .(۲۷۱

الحفاظ على الجذور اللغوية له وهي الثبوت لكن للثبوت 
ا نواع تختلف بعضها عن الأ خر، ا ّدى هذا الأ مر ا لى كثرة 

للحق و .(۲۱3: ۲۱۱٦تعريفات الحق )حسينيان خطيبي، 
علاقة قانونية يمتلي الشخص بموجبها المقدرة على الهيمنة 
على شيء محدد بشكل خاص، ا و ا ن يطالب الشخص القيام 

وفقا  (٤۱: ۲۱۱۷بعمل ما ا و منعه من القيام به )ساك ، 
ّن الحقوق هي  لرا ي جورج سل القانوني الفرنسي الشهير فا 

ا خرى هي قواعد مجموعة من القوانين الأجتماعية ا و بعبارة 
نسان في المجتمع التي تختلف مع الأ نةمة  معاش الأ 
الأجتماعية الأ خرى؛ منها القواعد الأ خلاقية والدينية والتقاليد 
والعادات. لهذا يجب البحث عن الحقوق في خبايا الحياة 

 .(۱۷: ۲۱۱٦الأجتماعية )قرائي مقدم، 
نسان  الحقوق هي قاعدة الأ عمال ومن خلالها يقوم الأ 

يعتبر  (۳٤ :۲۱۱۱عمل ا و يمتنع عن القيام به )صانعي، ب
بعض القانونيين ا ّن هدف الحقوق هو الحفاظ على النةم في 
المجتمع، ويرون ا ّن القواعد القانونية، هي تلي القوانين التي 
تضمنها القوى الحكومية المخولّة بهذا الأ مر، وهدفها هو 

اع بعض استتباب السلام والنةم في المجتمع. ا ّن ا تب
المدارس الأ خرى، الذين يذهبون ا لى ا ّن للحقوق ا سسا ذهنية 
متفوقة على ا رادة الحكومة، يرون با ّن هدف الحقوق هو توفير 
العدالة، ا نّهم يرون ا ّن ا هم مصادر الحقوق هي ا فكار 
ونةريات العلماء وكذلي تلي النةريات التي تشكل الحقوق 

ا لى تطوير حقوق والعرف والعادات، مصدرها هذا وتهدف ال
 .(٤۱۱ - ٤۱۷: ۱۱۸٦)كاتوزيان،  حضارة الشعوب وثقافتها

 .المواطن۲
وا ما المواطن هو ذلي الشخص الذي ينتمي ا لى مجتمع ما، 
في و ورد في المعجم ا ّن المواطن هو ا هل مدينة ما ا و بلد ما.
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سلامية وردت مفردات مثل الأ مة والناس والرعية  المصادر الأ 
ع ا ّن الناس والأ مة ليستا بمعادلتين دقيقتين مرادفة للمواطن، م

لمفردة المواطن، لكن الأ مة تطلق على مجموعة من الأ فراد 
الذين اجتمعوا حول دين ما ا و زمان ما ا و مكان ما، بينما تطلق 
المواطنة على ا بناء المجتمع السياسي، ا ما مفردة الرعية فتطلق 

مسؤولية الحفاظ دينيا على ا ولئي الذين تتولى قيادة المجتمع 
 .(۲٤۸/ ۱٤: ۱٤۱۷على ا رواحهم وا موالهم )نوري الطبرسي، 

تحمل مفردة المواطن طابعا اجتماعيا وقانونيا، بمعنى ا ّن 
نسان في البيئة  فحوى المواطنة تعود ا لى كيفية تعامل الأ 
الأجتماعية من جهة، ومن جهة ا خرى تجد مدلولها ا لى 

ا عم من حقوق  جانب الحقوق الأ خرى، ومفردة المواطن
المواطنة وتطلق على مجموعة من الحقوق والواجبات الملقاة 

 ومدلولأت تعريف المواطن ه ا حدعلى عاتق الفرد، ذلي ا ّن 
الوضع القانوني للمواطنة والحفاظ على الحريات الفردية في 

توجه ضربة ا لى حريات الأ خرين، وهذا لأ المجتمع، بحيث
زامات ا لى جانب الحقوق الأ مر يتطلب وضع الواجبات والألت

ومنها حقوق المواطن. المواطنة توفر بمساعدة مجموعة 
الحقوق والواجبات والألتزامات والقيم الناجمة عنها، طريقا 
لتوزيع المصادر توزيعا عادلأ وتمهد لحياة تتسم بالمشاركة 

ّن الألتزام بالقيم الجماعيةفوالحيوية.  يعني نسيان الهوية لأ ا 
الشخصية، وقواعد وا سس الحياة الفردية،  الفردية والقيم

يمكن ا ن يحتفظ القبول بالقيم العامة واحترامها والعمل بها 
ا ّن المواطنة وفي محلّه دون التعار  مع القيم الفردية. 

بحاجة ا لى ا طار وا رضية تؤيد فيها الحقوق وتتوفر فيها ا مكانية 
طار ليس ا لأ الأ رضية المسؤولانجاز ال أجتماعية ية، ا ّن هذا الأ 

التي تتبلور في جوفها القيم ذات الصلة بالمواطنة، وتشتمل 
على الديمقراطية والنةام القانوني الفاعل والمؤسسات ذات 
الصلة، التي توفر قواعد المشاركة، وتتجلى قيم المواطنة في 

 .(۱۱۷: ۲۱۱3مثل تلي الأ رضية )ا شتياني،
ا ّن المواطن هو الشخص الذي يحق له الحياة في 

مجتمع، ومن خلال التمتع بالحقوق والقيام بواجبات ال
المواطنة يساعد على تا سيس الحضارة، هذا يعني ا ّن بناء 
نسان في المجتمعات يكتسب ا همية لكل ا بناء المجتمع،  الأ 
دارة  ا ّن الشرط الضروري لتحقيق هذا الأ مر هو بناء بنية لأ 
 المجتمع، يشارك الناس فيها كلهم، وعندها يتجلى مفهوم

 المواطنة بشكل حقيقي، يتم ا نتاج احتياجات المواطنة.
في الواقع، ا ّن المواطن هو الذي يعرف حقوقه الفردية 
والجماعية، ويدافع عنها ويعرف القانون ويطبقه ويطالب به 
ويتمتع بحقوق محددة، ويعرف ا ّن هناك شخصا ا خر، ودفاعه 
عن حقوق ذلي الشخص يعني دفاعه عن حقوقه نفسه، 

يعني ا ن يسكن الشخص مدينة ما، لفترة محددة، لأ اطنفالمو
بل يعني مجموعة من المعارف الحقوقية والفردية 
والأجتماعية، لهذا تتبلور المواطنة عندما يتمتع كل ا بناء 
المجتمع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية وتكون فرص 
 الحياة الأقتصادية والأجتماعية في متناول ا يديهم، هذا وا نّ 
المواطنين بصفتهم ا بناء المجتمع يشاركون في مختلف 

يات نتيجة الحقوق التي يتمتعون مسؤولالمجالأت، ويتحملون 
دارة المجتمع واستتباب النةم، ا ّن مسؤولبها،  يات تا تي لأ 

معرفة تلي الحقوق والواجبات لها دور مؤثر في تطوير 
تحمل  المواطنة وبناء مجتمع على ا ساس النةم والعدالة، لهذا

المواطنة مفهوما حقيقيا، وعلى المواطنين ا ن يصدروا 
ّن المواطنة  ا حكامهم وفقا للمعايير الموضوعية، على هذا فا 
في نفسها قوة، ومن ثم تُؤَخُذ بعين الأعتبار حقوق مختلفة 
صدار الحكم  للمواطن، ثم ا ّن المواطنة، تؤيد مقدرة الفرد لأ 

فقا للعرق ا و حول حياته، ولأ تحدد حياتهم من قبل و
 المذهب ا و الطبقة ا و الجنس ا و واحدة منها.

بناء  علی ذلک ا ّن حقوق المواطنة هي مجموعة الحريات 
التي يتمتع بها ا بناء المجتمع، وتطلق على الحقوق والحريات 

 (۱۱: ۲۱۱۲الفردية والحقوق العامة والأجتماعية )رزاق بور، 
نّها مزيج من الواجبات وال يات التي يتحملها مسؤولعلى هذا فا 

المواطنون تجاه البعض والمدينة والحكومة ا و القوى 
الحاكمة، ا ضافة ا لى الحقوق والأمتيازات التي يتمتعون بها 
ّن  وتتولى الحكومة ا و القوى الحاكمة توفيرها. من هنا فا 
حقوق المواطنة هي مجموعة الحقوق والأمتيازات التي يتمتع 

نسانية ومبدا   بها المواطنون في دولة ما وفقا لمبدا  الكرامة الأ 
نسان، الفردية  منع التمييز، لتوفير ا رضية لنمو شخصية الأ 
والأجتماعية في النةام القانوني لبلد ما. ا ّن ا ساس حقوق 
المواطنة هو ا ّن الفرد وبسبب كونه ا نسانا، يتمتع بحقوق 

طبيعية وغير  اوا مكانيات، يراها الكثير من القانونيين حقوق  
 ة، ولأ يمكن لأ يٍّ كان ا ن يسلبه ا ياها ا و يحددها. اكتسابي
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. الرؤية ۱في الغرب هناك قاعدتان لحقوق المواطنة: 
. الرؤية المؤسسة على الجمهورية. ۲المؤسسة على الليبرالية 

في الرؤية الأ ولى تعد حقوق المواطنة مجموعة من الحقوق 
والواجبات المتلازمتين، ويتمتع بها كل مواطن بشكل 

اوي، بعبارة ا خرى على كل مواطن ا ن يؤدي الخدمة متس
العسكرية في نفس الوق  الذي يريد تحقيق الأ من الفردي 
والحرية وحق التصوي ، ا ما عند الجمهوريين وفضلا عن 
ّن فكرة المثالية كامنة في مفهوم حقوق  القضايا ا علاه، فا 

 المواطنة، وتتكون من ا ربعة ا جزاء: 
 جموعة من الحقوق.المواطنون يتمتعون بم. ۱
ا لى جانب تلي الحقوق على المواطن واجبات لأبد . ۲

 من تا ديتها.
المواطنة تتضمن الرغبة في السير في اتجاه تحقيق . ۳

 حقوق كافة ا بناء المجتمع السياسي.
ـُذ وفقـا . ٤ ا ّن تلي الرغبة في تنفيذ حقـوق الـأ خرين، َتَنف 

 .(۱۳٤: ۲۱۱۳لأتفاق عام ومثالي )ميلر، 
المواطنة الجديدة سمتان بارزتان تميزانها عن  لحقوق

ا ّن حقوق المواطنة  ؛المفاهيم الحقوقية الأ خرى: الأ ولى
نسان، وهذا الأستقلال يعني وجوب  تختلف عن حقوق الأ 

ا ّن حقوق المواطنة  ؛ا لقاء نةرة جديدة عليها، والأ خرى
الجديدة تدل على علاقات المدنيين معا وعلاقاتهم 

مية الأ خرى، ومن هنا يجب تقديم تفسير بالمؤسسات الحكو
خاص لحقوق المواطنة بشكل عام. ا ّن علاقات الحكومة 
والشعب في حقوق المواطنة الحديثة مؤسسة على التعاون 
ا كثر من كونها مؤسسة على سلطة الحكومة. مع ا نّه في 
بعض الحالأت المهمة تمارس سلطة الحكومة لكن في ا غلب 

حكومة حقوقا وواجبات لتحقيق الحالأت يتحمل الفرد وال
ننسى ا ّن الفرد يتمتع بحقوق في المجتمع لأ حقوق المواطنة،

يتصف لأ والحكومة، وعليه ا ن يقوم بواجبات ما، هذا الأ مر
بصفة ا حادية الجانب ذلي ا ّن الفرد يتمتع بسمات اجتماعية، 
فمن الضروري ا ن يؤدي ما عليه تجاه المجتمع الذي يعيش 

 بناء مجتمع سليم ومنشود. وسطه، ويساهم في
فيما يتعلق بحقوق المواطنة من منةار سماحة قائد الثورة 

سلامعلينا القول: ا نّه يرى ا ّن الثورة  ية قد ا حيي  مقولة الأ 
حقوق المواطنة في ا يران. لم يكن لدينا قبل انتصار الثورة 

سلام ية اصطلاا حقوق المواطنة، ا ّن ما كان يطرا قبل الأ 
رباب والرعية والعبد والمولى وليس المواطنة، الثورة هو الأ  

ّن الثورة  سلامعلى هذا فا  ية هي المؤسسة لمقولة حقوق الأ 
المواطنة، وا ّن المواطنة التي تتحدث عنها هي مواطنة كريمة 
نسان وا ّن التكاليف الدينية تمنحه  وسامية تهتم بحقوق الأ 

فة تطرا في ا ي فلسلأ الكرامة. ا ّن هذه المقولة الثنائية
سياسية في العالم المعاصر، ا ّن حقوق المواطنة في الفلسفة 
السياسية الغربية هي تلي الحقوق التي يحصل عليها الناس 

حق لأ في ا طار العقد الأجتماعي والوضع الطبيعي، ا ما فكرة
نسان، فلا حضور لها هناك  لهي الذي يتعالى بالأ  وراء الحق الأ 

 .(۲۱۱۱، الخامنئي)

سلامالرؤية الكونية  حقوق المواطنة في  يةالأ 
مع ا ّن مصطلح المواطنة في ا طاره الحالي ُيَعدُّ مقولة حديثة، 
لكن جوهره ا ي كيفية تمتع مختلف الأ شخاص في المجتمع 

بقدم  تا ریخبالحقوق ونوع الأنتماء والعلاقة بالحكومة، له 
نسان. ا ّن معيار الأنضمام ا لى المجتمع  تا ریخ سلامالأ  ي الأ 

غة العصر الراهن( في مدينة النبي لم يكن خارجا )المواطنة بل
سلامعن ا طارين اثنين: ا ما  ا و التحالفات. على هذا فا ّن  الأ 

المسلمين واليهود في المدينة اللذين احتفةا باستقلال 
مجتمعهما الديني، كّونا مجتمعا سياسيا موحدا، وا ّن النبي 

جعل  )ص( قد ا حل الوحدة الدينية محل الوحدة القومية، وقد
لهية الأ خرى عضوا في المجتمع السياسي  ا تباع الأ ديان الأ 
بشرط الأنضمام ا لى التحالفات. بعد نزول سورة التوبة 
ّن الأنضمام ا لى المجتمع وفقا  والحديث عن الذمة، فا 
للتحالفات لم يبق حكرا على يهود المدينة، بل ا صبح يشتمل 

المجتمع على كل ا تباع ا هل الكتاب، وا نّهم ا صبحوا ا عضاء 
سلام سلامي وفقا للذمة وليس عضوا في الأ مة الأ  ية، ا ما من الأ 

طارين كان يعتبر ا جنبيا )غير المواطن  (لم يدخل في هذين الأ 
سلامبعد وفاة النبي )ص( وتوسيع رقعة الفتح  ي وزيادة عدد الأ 

سلامسكانها في ا طار الدولة  ية، قد تكّون المجتمع الأ 
سلامالسياسي  المسلمة وفقا لتلي الشرطين ي وليس الأ مة الأ 

ولأ تا ثير للسمات القومية واللغوية والأ رضية في الأ مر. حتى 
في تلي الفترة التي ظهر التمييز القومي والعرقي بين العرب 
والعجم، لم يكن لهذه العناصر دور في انتماء الفرد ا لى الدولة 
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سلام مام علي )ع( الأ  ية من عدم انتماءه ا ليها، يبدو ا ّن الأ 
ندما را ی ا ّن معاوية كّون حكومة مستقلة في الشام، لم وع

يعتبر معاوية وا تباعه ا جانبا، بل حاربهم وفقا لشروط الحرب 
مع المتمرد الداخلي ا ي ا هل البغي وليس الأ جانب )الكفار ا و 

يراد بالذمة خلق بيئة ا منة والوصول ا لى صيغة  (المشركين
بين الفرق الدينية  التفاهم والحياة المشتركة والتعايش السلمي

سلامالمختلفة داخل ا طر الحكومة  ية. ا ّن الفرد ا و الجماعة الأ 
التي ترفض تکالَُب ا هل الذمة، عليه ا ن يترك المجتمع وا ن 

سلاميخرج من ا ر  الکفر بدعم من الحكومة  ية، وا ن الأ 
تتجه ا لى ا راضي ا منة ا و ملجا  تريدها تلي الجماعة، وما لم 

نّها تتمتع بدعم كامل من تصل ا لى تلي الأ راضي ا لأ منة فا 
 .(3۸: ۱۱۱۱المسلمين )عميد زنجاني، 

سلام يمكن للا جنبي وبا ذن رسمي  على هذا ومن منةار الأ 
سلامي، ا و يعبر منه، ا و يقيم  )الأ مان والذمام( ا ن يدخل البلد الأ 
فيه مؤقتا، وا ّن تحقيق الأ مان يتوقف على طلب الأ جنبي وقبوله 

سل امية، ا و المسلم، يسمى الأ جنبي بعد على يد الحكومة الأ 
الحصول على الأ مان مستا من، ويمكنه ا ن يدخل الحدود 
سلامية، وا ن يستفيد من الدعم الكامل من الحكومة  الأ 

سلامية والحقوق والحريات الخ )ضيائي  اصةالأ 
يمكن لفئة من الأ جانب وهم الأ قليات  .(۱٤: ۱۱۸۷بيكدلي،

ية والزرادشتية، وبدفع الجزية ا و الدينية، وا تباع اليهودية والمسيح
سلامية، ا ن يتمتعوا  القبول بمعاهدة الذمة مع الحكومة الأ 
قامة الدائمة. لو  بحقوق المواطنة ا لى حد ما، ا و يسمح لهم بالأ 
قمنا بالمقارنة يمكننا القول ا ّن ا هل الذمة لأيتمتعون بكل 
سلامي، ويعانون من  امتيازات المسلمين في المجتمع الأ 

ل، يجب ا ن تذكر تلي القضايا في معاهدة الذمة وا ن عراقي
يوقّعوا عليها، مثل عدم الدعاية الدينية وعدم الجهر بالمنكرات، 
والمحدودية في تا سيس مباني ا على من بيوت المسلمين، وعدم 
سلامية المقدسة )عميد  الدخول في المساجد والأ ماكن الأ 

ي حدود ( ا ّن الأ جانب المستا منين ف۱۲۳ :۲۱۱٤زنجاني، 
قامة  سلامية يتمتعون بحقوق مثل حرية الدخول والأ  الدولة الأ 
وحرية القيام بالواجبات الدينية، والصيانة من التعر  وحرية 
سلامية ما  اختيار المكان وحرية الأنتقال في ا راضي الدولة الأ 
عدى الأ ماكن المقدسة مثل الحجاز ا ي مكة والمدينة والتمتع 

ال الشخصية الخاصة با هل الكتاب بالقوانين الخاصة بالأ حو

وحق امتلاك مقبرة خاصة بهم وعدم دفع الضرائب فضلا عن 
(ا شارت الكتب ذات الصلة ا لى الأ دلة ۱۱۱-۱۸الجزية )م. ن: 

الكامنة وراء دفع الجزية على يد ا هل الذمة وهي ا ّن المسلمين 
يدفعون الضرائب تح  عنوان الخمس والزكاة وفضلا عن هذا 

له الولأية على ا رواا المسلمين وا نفسهم، ويمكنه ا ّن الحاكم 
ا ن يتصرف في ا موالهم. ا ّن ا هل الكتاب وا هل الذمة لأيدفعون 
الخمس والزكاة، ووفقا للمعاهدة المبرمة يقومون بواجباتهم 

 كمواطنين ويدفعون الجزية ا و الخراج.
سلام هناك  على كل وفيما يتعلق بحقوق المواطنة في الأ 

نسانية التي تشكل ا حدى الأ سس مبدءان: ا ولأ ا لكرامة الأ 
نسان  سلامي، ا ّن هذا المبدا  يرسم الأ  العقائدية في النةام الأ 
كائنا يمتلي ا مكانيات كبيرة للتكامل، وبقدرته اللا محدودة 
والموهبة التي ا ودعها الله في ذاته، يمكن ا ن يتطور حتى يصل 

نساني، ا ّن الكرامة تعني ال قيمة ا على درجات الكمال الأ 
نسانية والأبتعاد عن الرجس كما تعني الفتوة والسخاء، ا نّها  والأ 
نسان لأستقلاله الذاتي، ومقدرته  شرف وحرمة، يمتلكها الأ 
نسانية هي  لهي، ويتمتع بها فطريا، فالكرامة الأ  العقلية وطابعه الأ 
شراف العام،  الأ ساس في الكثير من واجبات المواطنة. ثانيا الأ 

سلام لأيع شراف واجبا ملقاة على عاتق الجهاز ا ّن الأ  تبر قضية الأ 
الحكومي ا و الحاكم فحسب بل يعلِّم الناس الواجبات القانونية 
لهية، ا ن يهتموا بمصيرهم كما جاء في الذكر  والشرعية والأ 
سلامي ا ن يقوم  الحكيم: على كل مسلم في المجتمع الأ 

 :۲۱۱۱با صلاا الأ مور وينشر الخير ويمنع المساوئ )كوشا،
شراف العام وكون الجميع مسؤولأ في المجتمع ۱۷ ( ا ّن الأ 

يمنحان النةام المقدرة ا ن يرقي بمستوى وعي الناس وقوته 
 الداخلية ولأ تنتهي سلطته بالفساد با ي حال من الأ حوال.

سلامسمات حقوق المواطن   ي في نهج البلاغةالأ 
م والفكر ا ّن نهج البلاغة هي ا كبر ا ثر خالد في دائرة الثقافة والعل

سلوني قبل ا ن »البشري وهي كلام شخص كان يقول: 
 )شهیدي،« تفقدوني، فلا نا بطرق السماء ا عرف بطرق الأ ر 

( في هذا الكتاب الخالد استخدم  ۱۲، الخطبة ٦٤: ۲۱۱٤
مختلف المفاهيم في مختلف الأ طر، جاءت كثيرا في ا سلوب 
نة الخطب والرسائل والحكم، وتدل على مفهوم وحقوق المواط

سلامي، تعني بعضها المواطنين ولأ فرق في  في المجتمع الأ 
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طار الذي استخدم  فيها، منها مفهوم الرعية، هناك كلمات  الأ 
ا خرى مرادفة لها. ا ّن استخدام مفهوم الرعية للدلألة على 
المواطنين جاء ا ول مرة في ا حاديث الرسول الأ كرم، ومن ثم في 

مام علي )ع( بكثرة، ا نّه ا ما خوذة من مفردة رعى ا حاديث الأ 
وتعني الحفظ، يطلق على الناس رعية لأ ّن الحاكم يتولى حفظ 

 .(۱۲۷: ۱۱۱3ا رواحهم وا موالهم وحرياتهم )مطهري، 
مام علي )ع( حول المواطنة وحقوقها في  ا ّن نةريات الأ 
المجتمع كان  مؤسسة على نةريات القرا ن والسنة النبوية. 

مام علي )ع( مؤسسة وفي الحقيقة ا ّن فكرة المواطنة  برا ي الأ 
علی ا رضية دينية، ذلي ا ّن المصدرين ا ي القرا ن والسنة ا هم 

سلاممصادر دين  ، ا ما في مجال ا سس المواطنة في نهج الأ 
مام ا ليها وحقوقها والألتزامات ذات  ّن رؤية الأ  البلاغة، فا 
الصلة بها، ناجمة عن ا سس ورؤية توحيدية للدين. في الرؤية 

ية تعكس حقوق المواطنة وفكرة العدالة العالمية الكونية العلو
وذلي المجتمع الذي يمكن لأ ي ا نسان ا ن يعيش فيه بكرامة 
نسان،  وبسلام وا من، ا ّن هذه الحقوق ظهرت منذ ا ن ُخِلَق الأ 
مام  نسان كائن منحه الله الكرامة، كما يرى الأ  ذلي ا ّن الأ 

في علي )ع( ا ّن الشرعية ا لهية وان هذه الشرعية تتحقق 
المجتمع بعد ا قبال الناس وا رادتهم، ا ّن الدين والسياسة في 
مام وسيرته العملية، لهما علاقة قريبة، لو قمنا بدراسة  كلام الأ 
فحوى المواطنة وكيفية علاقة الحكام والمواطنين لعرفنا ا نّه 
من منةار ا مير المؤمنين يجب ا ن تكون هذه العلاقة ثنائية، 

مام علي )ع( يعتقد ذلي ا ّن الحق والتكليف تو ا مان، ا ّن الأ 
ية الكبيرة الملقاة على عاتق المواطنين تجاه المجتمع مسؤولبال

مام المواطنين ا لى المشاركة  والنةام الأجتماعي، هذا ودعا الأ 
الناشطة في ساحة الأجتماع ويعتقد بدور الناس وا رادتهم في 
ر تحديد نوع الحكومة والسيادة. ا ّن نطاق المواطنة من منةا

مام علي )ع( نطاق مفتوا بمعنى وجوب تمتع الجميع  الأ 
بحقوق المواطنة، ويجب ا ن يكون المواطنون سواسية في 
مام علي  التمتع بالحقوق. في قضية حقوق المواطنة يرى الأ 

 )ع( ا ّن الحكومة هي الأ لية والوسيلة لتعالي الناس. 

 .العدالة الأجتماعية۱

نسان مدني بالطبع ولأستمرار حياته المادية بحاجة ا لى  ان الأ 
تكوين المجتمع والحكومة، ويجب ا ن يعيش في الأجتماع 

نسانية هي الأختلاف والصراع. على  وان ضرورة الحياة الأ 
هذا من الضروري ا ن تسوده القوانين، وان يعرف الكل ما 
عليه من حقوق وواجبات تجاه المجتمع، ويمكنه ا ن يوفر 

مكانية بانه يتمتع الجميع ب حقوقهم عند حدوث المشاكل، الأ 
وفي نفس الوق  ا ن يعمل بما عليه تجاه الأ خرين من حقوق، 
بعبارة اجل، ا ّن العدالة الأجتماعية هي منح كل ذي حق 
حقه، وان يحصل كل ذي حق على حقه ولأ يمارس بحقه 

 .(۳۷۱ /۱: ۱٤۱۷ي، یا ي ظلم ولأ يةلم ا حد )الطباطبا
امتلاك الفرص المتساوية ا ّن العدالة في الرؤية العلوية هي 

للتكامل وتحقيق التطور المادي والمعنوي، وفقا للتعاليم 
العلوية ا ّن الناس سواسية، ولأ فرق جوهري بينهم فكلهم 

تعد معيارا لتفوق لأ سواسية في الخلق وان الفوارق الدنيوية
هذا على ذاك، وان الناس كلهم امرا ة ورجل وطفل وعجوز 

مام علي )ع( يرى ا ّن العدالة سواسية في نةام الكون،  ا ّن الأ 
يمكن نكرانها في عالم الكون، لأ هي قانون شامل وسنة

نسانية ونةام التشريع بصفتها  ويعرفها في الأجتماعات الأ 
يمكن نكرانها ويؤكد على ضرورة التنسيق بين نةام لأ ضرورة

التكوين والتشريع، ا ذ عرف مذهبه ومكتبه بالعدالة )حكيمي، 
مام علي )ع( امتزج مع العدالة  (۱-۱۱: ۲۱۱۷ ا ّن اسم الأ 

بحيث يذكرنا اسم علي بالعدالة وتذكرنا العدالة باسم علي 
مام علي  (3٦ /٤ :۲۱۱٤)محمدي ري شهري،  ا ّن قصة الأ 

)ع( في مجال العدالة الأجتماعية من القضايا الثمينة التي 
نسان شرفا ومنها رفض طلب ا خيه  نسانية وروا الأ  تعطي الأ 

في التصرف با موال الناس تا تي من ضمن تلي الأ مثلة عقيل 
مام علي )ع( بان المبدا  الذي ۱۲: ۲۱۱۸)جرداق،  ( يرى الأ 

يمكنه ا ن يحفظ التعادل الأجتماعي ويرضي الجميع ويعطي 
هيكلة المجتمع الصحة ويمنح روا الأجتماع الهدوء، هو 

وا العدالة، ا ّن الةلم والتمييز ليسا بقادرين على ا ن يرضيا ر
الةالم نفسه وروا من يمارس الةلم لصالحه، ناهيي عن 
المةلومين ا ّن العدالة الكبيرة هي طريق عام يمكنها ا ن تضم 
الجميع في جوفها، وجعلهم يعبرون منها دون مشكلة، لكن 

يصل بالةالم نفسه ا لى هدفه )مطهري، لأ الةلم هو طريق
د  َوالل ِه َلأَْن اَبِيَ  َعَلى َحسَ  .(٤۲۷: ۲۱۱۱ ْعَداِن ُمَسه   اِي الس 

د   اََحبُّ ا ِلَي  ِمْن اَْن اَلَْقى الل َه َوَرُسولَُه  ااَْو اَُجر  فِي اْلأَْغَلاِل ُمَصف 
ٍء ِمَن الُْحَطامِ لَِشيْ  الَِبْعِض الِْعَباِد َوَغاِصب   اَيْوَم الِْقَياَمِة َظالِم  
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ى الِْبَلى قُُفولَُها َوَيُطوُل فِي لَِنْفٍس ُيْسِرُع ا ِلَ  اَوَكْيَف اَْظِلُم اََحد  
َذا َوَلأ َذاَك َولَِكن َها َهِدي ٌة َفُقْلُ  َهِبَلْتَي الَْهُبوُل لأ الث َرى ُحلُولَُها

اَ َعْن ِديِن الل ِه اََتْيَتِني لَِتْخَدَعنِي اَ ُمْخَتِبٌ  اَنَْ  اَْم ُذو ِجن ٍة اَْم 
ْبَعَة بَِما َتْحَ  اَْفَلاِكَها َعَلى َتْهُجُر َوالل ِه لَْو اُْعِطيُ  الْ  أََقالِيَم الس 

اَْن اَْعِصَي الل َه فِي نَْمَلٍة اَْسلُُبَها ُجْلَب َشِعيَرٍة َما َفَعْلُتُه َوا ِن  
ُدنَْياكُْم ِعْنِدي َلأَْهَوُن ِمْن َوَرَقٍة فِي فَِم َجَراَدٍة َتْقَضُمَها َما لَِعلِيٍّ 

ةٍ َولَِنِعيٍم َيْفَنى َولَ  َتْبَقى نَُعوُذ بِالل ِه ِمْن ُسَباِت الَْعْقِل َوقُْبِح لأ ذ 
لَِل َوبِِه نَْسَتِعيُن )  .(۲۲٤،الخطبة ۱۷٤: ۲۱۱٤، شهیديالز 

مام )ع( في بداية الرسالة  من نهج البلاغة  ۲۷يقول الأ 
بكر رضي الله عنه حين ا بي  ا لى محمد بن)ع( ومن عهد له 

َجَناَحَي َواَلِْن لَُهْم َجانَِبَي َواْبُسْ  قلده مصر: َفاْخِفْض لَُهْم 
َيْطَمَع لأ لَُهْم َوْجَهَي َوا ِس َبْيَنُهْم ِفي الل ْحَةِة َوالن ْةَرِة َحت ى

َعَفاُء ِمْن َعْدلَِي َعَلْيِهْم  الُْعَةَماُء فِي َحْيِفَي لَُهْم َوَلأ َيْياََس الضُّ
لون ( ا ّن كل من يجع۲۷، الرسالة ۲۱۱٤: ۲۱۱،شهیدي)

الحكومة العلوية نموذجا لهم عليهم ا ن يحفةوا هذه الرسالة: 
اَ اَْقَنُع ِمْن نَْفِسي بِاَْن ُيَقاَل َهَذا اَِميُر الُْمْؤِمِنيَن َوَلأ اَُشاِركُُهْم ِفي 
ْهِر اَْو اَكُوَن اُْسَوة  لَُهْم فِي ُجُشوَبِة الَْعْيِش فََما ُخِلْقُ   َمَكاِرِه الد 

َها َعَلُفَها اَِو لَِيْشَغَلنِي اَ  َباِت َكالَْبِهيَمِة الَْمْرُبوَطِة َهمُّ ْكُل الط يِّ
ُمَها َتْكَتِرُش ِمْن اَْعَلاِفَها ) ، شهیديالُْمْرَسَلِة ُشُغلَُها َتَقمُّ

مام )ع( ا مر  (٤3،الرسالة ۲۳٤: ۲۱۱٤ عندما تولى الأ 
الخلافة كان البعض يتمتع بامتيازات وفقا لتمييز مارسه 

السابقون فا صبحوا ا على شانا من الأ خرين؛ فا رادوا الخلفاء 
مام )ع( رفض ا ي نوع  الأستمرار على ما هم عليهم لكن الأ 
من التمييز في حكومته، واعتبر الجميع سواسية، ا ّن ما جعل 
مام )ع( يقبل بالخلافة هي تعر  العدالة الأجتماعية  الأ 

مام كان  نتيج ة قيامه للخطر، ا ّن القبول بالخلافة على يد الأ 
مام في هذا  با حلال العدالة والمساواة الأجتماعية، يقول الأ 

ُحُضوُر لأ المجال: اََما َوال ِذي َفَلَق الَْحب َة َوَبَراَ الن َسَمَة لَوْ 
ِة بُِوُجوِد الن اِصِر َوَما اََخَذ الل ُه َعَلى الُْعَلَماِء  الَْحاِضِر َوِقَياُم الُْحج 

ى ِكة ِة َظالٍِم َوَلأ َسَغِب َمْةلُوٍم َلأَلَْقْيُ  َحْبَلَها اَل أ ُيَقارُّوا َعلَ 
لَِها َوَلأَلَْفْيُتْم ُدنَْياكُْم َهِذِه  َعَلى َغاِربَِها َولََسَقْيُ  ا ِخَرَها بَِكا ِْس اَو 

 (۳،الخطبة۱۱: ۲۱۱٤ ،شهیدياَْزَهَد ِعْنِدي ِمْن َعْفَطِة َعْنٍز )
مام )ع( تهدف  ا لى تنفيذ الحق والعدل ا ّن الحكومة عند الأ 

غير وفي غير هذا فلا قيمة النعل: َوالل ِه لأ وا زالة الةلم والفساد
ا ثُم   الَِهَي اََحبُّ ا ِلَي  ِمْن ا ِْمَرتُِكْم ا ِل أ اَْن اُِقيَم َحق   اَْو اَْدَفَع َباِطل 

 .(۳۳الخطبة ،۲۸: ۲۱۱٤،شهیديَخَرَج فََخَطَب الن اَس )
مجال المساواة الأجتماعية الشاملة  من النقاط المهمة في

مام علي )ع( هي ا نّه بالرغم من التزامه  في حكومة الأ 
سلامب سلاموالتا كيد الكبير على الدين  الأ  ي المبين، ا لأ ا نّه الأ 

سلامكان يهتم بغير المسلمين في المجتمع  ي وا مر مرارا الأ 
وكرارا بمراعاة حقوقهم في المجتمع وحتى تخصيص مالأ من 

لمال للفقراء، وان قصة العجوز النصراني في هذا بي  ا
مام )ع( بتخصيص قسما  المجال هي نموذج لها، ا ذ ا مر الأ 
مام قال  من بي  المال له وهذا يدل على النةرة الشاملة للا 
مام )ع( جعلتم الرجل يعمل عندكم في فترة كان يستطيع  الأ 
ه العمل لكن اليوم وهو ا صبح عجوزا ولأ يمكن العمل تمنعون

قوت اليوم، ا عطوه مالأ من بي  المال )الحر العاملي، 
۲۱۱۸ :۷۳). 

 .الأ من الأجتماعي۱-۱

مام )ع( نرى الأهتمام الكبير بالعدالة والعطوفة  في عهود الأ 
: ۱۱۱۷وحب الناس واحترام شخصيتهم وحقوقهم )مطهري، 

مام ۱۱۸-۱۱۱ ( بغية تحقيق هذا الهدف الأجتماعي. ا ّن الأ 
با ّن ضرورة الحكومة والقيادة ناجمة عن في حديث له يصرا 

 توفير الأ من الأجتماعي: َكلَِمُة َحقٍّ ُيَراُد بَِها َباِطٌل نََعْم ا ِن هُ 
ُبد  لأ ا ِْمَرَة ا ِل أ لِل ِه َوا ِن هُ لأ ُحْكَم ا ِل أ لِل ِه َولَِكن  َهُؤَلأِء َيُقولُونَ لأ

َمُل فِي ا ِْمَرتِِه الُْمْؤِمُن َوَيْسَتْمتُِع لِلن اِس ِمْن اَِميٍر َبرٍّ اَْو َفاِجٍر َيعْ 
ُء َوُيَقاَتُل بِِه ِفيَها الَْكاِفُر َوُيَبلُِّغ الل ُه فِيَها اْلأََجَل َوُيْجَمُع بِِه الَْفيْ 

ِعيِف ِمَن الَْقِويِّ َحت ى  ُبُل َوُيْؤَخُذ بِِه لِلض  الَْعُدوُّ َوَتا َْمُن بِِه السُّ
 ،۳۱: ۲۱۱٤ ،شهیديْسَتَراَا ِمْن َفاِجٍر )َيْسَتِريَح َبر  َويُ 

مام )ع( يرى ا ّن الحاكم الحقيقي بحاجة  (٤۱الخطبة ا ّن الأ 
ا لى توسيع نطاق المصالح الأجتماعية نحو الأجتماع الذي 
مام علي  يا تي با كبر قدر من الأ من لكل المواطنين. يقول الأ 

ُهم  )ع(: ا ّن فلسفة حكومته هي توفير الأ من الأجتماعي: الل  
ا ِن َي َتْعَلُم اَن ُه لَْم َيُكِن ال ِذي َكاَن ِمن ا ُمَناَفَسة  ِفي ُسْلَطاٍن َوَلأ 

ٍء ِمْن فُُضوِل الُْحَطاِم َولَِكْن لَِنِرَد الَْمَعالَِم ِمْن ِدينَِي الِْتَماَس َشيْ 
ْصَلاَا فِي بَِلاِدَك َفَيا َْمَن الَْمْةلُوُموَن ِمْن ِعبَ  اِدَك َوتَُقاَم َونُْةِهَر اْلأ ِ

  .(۱۳۱الخطبة  ،۱3: ۲۱۱٤،شهیديالُْمَعط َلُة ِمْن ُحُدوِدَك. )
مام لم يلجا في حكمه ا لى ا ثارة الرعب والخوف في  ا ّن الأ 
مواجهة المعارضين با ي حال من الأ حوال، ا نّه لم يستخدم 
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العنف حتى في مواجهة العناصر المثارة للشغب، ولأ يعاملهم 
عب، ولم يكن يعامل الناس وفقا للةنون ولأ بالعنف وسياسة الر

يعاقب الناس قبل وقوع الجريمة، ولأ يعاقب من يةن با نّهم 
ا نّه  (٤/۱۲۱ :۲۱۱٤ يثيرون الفوضى )محمدي ري شهري،

وفي عهده ا لى مالي الأشتر يصرا حول ا قامة السلام والأ من 
ا َدَعاَك ا ِلَْيِه َعُدوُّ  ا الأجتماعي: َوَلأ َتْدفََعن  ُصْلح  َك ولِل ِه ِفيِه رِض 

ْلِح َدَعة  لُِجُنوِدَك َوَراَحة  ِمْن ُهُموِمَي َواَْمن ا لِبَِلاِدَك  فَا ِن  فِي الصُّ
( يقول للا شتر النخعي: 3۳، الرسالة۲٤۱: ۲۱۱٤، )شهیدي

يِن َوُسبُ  ِعي ِة َوَزْيُن الُْوَلأِة َوِعزُّ الدِّ ُل فَالُْجُنوُد بِا ِْذِن الل ِه ُحُصوُن الر 
ِعي ُة ا ِل أ بِِهْم. )شهیدي  ،۲٤۱: ۲۱۱٤، اْلأَْمِن َولَْيَس َتُقوُم الر 

( كما يقول )ع(: فَاَْسِرُعوا ا ِلَى اَِميِركُْم َوَباِدُروا ِجَهاَد 3۳الرسالة
. )شهیدي، كُْم ا ِْن َشاَء الل ُه َعز  َوَجل   ،۱۱۷: ۲۱۱٤ َعُدوِّ

شارة ا ليها هنا  ( لكن النقطة المهمة التي يجب۱الرسالة  الأ 
مام ونبه الولأة ا ليها، هي ا ّن المشاركة  وكان قد ركز عليها الأ 
في التعبئة العامة يجب ا ن تكون طوعا وليس ا جبارا، ويكتب 
ا لى عثمان بن حنيف قائلا: فَانَْهْد بَِمْن اََطاَعَي ا ِلَى َمْن َعَصاَك 

ْن َتَقاَعسَ  َعْنَي فَا ِن  الُْمَتَكارَِه َمِغيُبُه  َواْسَتْغِن بَِمِن انَْقاَد َمَعَي َعم 
: ۲۱۱٤ َخْيٌر ِمْن َمْشَهِدِه َوقُُعوُدُه اَْغَنى ِمْن نُُهوِضِه )شهیدي،

 .(٤الرسالة  ،۱۱۱
بعد ا قامة السلام والنةم في المجتمع، يا تي دور الأ من 

يخافوا في المجتمع من الةلم لأ النفسي. ا ّن الناس يجب ا ن
راعات الحكام، ولأ يلجئوا ا لى المدا ولأ يدخلوا في دائرة ص

مام كان يؤكد على صيانة ا بناء المجتمع من  والتملق. ا ّن الأ 
التجسس والحفاظ على ماء الوجه، ويقول: َولَْيُكْن اَْبَعَد 
َرِعي ِتَي ِمْنَي َواَْشَناَُهْم ِعْنَدَك اَْطَلُبُهْم لَِمَعايِِب الن اِس فَا ِن  ِفي 

ا َغاَب ا االن اِس ُعُيوب   لَْوالِي اََحقُّ َمْن َسَتَرَها َفَلا َتْكِشَفن  َعم 
ن َما َعَلْيَي َتْطِهيُر َما َظَهَر لََي َوالل ُه َيْحُكُم َعَلى َما  َعْنَي ِمْنَها َفا ِ
َغاَب َعْنَي َفاْسُتِر الَْعْوَرَة َما اْسَتَطْعَ  َيْسُتِر الل ُه ِمْنَي َما تُِحبُّ 

ِعي ِتَي اَْطِلْق َعِن الن اِس ُعْقَدَة كُلِّ ِحْقٍد َواْقَطْع َعْنَي َسْتَرُه ِمْن رَ 
َيِضُح لََي َوَلأ َتْعَجَلن  ا ِلَى لأ َسَبَب كُلِّ ِوْتٍر َوَتَغاَب َعْن كُلِّ َما

اِعَي َغاش  وَ   ا ِْن َتَشب َه بِالن اِصِحينَ َتْصِديِق َساٍع َفا ِن  الس 
 .(3۳ ، الرسالة۲٤۱: ۲۱۱٤ ،شهیدي)

 .العدالة الأقتصادية۲

من ا هم حقوق الناس على الحكومة، هو ا قامة العدالة في القضايا 

الأقتصادية في المجتمع. ا ّن الحكومة من واجبها ا ن تلبي 
احتياجات المجتمع الأقتصادية، وتمنح الأ موال العامة للفقراء 
وا صحاب الحق، وتنةم معاش الناس. فالعدالة هي مراعاة حقوق 

ي حق والعدالة الأقتصادية هي مراعاة حقوقهم الأقتصادية، كل ذ
سلامية، هو توفير الرفاه النسبي  ومن حقوق الناس في الحكومة الأ 
سلامية. ا نّ  الأقتصادي، الملقاة على عاتق الحاكم ا و الحكومة الأ 
مفاهيم مثل توزيع العوائد بعدالة، والمساواة في الأستفادة من 

خاص من بي  المال، وتحقيق الرفاه  المصادر القومية، وبشكل
سلامي تعد من مدلولأت  النسبي، وا زالة الفقر في المجتمع الأ 
العدالة الأقتصادية، يتطلب احترام حقوق الناس الأقتصادية توزيع 
العوائد وا زالة الفقر وتقليل الفجوة بين مختلف طبقات المجتمع، 

سلام ية ا ن تقوم ومنح الطبقات الضعيفة مالأ، على الحكومة الأ 
بهذه الأ عمال تح  عنوان الضمان الأجتماعي، ينتهي احترام 

 هذه القضايا با قامة العدالة الأقتصادية.
فالعدالة الأقتصادية تعني الحياة بلا فقر، كما قال الأ مام 
علي )ع( في هذا المجال: والذي فلق الحبة وخلق الكائنات 

ى طريق لو ا خذتم العلم من معدنة لسرتم في الوس ، وعل
الحق، لأتضح  الطرق عليكم واتضح  علامات الهداية 

سلاملكم، وا لقى نور  بةله عليكم، عندما لحصلتم على  الأ 
الرفاه ولأ تبقى ا سرة جائعة، ولأ يتعر  كافرا ا و مسلما ا لى 

 .(۳۲ /۸: ۱٤۱۷)الكليني،  مالةل
زالة  في النةام العلوي يتم تقوية ثقافة دعم المةلوم لأ 

ك الحقوق الأقتصادية، وتعميم مواجهة ا رضية انتها
مام لم يكتف بالكلام الهادئ والحنون  المهاجمين، ا ّن الأ 
تجاه المستضعفين وما يعانون من مشاكل، بل ا نّه كما كان 
قبل الخلافة ا زهد الناس في عصره، وبعدما تولى ا مر الحكم، 
لم يحدث ا ي اختلاف مادي في حياته، واستمر في حياته 

سلامقراء العالم فقيرا مثل ف ي، كما كان عمليا قائد الناس الأ 
مام )ع(  في تحمل المشاكل ومصائب الحياة، ا ّن هدف الأ 
من قبول الحكم هو تنفيذ العدالة وتقليل الفجوة الطبقية وا زالة 

مام علي )ع( وحتى ۲۱۱ /۷: ۲۱۱۱الفقر )هادوي،  ( ا ّن الأ 
الحروب  مع ا صحابه القريبين منه ومن كانوا معه وشاركوا في

تعامل مثل تعامله مع كل الناس، ولم يفرق بين العبد الأ سود 
وكبار الأ نصار في تقسيم الغنائم، كما جاء طلحة والزبير عند 
مام  ا مير المؤمنين وقالأ لم يكن عمر يعطينا بمثل هذا قال الأ 
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كيف كان يعطيكم النبي من الغنائم ا نّهما اتخذا الصم . 
مام ا  لم يكن النبي )ص( يوزع الغنائم بشكل مساوي،  قال الأ 

مام: هل عندكم ا تباع سنة النبي ا صح ا م  قالأ بلى، قال الأ 
سنة عمر؟ قالأ: سنة النبي يا ا مير المؤمنين لكننا سابقان في 
مام هل ا نتما سابقان  يمان وتحمل المشاكل والقرابة، رد الأ  الأ 
مام: هل لديكم قرا بة ا م ا نا السابق، قالأ ا ن  السابق، قال الأ 

مع النبي ا م ا نا لدي قرابة معه، قالأ ا ن . هل ا نتما تحملتما 
مام )ع( والله ا ّن حصتي  المصائب ا م ا نا؟ قالأ: ا ن . قال الأ 
وحصة هذا الغلام سواسية، وا شار ا لى الغلام )سيد 

 .(۲٦٤: ۲۱۱۱رضي،
ومن كلام له )ع( لما عوتب على التسوية في العطاء: اَ 

َب الن ْصَر بِالَْجْورِ فِيَمْن ُولِّيُ  َعَلْيِه َوالل ِه لأاَطُوُر بِِه َتا ُْمُرونِّي اَْن اَْطلُ 
ا لَْو َكاَن الَْماُل لِي  َماِء نَْجم  َما َسَمَر َسِميٌر َوَما اَم  نَْجٌم ِفي الس 

ْيُ  َبْيَنُهْم فََكْيَف َوا ِن َما الَْماُل َماُل الل ِه اََلأ َوا ِن  ا ِْعَطاَء الْمَ  اِل لََسو 
نَْيا َوَيَضُعُه  ِه َتْبِذيٌر َوا ِْسَراٌف َوُهَو َيْرفَُع َصاِحَبُه فِي الدُّ فِي َغْيِر َحقِّ
فِي اْلأ ِخَرِة َوُيْكِرُمُه فِي الن اِس َوُيِهيُنُه ِعْنَد الل ِه َولَْم َيَضِع اْمُرٌؤ َمالَُه 

ِه َوَلأ ِعْنَد َغْيِر اَْهلِِه ا ِل أ َحَرمَ  ُه الل ُه ُشْكَرُهْم َوَكاَن فِي َغْيِر َحقِّ
ا فَاْحَتاَج ا ِلَى َمُعونَتِِهْم فََشرُّ  ُهْم فَا ِْن َزل ْ  بِِه الن ْعُل َيْوم  لَِغْيِرِه ُودُّ

 .(۱۲٦ الخطبة ،۱۲: ۲۱۱٤ َخلِيٍل َواَْلأَُم َخِديٍن )شهیدي،

 .الرفاه الأقتصادي۲-۱

مام )ع( حول رفاهية الفقراء اقتصاديا: ا ِن   الل َه  يقول الأ 
ُسْبَحانَُه َفَرَ  ِفي اَْمَواِل اْلأَْغِنَياِء اَْقَواَت الُْفَقَراِء َفَما َجاَع َفِقيٌر 
ا ِل أ بَِما ُمتَِّع بِِه َغِني  َوالل ُه َتَعالَى َسائِلُُهْم َعْن َذلَِي. 

ومن كتاب له )ع( ا لى  (۳۲۸،حكمة ۲۱۱٤: ۳۱۲،شهیدي)
ة: َوانُْةْر ا ِلَى َما اْجَتَمَع قثم بن العباس وهو عامله على مك

ِعْنَدَك ِمْن َماِل الل ِه َفاْصِرْفُه ا ِلَى َمْن ِقَبَلَي ِمْن َذِوي الِْعَياِل 
بِِه َمَواِضَع الَْفاَقِة َوالَْخل اِت َوَما فََضَل َعْن  اَوالَْمَجاَعِة ُمِصيب  

: ۲۱۱٤ ،شهیدي) َذلَِي َفاْحِمْلُه ا ِلَْيَنا لَِنْقِسَمُه فِيَمْن قَِبَلَنا
كتب ا لى عثمان بن حنيف الأ نصاري  (٦۷الرسالة ،۲٦۱

وكان عامله على البصرة وقد بلغه ا نّه دعي ا لى وليمة قوم من 
ا َبْعُد َيا اْبَن ُحَنْيٍف َفَقْد َبَلَغنِي اَن   ا هلها، فمضى ا ليها قوله: اَم 

ا ِمْن ِفْتَيِة اَْهِل الَْبْصَرِة َدَعاَك ا ِلَى مَ  ا ُْدَبٍة َفاَْسَرْعَ  ا ِلَْيَها َرُجل 
تُْسَتَطاُب لََي اْلأَلَْواُن َوتُْنَقُل ا ِلَْيَي الِْجَفاُن َوَما َظَنْنُ  اَن َي 
تُِجيُب ا ِلَى َطَعاِم َقْوٍم َعائِلُُهْم َمْجُفو  َوَغِنيُُّهْم َمْدُعو  َفانُْةْر ا ِلَى َما 

َبَه َعَلْيَي ِعْلُمُه َفالِْفْةُه َتْقَضُمُه ِمْن َهَذا الَْمْقَضِم َفَما اْشتَ 
 .(٤3الرسالة ،۲۳٤: ۲۱۱٤ ،شهیدي)

مام على احترام حقوق الناس الأقتصادية في عهده  يؤكد الأ 
ة  َوبَِطانَة  فِيِهُم  ا لى مالي الأشتر النخعي: ثُم  ا ِن  لِْلَوالِي َخاص 

َة اُولَئَِي اْسِتْئَثاٌر َوَتَطاُوٌل َوِقل ُة ا ِنَْصاٍف فِي ُمَعاَمَلٍة  فَاْحِسْم َماد 
بَِقْطِع اَْسَباِب تِْلَي اْلأَْحَواِل َوَلأ تُْقِطَعن  لِأََحٍد ِمْن َحاِشَيتَِي 
تَِي َقِطيَعة  َوَلأ َيْطَمَعن  ِمْنَي ِفي اْعتَِقاِد ُعْقَدٍة َتُضرُّ بَِمْن  َوَحام 

َيْحِملُوَن َمُئونََتُه َعَلى َيلِيَها ِمَن الن اِس فِي ِشْرٍب اَْو َعَمٍل ُمْشَتَرٍك 
نَْيا  َغْيِرِهْم فََيُكوَن َمْهَناُ َذلَِي لَُهْم ُدونََي َوَعْيُبُه َعَلْيَي فِي الدُّ

مام )ع( 3۳،الرسالة۲٤۱: ۲۱۱٤َواْلأ ِخَرِة )شهیدي، ( يرى الأ 
ا ّن شدة غضب الله تجاه ظلم العباد ا شد من ردة فعله تجاه 

م الناس بعضهم بعضا يبلغ الشرك به، ا ي ا ّن غضب الله لةل
درجة لأيمكن مقارنته مع ا ي من الأ لأم الدنيوية، وا ّن هذا 
التعبير يعبر عن ا همية الأبتعاد عن ظلم الناس وهضمهم 
حقوقهم، والأهتمام بالعدالة الأقتصادية والأجتماعية )سليمي، 

( من هنا تا تي الأستفادة من المصادر التي ۱۳۷: ۲۱۱٤
وضع حياتهم في المستوى الملائم تمتلكها بغية تحسين 

نسانية ضمن حقوق المواطنين. على الحكومة  بالكرامة الأ 
سلامية توفير الأ رضية لتلي الأستفادة، وا ن تمنع زيادة  الأ 
الثروات في يد الأ ثرياء، وتزيل ا رضية زيادة الأ غنياء ثروتهم، كما 
عليها ومن خلال المساعي المستمرة والتخطي  الدقيق، ا ن 

 الضعفاء على تحقيق الأحتياجات الضرورية في الحياة. تساعد

 .حق المشاركة في القضايا العامة۳

ا ّن التشاركية من المفاهيم الديمقراطية التي تتكون في ا طار 
علاقات المواطنين والحكومة، وعلاقة السلطة في المجتمع. 
ا ّن القبول با صل مساواة الناس هو ا كثر الأ فكار جوهرية التي 

اسا للمشاركة، ويهدف ا لى تعاون الناس وتشاركهم تشكل ا س
وكيفا، وفي كل  افي الأ مور بغية تحسين الحياة كم  

المجالأت الأجتماعية والأقتصادية والسياسية والثقافية، 
على هذا الأ ساس فا ّن  (۱۲: ۲۱۱۸غفاري،  /)نيازي

المجتمع المدني ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات 
يان بالقبول بصفتهما ا سسا جوهرية في الأجتماعية يحة

ُيَعدُّ الأهتمام  .(۲-۱، ۲۱۱۷التنمية التشاركية )يونسكو، 
مام )ع( ا لى الحكومة.  بالمشاركة العامة من سمات نةرة الأ 
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مام )ع( يعتبر الناس ا صحاب حق في ا دارة الشؤون  كان الأ 
السياسية والحكومية، وكان يريد منهم ا ن يقدموا له المشورة 

وا َعْن َمَقالٍَة بَِحقٍّ اَْو َمُشوَرٍة في  مختلف القضايا: َفَلا َتُكفُّ
نِّي لَْسُ  ِفي نَْفِسي بَِفْوِق اَْن اُْخِطَئ َوَلأ ا َمُن َذلَِي  بَِعْدٍل َفا ِ

 .(۲۱٦الخطبة  ،۱۷۱: ۲۱۱٤ ،شهیدي)
مام )ع( على الأستفادة من ا فكار الأ خرين  يؤكد الأ 

مام ومقترحاتهم، وينفي نفيا تاما ا لنةرة المستبدة، يقول الأ 
ا ِل أ  اا لى قادة جيشه: َوا ِن  لَُكْم ِعْنِدي اَل أ اَْحَتِجَز ُدونَُكْم ِسر  

َر لَُكْم  اِفي َحْرٍب َوَلأ اَْطِوَي ُدونَُكْم اَْمر   ا ِل أ ِفي ُحْكٍم َوَلأ اَُؤخِّ
قال  (3۱الرسالة ،۲۳۸: ۲۱۱٤ ،شهیديَعْن َمَحلِِّه ) اَحق  

مام  )ع( مخاطبا الأشتر النخعي: ثُم  لَْيُكْن ا َثُرُهْم ِعْنَدَك الأ 
ا  اَْقَولَُهْم بُِمرِّ الَْحقِّ لََي َواََقل ُهْم ُمَساَعَدة  ِفيَما َيُكوُن ِمْنَي ِمم 

َذلَِي ِمْن َهَواَك َحْيُث َوَقَع َوالَْصْق بِاَْهِل  اَكِرَه الل ُه لِأَْولَِيائِِه َواِقع  
ْدِق ثُم  ُرْضُهْم َعَلى اَل أ ُيْطُروَك )الَْوَرِع َوا : ۲۱۱٤ ،شهیديلصِّ

مام )ع( مالي الأشتر في  (3۳ الرسالة ،۲٤۱ كما يوصي الأ 
الَِي َفاْسَتْعِمْلُهُم اْختَِبار   َوَلأ  انفس الرسالة: ثُم  انُْةْر ِفي اُُموِر ُعم 

ن ُهَما ِجَماٌع مِ  ْن ُشَعِب الَْجْوِر َوالِْخَيانَِة تَُولِِّهْم ُمَحاَباة  َواََثَرة  َفا ِ
 .(3۳ الرسالة ،۲٤۱: ۲۱۱٤ ،شهیدي)

 .حق الحرية في الأنتخابات۳-۱
من ا هم حقوق الناس في المجتمع، هو حق ا نشاء الأ حزاب 
والجمعيات وتقرير المصير، ا ّن هذا الحق هو من الحقوق التي 
تعترف بها دساتير ا غلبية الدول، وتؤيدها كا حدى جوانب 

وق المدنية والسياسية في الحكومات الشعبية. ا نّه ناجم الحق
عن مقدرة الناس في تا سيس منةمات ومؤسسات عند مواجهة 
السلطة وهيمنتها، ا ذ يمكنهم فر  مطالبهم على الناس با فضل 
الأ ساليب، ا ّن الشخص ضعيف لوحده، ويخسر المعركة في 

مام علي )ع( يعتبر ا ّن سلطته تعتمد  مواجهة الحكومة، كان الأ 
على مطالب الناس، ويعلنها بصراحة با نّه لو لم تكن ا رادة الناس 
مام كان مؤمنا  وحضورهم لم ولن يكن يقبل بالحكم، ا ّن الأ 
ومثقفا عاهد الله با ن لأيقف مكتوف الأ يدي في مواجهة 
الةلم، وكان يريد الحكم لتحقيق هذا الهدف، لكن على 

مام ولأ الناس ا ن يريدوا هذا الأ مر، كي لأتبقى  حجة لأعلى الأ 
على ا ي عادل ا خر، فا ذا كان  العدالة للناس، فعلى الناس ا ن 
نّها لأتستمر  يطالبوا بها، وا لأ لأتستقر العدالة وا ن استقرت فا 

 .(٤٦: ۲۱۱۷ور، پ)حسين 
مام )ع( حول الأهتمام بالتيارات السياسية والحرية  قال الأ 

سلامية تس تمد شرعيتها من في الأنتخابات: مع ا ّن الحكومة الأ 
لهية، من اللازم ا ن تحةى  الله، لكن ا لى جانب الشرعية الأ 
بالشعبية، ا نّه يرى ا نّه يجب توفير الةروف الروحية والنفسية 
والعقائدية والثقافية والأ خلاقية في المجتمع، حتى يصبح المرء 
سلامية، ولأ يمكن ا رغام  مطالبا بالحق وتا سيس الحكومة الأ 

طاع ( 3٤۱-3۳۱: ۲۱۱۱ ة بقوة السيف )بابازادة،الناس على الأ 
مام يرى ا ّن رضاه ناجم عن حرية الناس في التصوي ،  ا ّن الأ 

عاما، بعد وفاة النبي  ۲3وبالرغم من ابتعاده عن الحكم لـ 
سلام، َقبَِل الحكم والخلافة ما  واتخاذ الصم  حفاظا على الأ 

 سنوات، وبايع معه كثير من الناس. 3يقارب 

 لأ قليات الدينية والقومية.احترام ا٤

مام يحترم الأ قليات الدينية والمعارضين احتراما خاصا،  كان الأ 
ا َبْعُد فَا ِن  َدَهاقِيَن اَْهِل َبَلِدَك  وجاء في رسالته ا لى ا حد ولأته: اَم 
ا َوَجْفَوة  َونََةْرُت فََلْم اََرُهْم اَْهل   ا َشَكْوا ِمْنَي ِغلَْةة  َوَقْسَوة  َواْحتَِقار 

لِأَْن ُيْدنَْوا لِِشْرِكِهْم َوَلأ اَْن ُيْقَصْوا َوُيْجَفْوا لَِعْهِدِهْم فَالَْبْس لَُهْم 
ِة َوَداِوْل لَُهْم َبْيَن الَْقْسَوِة  د  ِجْلَباب ا ِمَن اللِّيِن َتُشوُبُه بَِطَرٍف ِمَن الشِّ

ْدنَاءِ  ا َْفِة َواْمُزْج لَُهْم َبْيَن الت ْقِريِب َواْلأ ِ ْقَصاِء ا ِْن  َوالر  ْبَعاِد َواْلأ ِ َواْلأ ِ
 .(۱۱الرسالة ،۲۱3: ۲۱۱٤ َشاَء الل ُه )شهیدي،

مام )ع( في عهده ا لى مالي الأشتر باتخاذ  كما ا وصى الأ 
العطوفة، ولم ير حاجة في ممارسة العنصرية: َوَلأ َتُكونَن  

ن ُهْم ِصنْ  اَضاِري   اَعَلْيِهْم َسُبع   ا اٌَخ لََي ِفي َتْغَتِنُم اَْكَلُهْم َفا ِ َفاِن ا ِم 
يِن َوا ِ  ا نَِةيٌر لََي ِفي الَْخْلقِ الدِّ  ،۲۱3: ۲۱۱٤ ،شهیدي) م 
مام علي )ع(  (۱۱ الرسالة وجاء في كتاب ا خر: لما بدا  الأ 

بتقسيم بي  المال ا عطى كل واحد ثلاثة دنانير، وا عطى 
رجلا من الأ نصار ثلاثة دنانير، وجاء بعده غلام ا سود فا عطاه 

دنانير، فقال الأ نصاري: يا ا مير المؤمنين! هذا غلام  ثلاثة
ا عتقُته بالأ مس تجعلني وا ياه سواء؟ فقال: ا نّي نةرت في 
كتاب الله فلم ا جد لولد ا سماعيل على ولد ا سحاق فضلا. 
خطب ا مير المؤمنين )ع( فحمد الله وا ثنى عليه، ثم قال: 

س كلهم ا يها الناس! ا ّن ا دم لم يلد عبدا ولأ ا مة، وا ن النا
ا حرار، ولكن الله خّول بعضكم بعضا، فمن كان له بلاء 
فصبر في الخير فلا يمن به على الله تعالى، ا لأ وقد حضر 



 .ق۱٤۳۱ش ـ ۱۳۱٦خریف وشتاء (، ۱الأ ول )المتوالي  العددالبلاغة، السنة الأ ولی،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی3۱

 :۲۱۱۷)تقوي،  حن مسوون فيه بين الأ سود والأ حمرشيء ون
مام علي )ع(، كان يعتبر ا ّن الأهتمام  .(۱3 ّن الأ  على هذا فا 

لحكام، وفي بالجميع، واحترامهم، من واجب الحكومة وا
الواقع عّدها الفكرَة الأجتماعية السائدة على تنةيم علاقات 
الحكومة بالناس. على هذا ا ّن احترام الناس ُيَعدُّ من الأ سس 
وا ّن الحكام، في ا ي حكومة، وخاصة الحكومة الدينية عند 
قامة العلاقات المستمرة  التشريع والتخطي  عليهم الأهتمام با 

 الناس. والمؤثرة بمختلف طبقات

 .حرية التعبير والفكر۱-٤

ا ّن الحرية تمثل ا من البشر وتحةى بمكانة سامية في فكر 
مام )ع( ا ّن الفرد يتمتع بالحريات الخاصة  نسان، يرى الأ  الأ 
مام علي )ع( نموذجا  به ومنها حرية التعبير والفكر. ُيَعدُّ الأ 

قرنا،  ۱٤كاملا للحاكم المؤمن بحرية التعبير والفكر قبل 
ان با مكان الجميع ا ن يبدي را يه دون خوف ووجل، ا نّه وك

لم يكن من طينة الحكام، الذين يحددون الحريات لةنهم 

ا نّه قد يحدث خطا  ما، ا و يمارس الأستبداد، بذريعة 
مام )ع( شتى ا نواع  استغلال الحرية، كان يحاصر الأ 
المؤامرات الداخلية والخارجية، لكنه بالرغم من كل 

كان  تحاك ضد نةامه، لم يذهب بجواز  المؤامرات التي
مام )ع( رسالة ا لى مالي الأشتر  تحديد الحريات، كتب الأ 
ُغ لَُهْم فِيِه  ا تَُفرِّ قائلا: َواْجَعْل لَِذِوي الَْحاَجاِت ِمْنَي قِْسم 
ا فََتَتَواَضُع فِيِه لِل ِه ال ِذي  ا َعام  َشْخَصَي َوَتْجلُِس لَُهْم َمْجلِس 

ْقِعُد َعْنُهْم ُجْنَدَك َواَْعَوانََي ِمْن اَْحَراِسَي َوُشَرِطَي َخَلَقَي َوتُ 
نِّي َسِمْعُ  َرُسوَل الل ِه  ِ َحت ى ُيَكلَِّمَي ُمَتَكلُِّمُهْم َغْيَر ُمَتَتْعتٍِع فَا 
ٌة  َس اُم  )صلى الله عليه وا له( َيُقوُل فِي َغْيِر َمْوِطٍن لَْن تَُقد 

ِعيِف فِيهَ  ُه ِمَن الَْقِويِّ َغْيَر ُمَتَتْعتٍِع ثُم  اْحَتِمِل لأُيْؤَخُذ لِلض  ا َحقُّ
يَق َواْلأَنََف َيْبُسِ  الل ُه  الُْخْرَق ِمْنُهْم َوالِْعي  َونَحِّ َعْنُهُم الضِّ
َعلَْيَي بَِذلَِي اَْكَناَف َرْحَمتِِه َوُيوِجْب لََي َثَواَب َطاَعتِِه َواَْعِ  

ا َوامْ  ِْعَذارٍ )شهیدي،َما اَْعَطْيَ  َهنِيئ   َنْع فِي ا ِْجَماٍل َوا 
 .(3۳ الرسالة ،۲٤۲: ۲۱۱٤

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

  
 نموذج حقوق المواطنة في التعاليم العلوية وفقا لنهج البلاغة .۱ شکل

 الخاتمة
في يومنا هذا ا صبح استمرار المجتمعات وتطورها، متوقفا 
ة على وجود مواطنين ناشطين ومشاركين وفاعلين، ا ّن معرف

الفرد علی حقوقه وبالتالي المطالبة بها، تؤدي ا لى معرفة 
يات في المجتمع وفي التعامل مسؤولالأ فراد بما عليهم من 

معا، من هنا تتخذ النةم الأجتماعية مسارا تطوريا، ويتحول 
المجتمع ا لى مجتمع ناش ، فضلا عن هذا ا ّن حلحلة قضايا 

بر مشاركة ا بناء يا تي ا لأ علأ المجتمع، وخلق التغيير فيها،

المجتمع في كل الجوانب، فدون وعي الفرد بحقوق المواطنة 
يكون لأ في الجوانب المدنية والسياسية والأجتماعية والثقافية،

لدينا رصيد نةري للمشاركة الناشطة في القضايا الأجتماعية. 
ولأ يتمكن المواطنون من التعبير عن مطالبهم، وا يصال 

ل حقوق المواطنة ضرورة لتحقيق صوتهم ا لى الحكومة. تشك
دارة قضايا المجتمع با فضل  الديمقراطية، والأ ساس لأ 
الأ شكال، يتوقف نجاا الديمقراطية على تا سيس مجتمع 
يعرف الناس فيه حقوق المواطنة، فبذل المساعي لبناء ا سس 

 الحقوق الأجتماعية
 العدالة الأجتماعية -
 الأمن الأجتماعي -

حقوق المواطن 
ةالأسلامي في نهج البلاغ  
 

 الحقوق الأقتصادية
 العدالة الأقتصادية -
 الرفاه الأقتصادي -

 

 الحقوق السياسية
حــق المشــاركة فــي  -

 القضايا العامة
ــــي  - ــــة ف حــــق الحري

 الأنتخابات 
 
 

امنی  اجتماعی -  
 

 الحقوق الثقافية
ــــات   - ــــرام الأ قلي احت

 والقومية الدينية
 حرية التعبير والفكر -

 
 
 



سلامية وفق    ٦3لتعاليم العلوية /لا حقوق المواطنة الأ 

يعرف الناس حقوقهم لأ الديمقراطية في المجتمعات التي
كن ا ن يؤدي ا لى فوضى وواجباتهم بصفتهم مواطنين، يم

اجتماعية. ا ّن احترام حقوق المواطنة، وتحقيقها يتطلب 
يمكن عقد الأ مال من دونها على لأ حلحلة شروط مسبقة

مام )ع( وقبل ا ن يكون  تحقيق حقوق المواطنة. ا ّن الأ 
حاكما، كان ا ماما دينيا ترب ى في مدرسة الوحي، وكان  

لهية تطابقا حكومته بصفتها حكومة دينية، تطابق الأ   هداف الأ 
تاما. ا ّن هذه الحكومة هدف  ا لى تا سيس المجتمع، وا يصال 
الأ فراد قمة الكمال والسعادة الخالدة. تتجلى الحكومة 

سلام مام )ع( قد الأ  ية في حكومة ا مير المؤمنين )ع( كان الأ 
دارة المدنية طوال فترة استمرت  عاما شهدت  ۲۳تعلم علم الأ 

وة، ا نّه تعلمها من الكتاب والسنة من حياة النبي بعد النب
النبوية، وكان يعرف الثقافة القبلية وتراثها وهدفها، كما شاهد 

مام طوال  عاما بعد النبي، مختلف الأ حداث  ۲3الأ 
دارية، وقام بنقدها في خطب نهج البلاغة. كان  والأ ساليب الأ 
مام )ع( يريد ا دارة المجتمع ا دارة منتةمة ومقننة، حتى  الأ 

بالشخصيات القوية قبلية كان  ا و غير قبلية، ا نّه كان  تتا ثرلأ
يريد ا ن يجعل العدالة في مكانتها الصحيحة، ومن خلال 

سلامتربية الأ جيال وفقا للتعاليم  ا ن يقلل من نفوذ و ية،الأ 
مام )ع( في نهج البلاغة  الثقافة القبلية والجاهلية. يؤكد الأ 

س، وكان يحاول على ا سس منها: العدالة والحرية وحقوق النا
توطيد علاقات الناس بالبعض وتكوين ا سس المواطنة عند 
الناس، ا ّن السمات المهمة في مجتمع متمحور حول 
المواطنة، هو الأحترام القلبي للقانون وسيادة القانون والعدالة 
ومساواة الناس وتقسيم العمل وتربية ولأة وعلماء يقبلون 

ليس دينا عقائديا، بل  سلامالأ  النقد، وهذا الأ مر يدل على ا ّن 
يشتمل على كل الجوانب الفردية والأجتماعية، ونةرا ا لى ا ّن 
تلي الحقوق تصدر من الله تعالى، وهي مؤسسة في ذات 

نّها تطبق في المجتمع  سلامالناس، فا  ي، وتوفر الأ رضية الأ 
 لتحقيق السعادة الدنيوية والأ خروية للمواطنين.

 المصادر
قم:  .(۲۱۱٤) ياقمشه ياله يمهد ةترجم، القرا ن الکریم

 .الطبعة الأولى شه،ين انديمنشورات مب
المواطنة حقوق  .(۲۱۱۱د محمدرضا )ي،سييطباطبا ا حمدي

یرانیة، فصلیة  سلامیة الأ  تا کيدا علی دستور الجمهوریة الأ 

اهتداء الثورة المطلب عبدالله.  .عبدولالأ  خ  ال
سلامیة  .۳، العام الثالث العدد الأ 

مکتب نشر : منشورات طهران .ةالحیا .(۲۱۱۱) حمدا  ا رام، 
سلامیة  .الثقافة الأ 

دراسة الأ سالیب الملائمة  .(۲۱۱۳حه )ي، مليا شتیان
لملاحةة قیم المواطنة مع الأکتراث الموازین الدینیة 
البرنامج الدراسي، مؤسسة الحث والبرمجة التعلیمیة 

یرانیة  .لوزارة التربیة والتعلیم الأ 
مام علي )ع(،  .(۲۱۱۱اکبر ) يبابازاده، عل معلم الحکم للا 
 .نصاریانا  منشورات قم: 

حقوق  ة تعلیمضرور .(۲۱۱٤، زهرا )يتوسلو ، زهرايبهبهان
الدراسات مرکز  .المواطنةحقوق  فصلية .المواطنة

س مجمع الدراسات : طهران. ۱۱۷یجیة، تراتالأ 
ستراتیجیة البحثي  .الأ 

: نشر طهران .ةالخطابنهج .(۲۱۱٦حسین ) ، سیديتقو
 حقوق کشف الغطاء.

صوت العدالة مام علی )ع( الأ   .(۲۱۱٦جرداق، جورج )
نسانیة  مؤسسةسید هادی خسروشاهی. قم:  ترجمة. الأ 
 .للنشر امام عصر

شیعة الی وسائل ال .(۲۱۱۱، محمد بن حسن )يعاملال حر
سلامقم:  .شیعةل الئتحصیل مسا  .ةیالمکتبة الأ 

کماء والشعوب، بحث في الح .(۲۱۱۷ن )جپور، بیحسین
الرضا. خادم. قم: حقوق الشعب في السیرة العلوية

 .الطبعة الثانية
 الوظائف المتقابلة .(۲۱۱٦، حسن )يخطیب حسینیان

سلامي للحکماء والشعوب  الحوزة العلمیة. في الحکم الأ 
 .حوزات البنات العلمیة ةزینب )س( مرکز مدیری ةحضرل
عراقیل العدالة مجالأت و .(۲۱۱٦، محمد )يحکیم

 .. الطبعة الثالثةمرکز فکر الشباب: طهران. الأقتصادية
تصريحات قائد  .(۲۱۱۱فبراير  ۲3) ي، سید علنئيخامنال

سلامالثورة  ية في لقاءه باعضاء مجلس خبراء القيادة الأ 
، سؤال الطلاب ، الفکر السیاسي: نقلا عن موقع

www.quran.porsemani.ir. 
 شهریة، نةرة ا لی حقوق المواطنة .(۲۱۱۲پور، یوسف )رزاق

 .۱۲۳عدد ال. کانون
دیباجۀ علی  علم القانون: .(۲۱۱۲ساک ، محمد حسین )

 .نشر ثالث: طهران. علم القانون



 .ق۱٤۳۱ش ـ ۱۳۱٦خریف وشتاء (، ۱الأ ول )المتوالي  العددالبلاغة، السنة الأ ولی،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی3۲

مام علی )ع(، سیاس .(۲۱۱۳، حسین )يسلیم ة من منةور الأ 
 .طباطباییمنشورات جامعة العلامة الطهران: منشورات 

حسین بن موسی الحسن محمد بن الا بو، يسیدرض
 يترجمة سید محمد مهد .بلاغةالنهج .(۲۱۱۱)

 .وتحقیقات ذکر نشر مؤسسة. قم: يجعفر
شرکة : طهران. بلاغةالنهج .(۲۱۱٤جعفر ) ، سیدشهیدي

 .النشر العلمیة الثقافیة
 الأرتباط بین؛ القانون والمجتمع .(۲۱۱۱، پروین )يصانع

طبعة طرا نو. ال: طهران، القانون والمجتمع والنفس
 .الأولى

سلام و .(۱۱۸۸دلي، محمد رضا )غبيضيائي القانون الأ 
سهامي للنشرشرک: طهران. الدولي  .ة الأ 

 نهجدلیل التعلیم والبحث في  .(۲۱۱۲القاسم )ا بو، يطاهر
 .. الطبعة الأولىمکتب ممثلية ولي الفقیهقم:  .بلاغةال

الميزان في  .(۱٤۱۷طباطبايي، سید محمد حسین )
مجمع مدرسي الحوزة . قم: دفتر انتشارات تفسيرالقرا ن

 .امسة، الطبعة الخالعلمية في قم
انتشارات : طهران عمید. قاموس .(۲۱۱۱حسن ) عمید،

 .ا ميرکبیر
: طهران. الأ قلیةحقوق  .(۱۱۱۱) يعميد زنجاني، عباسعل

سلامية للنشر  .مکتب الثقافة الأ 
. الطبعة الفقه السیاسي .(۲۱۱۳) يعميد زنجاني، عباسعل

 .: انتشارات اميركبيرطهرانالخامسة. 
. دئ علم الأجتماعمبا .(۲۱۱۳مان الله )ا  مقدم، يقرائ

 .بجد. الطبعة الخامسةا  انتشارات : طهران
انتشارات : طهران. ة القانونفلسف .(۱۱۸٦کاتوزیان، ناصر )

 .بهنشر. الطبعة لثانية
: دار طهران. الکافي .(۱٤۱۷، محمد بن یعقوب )يکلین

سلامیة. الطبعة الرابعةالکتب ال  .أ 
العلوم،  ةطهران: وزار .المواطنة .(۲۱۱۸) يکوشا، محمد مهد

قسم الثقافي الأجتماعي. مكتب ال ،والأ بحاث والتقنية
 .التخطي  الأجتماعي والدراسات الثقافية. الطبعة الأ ولى

المؤمنين  ميرموسوعة ا   .(۲۱۱٤محمدي ري شهري، محمد )
ترجمة مهدی  تاریخ.الیث وحدال، علی ا ساس القرا ن )ع(

 .لحدیث. المجلد الأولا مهریزی. قم: نشر دار
: طهران. بلاغةالنهج نةرة فی .(۱۱۱3، مرتضی )يمطهر

 .۱3انتشارات صدرا. الطبعة الـ 

لهي .(۲۱۱۱)، مرتضی يمطهر : انتشارات طهران. العدل الأ 
 .۱3صدرا. الطبعة الـ 

المواطنة من  تبیین حقوق .(۲۱۱۳ا باد، کاظم )شرف يمناف
مؤتمر مدیریة البلدیة  مجموعه مقالأت ، قرا نمنةور ال

دراسات : مرکز طهران. ۲۱۲٦ الوطنی الأ ول في ا فق
 .صنعتی شریف التکنولوجیا بجامعة

نسانحقوق  .(۲۱۱۳ید )فمیلر، دی المقیدة  والمواطنة الأ 
 .۳۲عدد الراهبرد.  یة، فصلبالحدود

اتجاه علی ؛ اطنةالمو دراسات .(۲۱۱3سیان، عباس )جنر
: انتشارات طهران. ا ساس المواطن بالمدیریة الحکومیة

 .طهران. الطبعة الأولى جامعة
 مستدرك الوسائل .(۱٤۱۷النوري الطبرسي، میرزا حسین )

 .(البي  )عا ل مؤسسةقم:  مستنب  المسايل.و
غلم اجتماع  .(۲۱۱۱، غلامرضا )يغفار ؛، محسنينیاز

 .کنشر نزدي: طهران، المشارکة
مام  .الفقر والغناء .(۲۱۱۲اکبر ) يا، علينيهادو موسوعة الأ 

لفکر او الثقافية دانش مؤسسة: طهران. ۷ج ()ع علي
 .الأولى. الطبعة المعاصر

مشروع تحلیل الرنامج والسیاسات الثقافیة  (۲۱۱۱) یونسکوال
یرانیة اهتماما  والأجتماعية والبیئية في الخطة الرابعة الأ 

التنفیذی لعقد الأ مم المتحدة لأ جل  المشروعو هدافبا  
مؤسسة  (۲۱۱3-۲۱۱٤) خدمة تعلیم التنمیة الصامدة

 .التنمیة القروية في ا یران
Gandhi, M. (2007). Command Article of Geneva 

Conventions 1949 in the Era of International 
Criminal Tribunals. ISIL Year Book of 
International Humanitarian and Refugee Law. 

Lisa, A.M., & Chiodo, J.J. (2005). What Do 
Have Student to Say About Citizenship?, an 
Analisis of The Concept of Citizenship Among 
Secondary Education Student. Journal of social 
Studies Research. Spring. 

Matsuda, N. (2014). Can Universities Supply 
Citizenship Education? A Theoretical Insight, 
Japanese political science review, 89 – 110/2 
(doi: 15545/2001.89) c 2014 Japanese Political 
Science Association. 

Westholm, A., Montero, J., & Van Deth, J. (2007). 
Introduction: Citizenship, Involvement, and 
Democracy in Europe. In J. Van Deth, J. 
Montero & A. Westholm (Eds.), Citizenship and 
Involvement in European Democracies: A 
Comparative Analysis. London: Routledge. 



 .ق۱٤۳۱ش ـ ۱۳۱٦خریف وشتاء (، ۱الأ ول )المتوالي  العددالبلاغة، السنة الأ ولی،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی۱۲

  های علویالگوی حقوق شهروندی اسالمی بر مبنای آموزه

 نبادکاظم منافي شرف

 دهیچك
ي است که به رغم کاربرد فرافیر نن، هنوز ناوانسهاه ، ی ي از متاهیم نوپهیه در جامته اسالمشهرونهیمتهوم 

است جای خود را در انهیشه سیاسي اجاماعي، به خوبي بیابه. شهرونه، کسي است که تحت یهک حاکمیهت 

 .)ع( فردی از جامته اسهالمي اسهت مام عليا کلمات متوومین به ویژ و کنه که در بیانات اسالميزنهفي مي

و  راعي موظف است در برابر پهایرش والیهتو  فیرد که واليوری را دربر ميام  ، همشهرونهیقوق هلاا ح

تهرمین نمایهه. و  ، بهرای ننهان تضهمینشهرونهیدر صورت انجام وظایف و  حاکمیت او از جان  شهرونهان

 - های علوی اسهت، بهه شهیو  توصهیتيحقوق شهرونه اسالمي بر مبنای نموز   مقاله حاضر که درصهد ارائ

نگارش یافاه است. ناایج عمه  پژوهش  هبالغمنابع دیني با کن اشي بر نهج الدراسات و با اساناد به و  تحلیلي

فرهنگهي را در بهر و  در نظام علهوی ابتهاد اجامهاعي، اقاوهادی، سیاسهي شهرونهیدهه که حقوق نشان مي

 فیرد.مي
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