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  *طهماسبي سياوش پور

  **آذر تاجور

  چكيده
 .حقـوق شـهروندي و تربيـت شـهروندي اسـت      يكي از مباحث مهم امروز جهان

كرد كه ولي بايد اعتراف  ،تاريخي نداردسابقة شكل امروزي  به »شهروندي«مباحث 
شايد كه  گفتبايد . اي داشته است مطالب و مباحث آن رشد فزاينده طي قرن اخير

بهتـرين  ) ع(  حضـرت علـي   هاينظرو  البالغه نهجطرح بحث شهروندي از ديدگاه 
و  قرآن كـريم رادر بدرحكم  البالغه نهجزيرا ؛ است به اين حوزه يابي دستشيوه در 

ازطـرف  . به اسالم بعد از پيـامبر اسـت   ها ترين شخصيت آگاه از) ع(  حضرت علي
و بـيش  است دست داشته  ي حكومت اسالمي را دردار زماموي براي مدتي  ،ديگر

 و ،هـا  ديـن هـا،   ها، رنگ ي آن حضرت با تنوع نژادها، زباندار زمامها  از ساير دوره
و كالمـي   ،قيدتيع ،هاي سياسي گروه در اين دوره و رو شده است روبه ها سرزمين

  .درشد كرده بودننيز 
 نآقـر نظـر   و نيـز  تعريفـي از شـهروندي و وضـعيت آن،    ئةارا در اين مقاله با

 ةدر سه حوز) ع(  و حضرت علي البالغه نهجحقوق شهروندي از ديدگاه  باره، اين در
شـود كـه    ان داده مـي و در آخـر نشـ   شـود  بررسي مـي رفتاري و  عاطفي، شناختي،

و مطابقـت  اسـت  شـده  شهروندي در جهان معاصر از معنـاي حقيقـي خـود دور    
از معنـاي  شهروندي اين دورشدن با قوانين روز جهاني ) ع(  نظريات حضرت علي

  .سازد مشخص مي تر بيشرا اش  واقعي
  .تربيت شهروندي ،شهروندي حقوق شهروندي،مديريت  ،البالغه نهج :ها كليدواژه
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  همقدم
منظور كمك به شناخت  كه به هاي اجتماعي است ايده ترين مهماز  )citizenship( شهروندي

شـهروندي   .آمـده اسـت   پديـد ها و رفتارهـا   كنش و هدايت ،وني آنرروابط د بهتر جامعه،
بـه   ،سـو  ازيـك  ،كنـد؛ يعنـي   نظـارت مـي   جامعهاعضاي  وابط دولت ور اصلي است كه بر

مناسـبات و فراينـدهاي تـاريخي مربـوط      بـه  ،ازديگرسـو  ،و امتيازات دولت و حقوق افراد
ها  مسئوليت و ،تعهدات قالب حقوق، شهروندي پيوندهاي ميان فرد و جامعه را در .شود مي

 ،بنـابراين  .كنـد  نهادها ارائه مـي  و ،ها گروه ارچوبي براي تعامل افراد،هو چ سازد منعكس مي
رعايت حقوق ديگران و تعهد به انجام  اصولجامعه مطابق با  ةادار كاركرد اصلي شهروندي

 دارنـد  را برقرار و پايدار نگه مـي  حقوقامور درجهت حفظ نهادهاي مشتركي است كه اين 
در فرانسـه   1789اوت  26 در )human rights( اصطالح حقـوق بشـر  . )36: 1381 شياني،(
و  ،قواعـد  ل،اصـو  ،اسـت عنوان حقوق بشر و شـهروند مطـرح    باامروز  چه آن .رفت كار به

هـاي   حقـوق بشـر و شـهروند فرانسـه و انديشـه      ةاعالمي آن، اخيركه مباني  مفاهيمي است
 ژان ژاك روسـو،  ماننـد آن اعالميه يعنـي فيلسـوفان قـرن هجـدهم اروپـا      ة متفكران سازند

 »منشـور حقـوق بشـر   «حقوق بشر و دو ميثـاقي كـه    ةدر اعالمي و ديدرو است و ،منتسكيو
  ).128: 1377 مهرپور،( استشده  كسمنع شود ناميده مي

 اي حقوق شهروندى در علم سياست و دانش حقوق و فقه سياسى جايگاه ويـژه امروزه 
وجه  هيچ زيرا واقعيت آن است كه در عصر حاضر نيز از اهميت موقعيت شهروندى به ،دارد

؛ )Gustafson, 2002: 119( آن از بـين نرفتـه اسـت    ةگذشـت كاسته نشده يا تمـامى اهميـت   
امور سياسـى در كشـورها ديـده     ةادارحقوق جهانى بشر، هنگام  ةآموز رغم تبليغ كه به چنان
علـت را بايـد در عوامـل مختلـف     و  دارد اي شود كـه شـهروندى هنـوز اهميـت ويـژه      مى

  :اشاره كرد اصلي علتتوان به دو  ؛ ازجمله مىكردوجو  جست
ها  ، اما دولتاستشده  ها ي دولتحكومتشدن برخى از امور باعث تغيير بستر  جهانى. 1
شـمار   و ارتبـاطى بـه   ،تواناترين نهاد براى تمركز قدرت سياسى، اقتصادى، نظـامى  چنان هم
هـا   و حقوق و مسـئوليت  شود ميبنابراين، دولت بستر اصلى شهروندى محسوب . روند مى
رتبـاط  شدن حقوق و تكاليف ا شوند و اجرايى مى معينها  صورت اساسى در سطح دولت به

در قالب  تر بيششدن حقوق بشر  همين، امروزه اجرايى براي. ـ ملت دارد با دولت يتنگاتنگ
هـا بايـد بـه امضـا و تصـويب آن       كه دولـت  آور است معاهدات حقوق بشر الزامها و  ميثاق

  .رضايت به تعهدات حقوق بشر گردن نهند مبادرت ورزند و با
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و مشاركت است كه براى هـر نـوع    ،ها مسئوليتگر ارتباط ميان حقوق،  شهروندى بيان. 2
اكنون شهروندى سازوكار خوبى براى تحقق حقوق و تكاليف  ند و هما الزم و ضرورى اي اداره
سياسـى پيونـد    ةجامعـ  ةكه يكى از مشكالت حقوق بشر اين است كـه بـا ايـد    حال آن. است
 ).53 -  49: 1381 فالكس،( وجود نداردو سازوكارى مؤثر براى تحقق آن  شته استندا

تـوان از   مـي  ،انـد  روابط جوامع بشري بـوده  ةكنند هاي حقوقي كه تنظيم جمله مجموعه از
 حقـوق ايـران باسـتان، حقـوق     حقـوق روم،  حقـوق يونـان،   ،تلمودحقوق  قانون حمورابي،

 يونـان كه قدمت آن به  ،شهروندي ممفهو ةسابقدرمورد  .حقوق اسالمي ياد كردو  مسيحيان،
 پاشـيدگي سيسـتم   توان گفـت كـه در دوران مـدرن بـا ازهـم      اجمال مي به ،گردد ميباستان بر

 ايـن  سـاالري خـاصِ   زمين و با رواج ليبراليسـم و مـردم   مغربحكومتي دوران ماقبل مدرن 
بـه مـردم يـك     ،عبارتي و به يافته است يو مفهوم جديد كردهرشد شهروندي مفهوم دوران 
هـاي رايـج و    بسياري از ارزش ةالبته مباني و جلو .اردمرتبط با آن اشاره د موضوعاتشهر و 
 )ع(  معصـومين  ةسـير  توان در تعاليم اسـالم و كـالم و   متمدن امروز را مي ةتبليغ جامع مورد
بـر   همگـي  »شـهر « و ،»تبعـه « ،»رعيـت « ،»مقـيم « ،»كنسـا « ،»لاه« چون همواژگاني و  يافت
شهر  دين اسالم اصوالً ).16: 1381 اده،ز نقي( گذارند نشيني و مدنيت در اسالم صحه مي شهر

 تفكـر اسـالمي ضـمن    .اجتماعات بزرگ انساني توجهي خاص مبذول داشته استاست و به 
  اهميت و ارزش شـهر  ،است خوانده را به شهرها فرا انانمسلم و كردهنشيني را نفي  كه باديه آن

انطاكيـه   از شـهر قـرآن  كه  نگاميهمثالً  .كند تعيين ميشهر  ساكنانبر  حاكم ميزان معنويت را به
شـهر  بر  حاكم شرك سبب به كه شهري آباد و پرجمعيت بوده است، آنرغم  به ،گويد سخن مي

 ).20: يس( نامد مي» مدينه« به استناد انساني واالرا همين شهر  و ،)13: يس( نامد را قريه مي آن
 ض بـيش از همـه  ايـن فـر   .شهري اسـت  يدين اند كه اسالم لفان جديد بر اين فرضؤم

شـهر  «تـوان گفـت اصـطالح     است و مـي  ويليام مارسي ةنوشت يبرداشتي از يك متن قديم
تمدن اسالمي بـيش از هرچيـز بـا حيـات     ظاهراً است و  نيز مارسي خلق كرده را »اسالمي

 ).96 -  94 :1386 ي،وموس قاليباف و پور( نزديك داشته است يشهري پيوند
زمـاني بـه    ، كـه نيـز شهرسـازي   شـود،  سـنجيده مـي  هـا   در دوراني كه شهر بـا كميـت  

 .است شدهتبديل مين سرپناه أاي براي ت به برنامه ،بخشيدن اصول آسماني توجه داشت جلوه
بگوييم  بايد به كميت توجه كنيم، فقطابعاد معنوي شهر را كنار نهيم و  كه حتي اگر درحالي

 و دهـي  سـازمان تـوان   ا مـي شهرسازي ر .شي نيستك سازي و خيابان مسكن كه شهرسازي،
كـه حاصـل    نحوي به ؛هاي ضروري حيات فردي و جمعي انسان دانست فعاليت همةكنترل 
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 بينـي خـاص خـودش باشـد     گوي نيازهاي متفاوت انسان بنا به فرهنـگ و جهـان   پاسخ كار
 ).19: 1381 زاده، نقي(

عمـومي و   هـاي  آمده كه تنها علـت بـدبختي   »حقوق بشر و شهروند« ةاعالمي ةدر مقدم
 نظـام  ايـن اعالميـه و   ، در حـالي انكار يا فراموشي حقوق انساني مردم است ها، فساد دولت

 و احقـاق حـق   ترويج حقـوق شـهروندي   براي نتوانستندشعار  ههماين الملل جهاني با  بين
هـاي   پيـام  ، با توجه به اهداف حقوق بشـر و البته .هاي ضعيف اقدامي كنند كشورها و ملت
ترويج  ثري درؤنقش بسيار م ،خصوص دين اسالم هب ،واهيم ديد كه اديان الهياديان الهي خ

 تـرين  لذا در سير تاريخي مباحث شهروندي بايد بـزرگ  ،حقوق بشر و شهروند داشته است
زيـرا ديـن اسـالم    ؛ )88 -  87: 1377 مهرپـور، ( سهم را به اديان الهي ازجمله دين اسالم داد

مفاهيم  گويان ايستادگي كرده و درجهت عدالت اجتماعي و ركاران و زو دربرابر ستم ههموار
 .تسخن رانده اسعالي انساني 

سيسـتم حقـوقي    پـايي حكومـت باشـد،   ويژه اگر مدعي بر هب بيني و ايدئولوژي، جهان هر
ناظر بر  بيني شود كه آن جهان تر مطرح مي جدياين سيستم حقوقي وقتي  .را دارد خاص خود

حقوقي بـراي   بنابراين هر سيستم .جمله نظام حكومتي باشد خويش از هاي پيروان فعاليت همة
 كند ميتعريف  ديگر يكحقوقي را نسبت به ) ها گروه و افراد( جامعه ةهر دو عنصر از مجموع

اي  جنبـه  ظـاهري، ة گذشـته از جنبـ   ،بيني الهي بر جهان كه اين حقوق در سيستم حقوقي مبتني
ايـن  بينـي مـادي    جهان  بر ولي در سيستم حقوقي مبتني ،ابدي معنوي و روحاني و عبادي نيز مي

  .شود ميانسان تبيين  جانبشده از وضعظاهري دارد و درراستاي قوانين  ةجنب فقطحقوق 
  

  مفهوم حقوق شهروندى
بعـد   تـر  بـيش شود، امـا   زياد استفاده مى» حقوق شهروندى« عبارتدر مطبوعات از امروزه 

رو الزم اسـت معنـاى    ازايـن . م دقيـق فقهـى و حقـوقى آن   تا مفهو سياسى آن مدنظر است
  .شودموردنظر در اين نوشتار مشخص 

  
  شهروند و شهروندى

  مفهوم لغوى شهروند )الف
و درادامـه   شده اسـت تعريف » يا يك كشور اهل يك شهر و«دهخدا شهروند  مةنا لغتدر 
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ه است و درواقـع ايـن   بود» بند«در اين واژه در گذشته » وند«پسوند توضيح داده است كه 
بـه  » بنـد «گذشـت زمـان    بـا و ) معناى كسى كه به شهرى بند است به(بوده » شهربند« هواژ

  .است» citizen« ،شده است و معادل انگليسى شهروندتبديل » وند«
  
  مفهوم اصطالحى شهروند )ب

ايـن   اى سياسى است كـه حقـوق و وظـايف مـرتبط بـا      در اصطالح شهروند عضو جامعه
. كنـد  سياسى حكايـت مـى   ةاز وجود رابطه و پيوند متقابل فرد و جامع و ا داردرعضويت 

كند؛ زيـرا   معنا پيدا مى تر كمكه برخى از الزامات اين واژه در غير شهر  كردالبته بايد توجه 
امـا  . انـد  و فرهنگـى  ،سياسى، اقتصادى، حقوقى ةشهرها محل ظهور روابط پيچيد تر بيش

كننـد، شـهروند    يا افرادى كه در غير شهر زندگى مـى  ،روستايياناين بدان معنا نيست كه 
افراد يك سرزمين يا كشـور، شـهروند گفتـه     ةآيند، بلكه ازباب تغليب به هم شمار نمى به
و  ،درواقع، شهروند فردى اسـت كـه در سـاختار اجتمـاعى، سياسـى، فرهنگـى      . شود مى

دهـى آن مسـتقيم    و شكل ،رىگي سازى، تصميم اقتصادى جامعه حضور دارد و در تصميم
سياسـى   ة، شهروند بر عضويت يك فرد در جامعكه خالصه اين. مستقيم مؤثر استغير يا

  .داللت دارد و حاكى از آن است
  
  شهروندى )ج

موقعيـت و حالـت انسـانى     حاكى از واقعدر) ت در آن وجود داردكه ياى نسب(شهروندى 
، دشـو دار  عهـده را خـوردار و تكـاليفى   از حقـوق و مزايـايى بر  بايد اساس آن است كه بر

 -  76: 1385 جعفري لنگـرودي، ( ـ شهر نباشد؛ يعنى ساكن كشور نباشد هرچند در دولت
شـود و   ملى اعطـا مـى   اي هبنابراين، شهروندى وضعيتى است كه به افراد عضو جامع. )77

مى شود و مشاركت در اين دارايى عمـو  حقوق شهروندى حقوقى است كه از آن ناشى مى
كـه اكنـون معيـارى متـداول      ،عبارت ديگر مفهوم جغرافيايى شهروندى به .كند را آسان مى

بـراى كسـانى كـه در    » شـهروندى «عنـوان   هايى خاص را بـه  شده است، مزايا و مسئوليت
يا براساس ساير قوانين به  ، وم در آن زندگى كنندئطور دا يا به ،سرزمينى متولد شده باشند

  .شناسد رسميت مى به ،دتابعيت كشور درآين
بخشد كه خارج از هويت فردى، خاندانى، قومى،  شهروندى هويت جديدى به فرد مى

 اي هجامعـ ميان شخص و  هرابط، شهروندى به وضعِ بنابراين. و شغلى است ،خونى، تبارى
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شود كه براساس آن، اولى ملزم به وفادارى و دومـى   ـ كشور گفته مى سياسى به نام دولت
  .استحمايت  موظف به

وجـود اخـالق    ،كنـد  كه شـهروندى را از تابعيـت صـرف جـدا مـى      اي واقع، ويژگىدر
منفعالنـه، بلكـه    يموقعيتاً شهروندى نه صرف. مشاركت و حقوق و مزاياى شهروندى است

خاص ميان  اي هرابط، شهروندى حاكى از ليك يدر نگاه. فعاالنه و تأثيرگذار است يموقعيت
پـس  . داشـت فرد حقوق و تكاليفى خواهد  ،ن است كه براساس آنسياسى و عضو آ ةجامع

داللـت   ،شـود  شهروند بر عضويت، و شهروندى بر آن حالتى كه از اين وضعيت ناشى مـى 
امتيازات و اختيارات ناشى از موقعيت و حـالتى   ةدرنهايت، حقوق شهروندى مجموع .دارد

هاى حقوق شهروندى  مؤلفه. كند سياسى داللت مى ةكه بر عضويت يك فرد در جامعاست 
هريك از موارد  و و فرهنگى است ،متشكل از حقوق شخصى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى

 .در جاى خود بررسى شودبايد كه  داردمزبور مصاديق متعددى 
 حقـوق  دين و ايدئولوژي بر نوع حكومـت و ثير أتبا توجه به مطالبي كه گفته شد و 

ـ يـت شـهروند و حقـوق شـهروندي در قالـب      ترب بهدر اين پژوهش  ،شهروندان    ةنظري
) ع( و تفكرات حضـرت علـي   البالغه نهجمنظر  از) 1971( و همكاران) Torney( يتورن

  .دنيز استناد خواهد ش قرآن ضمن مقاله به تفكرات ساير ائمه و در شود و پرداخته مي
 

 بندي تورني در تعليم و تربيت مدني شهروندان تقسيم

 مفاهيم مربـوط بـه شـهروندي و معـاني    و  قانون اساسي چوبچهار :تيشناخ ة حوز) الف
هـا و نهادهـا در    سـازمان  ساختار حكـومتي،  تاريخي كشور، ةتوسع پرستي، ها نظير ميهن آن

دولـت و   ،گانـه  بنـدي قـواي سـه    تقسيم فرايندهاي سياسي مانند انتخابات، ،مختلف سطوح
 درمقـام و انسـان  ) مين اجتمـاعي أنظير ت(دولت و خدمات اجتماعي  ،)نظير ماليات( اقتصاد
 ).183: 1384 پور، شارع( اجتماعي و وابسته به ديگران يموجود
بـه   احتـرام  اعتقـاد بـه برابـري،    تساهل و تسامح، احترام به ديگران، :عاطفي ةحوز) ب

تمايـل بـه    حقوق شهروندان براي ابراز عقايد، اعتقاد به آزادي افراد، قانون و دفاع از ميهن،
بـه   احتـرام  ،ديگـر  يكي متقابل كشورهاي جهان به درك وابستگ ركت در مسائل جاري،ش

 گيـري  پـي منـدي بـه    احترام به تنوع و عالقه مداري، دولت و سنت ملي بدون احساس قوم
 ).186: همان( المللي سياسي و فرهنگي در سطوح ملي و بينـ  مسائل اجتماعي
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منطقي  استفاده از تفكر ،مشاركت ماليات، پرداخت ،اطاعت از قانون :رفتاري ةحوز) ج
از  اخبار و اطالعات گيري پي صدر، ةسعبرخورداري از تحمل و  و انتقادي در حل مسائل،

  ).189: همان( گوناگونمنابع 
 

 كريم قرآنشهروندي از نظر  حقوق

 :لقد كرمنا بنـي آدم «: داند ازجانب خداوند ميكرامت  صاحبموجودي  انسان را مكريقرآن 
توانــد  ايــن كرامــت نظــري مــي .)70: اســراء(» فرزنــدان آدم را كرامــت بخشــيديم همانــا

 ةهم بايد همين كرامت سبب به .همراه داشته باشد فراواني به هاي ارزشي و عملي بزرگواري
كامـل بـا آن تنظـيم     تعاليم اخالقي و حقوقي با عنايت به اين اصل نظـري و در سـازگاري  

خواه بـر ايـن بـاور     نا خواه است، مند ارزشانسان گوهري كريم و بپذيريم  كه هنگامي .شوند
اي تفسـير و تنظـيم    گونه بلكه بايد به حق اويند، غيره و امنيت، تنها آزادي، نه خواهيم بود كه

  ).103 -  101: 1377 جوادي آملي،( با كرامت وي سازگار باشند شوند كه
  

 حيات
انسـان   سـلب حيـات   .حـق حيـات اسـت    نخستين حقي كه خداوند براي انسان برشمرده،

 من قتـل نفسـاً  « .درستي انجام شود علتكه با  مگر آن ،است سازي كل جامعه ي نابودامعن به
هركس، كسي را بكشد كـه كسـي را    :قتل الناس جميعاًنما أفكبغير نفس او فساد في االرض 

ازسوي  .)32: همائد( »مردم را كشته است ةهم يگوي نكشته يا در زمين فسادي نكرده است،
راز سـخن آن   .شـمارد  را شـناخت پروردگـار مـي    حقـوق ة چشمسر) ع(  امام سجاد ،ديگر

حقيقـت از حـق   در ،كنـد كفر پيشـه   جاست كه اگر كسي خدا را نشناسد و حضرت در اين
  ).75 -  69: 1371 ميرتقي،( بهره است حيات بي

 
 آزادي

بردگـي و  شـدن از   نظر اسالم يعنـي رهـا   آزادي از .اند آور آزادي بشر بوده پيامبران پيام ةهم
 تواند انسان مي كهاما از نظر مكاتب ديگر آزادي يعني حق انتخاب داشتن  .اطاعت غير خدا

اسـالم ايـن رهـايي     كـه در  حاليدر .اب، دين داشته يا نداشته باشدبا توجه به اين حق انتخ
كـل  « .خواهـد شـد   هـا  صورت اسير آرزوها و هوس  زيرا انسان در اين ؛بردگي است مطلقِ
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» بختان نيكمگر  كس در گرو كار خويش است، هر :اال اصحاب اليمين ،ةرهيننفس بما كسبت 
 .)39 -  38: مدثر(

ن تبـي  ال اكراه في الـدين قـد  «: فرمايـد  آزادي در انتخاب دين مي بارةدرخداوند  چنين هم
مراهي مشخص شده در پذيرش دين نيست راه رشد و هدايت از گ اجباري :الرشد من الغي

ال تكن «: فرمايد مي) ع(  خطاب به فرزندش امام حسن) ع(  حضرت علي ).256 :بقره(» است
 »اسـت  مبـاش كـه خـدا تـو را آزاد آفريـده      ديگـري  ةبنـد  :اقد جعلك اهللا حرّ عبد غيرك و

  ).31 ةنام: 1380 ،البالغه نهج(
 

  عدالت
 .)164: 1377 آملي، جوادي( دادن هرچيز در جاي مناسب خويش عدل عبارت است از قرار

 :االحسـان  ان اهللا يـامر بالعـدل و  « عدالت اسـت  شهر شريعت، در زيبا ستون سقف معنويت،
ديـن در   ةفلسف قرآن كريمبه نص  .)90: نحل( »دهد احسان فرمان مي خداوند به دادگري و

و بر  يزندبرخ »و داد عدل« هدين آمد تا مردمان ب يعني .است »قسط ةاقام« عينيت اجتماعات
 بـراي پيامبر «: فرمايد مي )ع(  روست كه امام باقر از اين ).25: حديد( زندگي كنند »قسط«ة پاي

 »سـاخت و پرداخـت   هاي جاهليت، جامعـه را بـا عـدالت    شريعت بر ويرانه ةمدينمعماري 
  ).154/ 6: 1376 طوسي،(
  

 امنيت و رفاه
ن آنـا . ز رفاه و آسـايش اسـت  از ديگر حقوق شهروندان در حكومت اسالمي برخورداري ا

را از  آن اسـالم  وند شـو مند  امن و باآرامش از مواهب هستي بهره يحق دارند كه در محيط
االرض  اهللا و رسوله و يسعون فـي  الذين يحاربونجزاؤ انما « .داند حقوق معنوي شهروندان مي

كيفر آنان كه : من االرض و ارجلهم من خالف او ينفوا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم فساداً
كه كشته ن است اي كنند، مياقدام زمين  درخيزند و به فساد  با خدا و پيامبرش به جنگ برمي

راسـت بريـده    ها و پاهاشان يكي از چپ و يكـي از  شوند، يا به دار آويخته شوند، يا دست
  .)33: مائده( »شود، يا از سرزمين خود تبعيد شوند

منكـر و   از معروف و نهـي  به سالم و امن اولين گام امر يبه محيط يابي دست ،قرآناز نظر 
ـ گذار صـحه مـي   اين مطلـب  حج بر 41عمران و   آل 103نظارت همگاني است و آيات  . دن



 9و آذر تاجور    طهماسبي سياوش پور

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،نامة علوي پژوهش

گـران و   سـتم  برخورداري از امنيت و حفظ و حراست از مردم دربرابـر  قرآن كريم ،اينبنابر
مگـر   ،داند مردم مية همو آسايش را حق  ،آزادي ،كارو كسب از  مندي نيز بهرهو  بيگانگان

 .دشوكه موجب ضرر فرد يا اجتماع  آن
 ،داد تشـكيل  )ص(  توان در حكومتي كه پيـامبر  به شهروندي را مي قرآنديدگاه  ،كل در

امت اسـالمي   ةاولي ةهست ،گرفته بود فرا قرآنتعاليمي كه از با  پيامبر اعظمزيرا  ؛مشاهده كرد
اي كه  مدينه ؛تبديل كرد »النبي ةمدين«يثرب را به  و رفت، ي بعد به يثرباندك و را بنيان نهاد،

گذاري حق شـكل   اساس بندگي خدا و قانون بر سرنوشت خويش بر در آن حاكميت انسان
توان بـه حقـوق مـردم از ديـدگاه آن حكومـت       مي حكومتي، با توجه به اهداف هر .گرفت

كـه   چنان ،فرهنگ و ايدئولوژي استبه  مربوطاسالمي  نخستين هدف در حكومت .برد  پي
و يضع « .ترين اهداف پيامبر بوده است مردم از مهم گويي به نيازهاي فكري و اعتقادي پاسخ

دارد و  را از دوش مردم برمي پيامبري كه بار سنگين :عليهم عنهم اصرهم و االغالل التي كانت
منظـور از   بـديهي اسـت   .)157: رافاع( »نهد كه بر آنان بود، فرو ميرا  ييبندها و زنجيرها
كـه بـر    استآداب و رسوم جاهلي و نيز غل و زنجيرهاي فكري و روحي  بارهاي سنگين

  ).23 -  21: 1385 تراب،  ابن( نيروها و استعدادهاي معنوي بشر سايه افكنده است
 

 البالغه نهجشهروندي از ديدگاه  حقوق
 اوكـه   گفـت  توان تبلور پيدا كرد و مي) ع(  عليمنين ؤالم اميرحكومت اسالمي در حكومت 

 سـنت نبـوي   رسـالت از كتـاب و   ةسـال  23در دوران  )ع(  علي .نماي اسالم است تمام ةآيين
او در روزگار  .خوبي آشنا بود هب سنت نيزو  دانش مديريت مدني را آموخته بود و با فرهنگ

هـاي گونـاگون    از شـيوه و بـود  هـا اندوختـه    تجربـه  پس از پيامبر نيز از رويدادها، ةسال 25
يافتـه و   خواسـت جامعـه را نظـام    او اكنـون مـي   .ها گرفته بـود  ها و آموزش عبرت مديريتي
هاي نيرومند و ناتوان قبيله يا غيرقبيله قرار  شخصيت ثيرأمند اداره كند تا جامعه تحت ت قانون
ت تجربـي و  با تربيـ  و خود مستقر سازد ةجايگاه شايست خواست عدالت را در او مي .نگيرد

 .اي و جاهلي بكاهد قبيله تدريج از نفوذ فرهنگ به ها ملي نسل
و پذيرش اين برنامـه   متوجه شد كه مدينه ديگر ظرفيت مناسبي براي اجرا با همين نگاه

فرهنگـي   نـد چو  با شهروندان گونـاگون را به كوفه رفت تا آن شهر نوبنياد  بنابراين،. نيست
 ةبرنامنتوانست آن  كوفه نيزدر ولي به داليلي  ،قرار دهد شا برنامهدرمعرض آزمايش اجراي 

سر راه آزادي و آگـاهي   موانعي كه بر رفعحضرت به  ،هرحال به .ه را به اجرا درآوردتپيشرف
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بـا هـواداران    هـاي جمـل و صـفين    كمر همت بسـت و در جنـگ   ،وجود آمده بود مردم به
  :1385جعفـري،  ( ديـ حقـوق مـردم جنگ  و تجـاوز بـه    ،كاري ستم ،عدالتي بي خواهي، امتياز

 مسيراز  انحراف سبب به ،ب اموي قاسطين و ناكثين رااحزا تنها نه آن حضرت .)256 -  254 
ـ  كند، تحمل نمي عدالت،  عـدالت،  مسـير انحـراف از   ةبلكه كارگزارانش را نيز به اندك بهان

 ةكـه تـود   اليحـ  در ،اش سبب وسعت و گستردگي خانـه  يكي را به .كند سرزنش و كنترل مي
تبعـيض در  سبب  بهو ديگري را  ،)209 ةخطب: 1380 ،البالغه نهج( دنكافي ندار مردم توانايي
 :همان( بستگان اقتصادي به نزديكان وو  دهي سياسي و رانت ،بخشي امتياز المال، تقسيم بيت

ـ  سـبب   بـه و شخص ديگـري را   )71 ،42هاي  نامه و 232ة خطب  اش مسـكوني  ةگرانـي خان
و حتي شخصـيت   )41 ةنام: همان( المال چپاول بيت سبب بهرا  و چهارمي )3ة خطب :همان(

 ةنامـ : همـان ( گران توان ةسفرسر حضور بر  علت بهحنيف را   بن  عثمان چون هماي  برجسته
متـداول   هاي متفـاوت و  شيوه و با تكيه بر درك و گاه از كار بركنار ميتوبيخ و سرزنش  )45
اي بـه   حضرت در اهميت مدنيت و شهرنشيني طي نامـه  .كرد ميترل كنرا آنان  ة جامعهادار

شود كه در شـهرهاي بـزرگ مسـلمانان سـكني گزينـد و       به وي متذكر مي همداني حارث
 راه و روش اسـالم  خود را درمعرض محيطي اجتمـاعي قـرار دهـد كـه در آن     ترتيب اين به

لعظـام فانهـا جمـاع المسـلمين و     و اسكن االمصار ا« :مندتر آشكار شده است توان تر و روشن
كـه   كن  در شهرهاي بزرگ سكونت :اهللا ةطاعاالعوان علي  ةقلو الجفاء و  ةالغفل احذر منازل
مسلمانان است و از جايي كه منزلگاه غفلت و ستم است و طاعت خداوند را  محل اجتماع

 .)69ة نام: همان( »بپرهيز ،ياران اندك است
يا با  »مديريت شهر« را با »شهروند«يا  »هل شهرا« ةرابط »شهروندي«موضوع  ،حقيقت در

دولت و حكومـت رعايـت    اگر حقوق شهروند ازطرف .كند تبيين مي »حكومت«و  »دولت«
ظهـور   ةمنصـ  شـهروندي بـه   ةپديد ،و حقوق خود را بشناسند شود و مردم مشاركت كنند

آدمي  ،فطري و ،انساني ،با توجه به مباني ارزشي ،در يك نگاه مدنيت و شهروندي. رسد مي
) ع(  حضرت علي .داند و مكلف مي متعهد و فرهنگي ،اجتماعي ،را در رابطه با محيط طبيعي

برخورد بـا   در فقط شما نه :البهائم فانكم مسئولون حتي عن البقاع و«: فرمايد در اين رابطه مي
دربرابـر حـق و خلـق     بايـد پايـان نيـز    ها و چهـار  و سرزمين بالددر رابطه با  بلكه ،ها انسان
 .)167 ةخطب: همان(» گو باشيد پاسخ
 و معنويـت را در  ،امنيت وحدت، حكومت بخواهد،اگر  ،كه گفته شد اي اساس مباني بر

 :دمين كند، بايأسازد و رفاه شهروندان را ت محققجامعه 
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 ةتوسـع  هاي مـدني و حقـوق اساسـي،    آزادي انديشه، تكثر فكري و فرهنگي، آزادي. 1
هـا   آن و از سـد شنابرسميت  و مشاركت مردمي در حيات اجتماعي و اقتصادي را بهسياسي 
 ؛)53ة نام: همان(كند استقبال 

، بنا نهـد  مردم پذيري و نفي تفرد و تمركز و توزيع آن بين قانون برساختار قدرت را . 2
را و تعهدات حقوقي خويش بـا مـردم    هنجار قرار دهداصالح روابط و مناسبات انساني را 

  ؛)216 ةخطب: همان(نهد  پاس
 هاي رواني و بحـران هويـت و شخصـيت را ازطريـق مهـرورزي و توجـه بـه        عقده .3

 ةاجتماعي با تود ندگيرنگي در ز دردي و هم هم و )53 ،18 هاي نامه: همان( نينيازهاي روا
 مردم و آداب معقول فرهنگي و اجتماعي ،عادات ،و تكريم عرف )209ة خطب: همان( مردم

و اجتمـاعي و   ،سياسـي  اقتصـادي،  و نفي امتيازات نارواي )401 حكمت و 53ة نام: همان(
هـا را   و جـان برطرف كنـد   )53ة و نام 15، 3 هاي خطبه: همان( بودن جامعه دوقطبيدرمان 

  ).147: 1382 اسالمي،( بخشد آرامش و آسايش
 

  )ع(  شهروندي از نظر عليحقوق اهداف كلي 

  .سياسي و اجتماعي مردم و اجراي قانون بخشيدن به امور نظم. 1
  .المال بيت ةرسيدگي به امور مالي و تقسيم عادالن. 2
  .امنيت و آسايش مردم منظور برقراري بهمبارزه با دشمنان اسالم . 3
  .كشور ةتوسعگسترش آباداني و . 4

 ،تآمده اس البالغه نهجمد نظر داشته و در ) ع(  حال با توجه به اهدافي كه حضرت علي
  ةشناختي، حـوز  ة قسمت حوزو در سه  يمآور ميقالب ديدگاهي كه گفته شد در را در ها آن

  .كنيم بررسي مي رفتاري ةو حوز ،عاطفي
  

 شناختي ةحوز

 چوب قانون اساسي و مفاهيم مربوط به شهروندي چهار
حق و  همة از نظر ايشان .قانون خداوندي و اسالم است ،چوب قانون اساسي براي ايشان چهار

كـرده   چهارچوب كه خداوند تعييناين مباني ترين  مهمحقوق در جهان از آن خداوند است و 
  .داري است امانت و كاري، نيكو ها، حرمت انسان زت،ع اخالق، تقوا، عدالت، آزادي، ،است
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اساسي حضـرت   قانونآن را توان  كه مي ،حقوق متقابل شهروندان و حكومت را ايشان
  :كند ميتقسيم به موارد زير  ،دقلمداد كر) ع(  علي

حكومت با رهنمودهـاي خالصـانه و حكيمانـه و    هدايت مردم ازجانب  :گري هدايت .1
  .گيري بدون جهت

  .كشاورزي و صنعت  و رونق ،ايجاد اشتغال ،مين رفاه مردمأت :فقرزدايي .2
  .جامعه اتطبق همةاين امكان دراختيار قراردادن تعليم و تربيت فراگير و  :زدايي جهل .3
مردان براي اسـتواري در عمـل و    دولت ازجانباجراي قانون در جامعه  :گرايي قانون .4

  .اجراي عدالت

 جريانات سياسي و انتخابات
حكومت   چند هر«: فرمايد توجه به جريانات سياسي و آزادي در انتخابات مي موردايشان در

مردمي نيز  مقبوليت شروعيت الهيدر كنار م گيرد، اسالمي مشروعيت خود را از خداوند مي
و اخالقي  ،فرهنگي اعتقادي، قبل شرايط روحي و رواني،از بايد  از ديدگاه ايشان .الزم است

اسالمي باشند و  خواهان حق و حكومت خود دروني ةبا انگيزافراد در جامعه فراهم شود تا 
 .)541 -  539: 1379 بابـازاده، ( »كـرد  توان با زور شمشير افـراد را مجبـور بـه اطاعـت     نمي

ـ  ياشتياق براي بيعت با چنان انبوه مردم«: فرمايد ييد اين سخن ميأدر ت حضرت مـن   ةبه خان
 »برونـد و ردايـم از دوشـم افتـاد    نـان  كه نزديك بـود فرزنـدانم زيـر دسـت و پـاي آ      آمدند

اي  نامهداند و در  مردم ميي أرامام خشنودي خدا را در آزادي  ).3ة خطب: 1380، البالغه نهج(
بـر   پـس اگـر   مهاجرين و انصـار اسـت،   از آنِن مانامسلهمانا شوراي «: ويسدن ميبه معاويه 

  ).6ة نام: همان( »خشنودي خدا هم در آن است ،آمدند و او را امام خواندند امامت كسي گرد

  جامعه مختلفو نهادها در سطوح  ،ها سازمان ،حكومتي ساختار
جامعه از نامة او بـه   مختلفو نهادها در سطوح  ،ها زمانسا توجه امام به ساختار حكومتي،

ـ   بدان كه بر تو واجب است كه همواره به ياد حكومـت «: آيد اشتر برمي  مالك  ةهـاي عادالن
هاي خوب و اثري كه از پيامبر رسيده  روش بهتوجه خود را  چنين هم. باشي پيش از خود
معطوف دار و بـه خطـوطي كـه در روش     ،كه در كتاب خداوند آمده است اي و يا فريضه

حكومـت   ايشان در پـذيرش ). 53ة نام: 1380، البالغه نهج(» اقتدا كن ،اي من مشاهده كرده
ه پذيرفتـ فراگيـر   اي بنيـادين و  قاعـده مانند را  »نگرش امانتي«ن انامسلم ةو مديريت جامع

 .)56 -  54: 1380 ي،اعرافـ ( كردند و كارگزاران خود را نيز به اين واقعيت دعوت مي ندبود
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و بايـد  ندارنـد   ديگـر  يكبه نسبت  كه دولت و ملت حقوق متقابلياند  ايشان بر اين عقيده
  .را ياري رسانند ديگر يك

پافشاري داشـتند و هركـدام را مـانعي دربرابـر دموكراسـي و       نكاتيباره به  دراينايشان 
  :ددانستن شهروندان ميزندگي 

همـراه   كـه   را درصورتيي ياجراقدرت سياسي و  لطنت وامام س: ييأاستبداد و خودر. 1
، البالغـه  نهـج ( كند مي عامل پيدايش استبداد آنان معرفي ،ان نباشددار زمامخودسازي معنوي 

  ).160حكمت : 1380
ضـعف   هـاي سياسـي و اجتمـاعي،    پذيري نظام هاي آسيب يكي از راه: ضعف مديريت. 2

 هرگـاه : فرمايـد  مـي اشـتر    حضرت بـه مالـك   .است ان و كارگزاران حكومتيدار زمام مديريت
  ).34ة نام: همان(كن خود اقدام  ، تودادن به مشكالت كارگزاران درماندند از پاسخ معاونان تو

 كند، اي كه سالمت و اقتدار هر نظامي را تهديد مي ترين پديده خطرناك: مردم هبستم  .3
نـزد   گر بدترين مـردم  ان ستمدار زمام ،)ع(  در ديدگاه امام علي .مردم است هبان دار زمامستم 

  ).164ة خطب :همان( خدا هستند
 گرفتن فاصله پذيري و تضعيف حكومت هاي آسيب يكي از راه: گرفتن از مردم فاصله .4
گـرفتن از مـردم موجـب     فاصله .از حكومت است مردمان از مردم و رنجش خاطر دار زمام

و  ،ني به كـارگزار و اصـل نظـام و حكومـت    بدبي ،درست حق و باطلتشخيص   درناتواني 
  .دشو بين مردم و دولت مي شكاف
 شـود  مـي  يگير رجال سياس دامن معموالًاز آفات بزرگي كه : اخالق و روحيات ناپسند .5

و تفـريط   شك هواپرستي و افراط بي .خواري است رشوهو  طلبي، قدرت طلبي، رفاه ،دنيازدگي
  .دخواهد ش اندار زمامگرداني مردم از  موجب روينيز مل گفتار بدون عو  دورويي، ،در كارها

  گانه بندي قواي سه تقسيم
كـه ايـن    تك افراد و نيز حصـول اطمينـان از ايـن    مشخص و متمايز به تكوظيفة واگذاري 
از اصـول   ،هاي خود را تحقق بخشد تواند هدف كه سازمان مي اند هماهنگ چنان آنوظايف 

مديريت اسالمي اين است بر  حاكم يكي از اصول ،بنابراين. و اهداف اساسي مديريت است
 شـته و تـر مشـاركت دا   كارمنـدان سـطوح پـايين    كه مسئول مافوق در عملكـرد مـديران و  

مراتـب مـديريتي و نهادهـاي     سلسـله  حضرت درمـورد  .باشدبوده گوي تخلفات آنان  پاسخ
ه آنان عطا كن كه دوست مقدار ب از عفو و گذشت خود آن«: فرمايد مي اشتر  به مالك قدرت
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و  فـوق تـو،   و پيشـوايت مـا   نـان آ داري خداوند از عفوش به تو عنايت كند، زيرا تو مافوق
ايشان در امـر   ).53ة نام: همان( »است قرار داده دار زمامفوق كسي است كه تو را  خداوند ما
 گزارانو كـار  تفويض كرده بـود  تام بعضي از كارگزاران خويش اختيارات داري به حكومت
كـه   ،»امارت خاصه« و ،همگاني و قدرت وسيعي داشت ةكه جنب ،»امارت عامه« ةبه دو دست

ان و واليـان  دار زمـام براي تعيين ايشان معيار  چنين هم .شدند ، تقسيم ميحالت جزئي داشت
  ).87 -  86: 1379 نيا، معيني(بود بودن كار  خطيرتوجه به  اصل تقوا و

 .مركب بلكه نظامي است غير فدرالي نيست، ،شكيل داده بودت) ع(  دولت اسالمي كه علي
دارد  اما خليفـه حـق   گرا نيست و كارگزارانش اختيارات وسيعي دارند، تمركز ازسوي ديگر،

در  دولت از يك خليفـه  ،بنابراين. دخالت كند نانآكار  ةهر وقت صالح دانست در محدود
 ،مشـاوران  ،معاونـان ايـن كـارگزاران   شـود كـه    مركز و كارگزاران او در شهرها تشكيل مـي 

  ).126 -  120: 1380 اسكندري،( دنشو و امراي ارتش را شامل مي ،نظامي فرماندهان

  مين اجتماعيأت
تالش كرده اسـت  يا سازمان  يك سيستم و شدنِ مند توان  شخصي كه در طبق موازين اسالم

دارد ده اسـت، حـق   و باعث رونق و سربلندي آن شكرده كلي به كشورش خدمت  طور و به
و حقي بـراي  شود تكريم  ،است يا عرف انجام داده كه بعد از مدت كاري كه طبق قانون و

  .وي و افراد تحت تكفلش در نظر گرفته شود
اين  :پرسيد) ع( نابينايي به گدايي مشغول بود، حضرت علي ةمرد سالخورد اند نقل كرده
 از او چنـدان كـار  : اسـت، امـام فرمـود   مـردي نصـراني   ) ع( منانؤم اي امير :كيست؟ گفتند

را از  مخـارجش  ؟دهيـد  ، حـال بـه او چيـزي نمـي    است اند تا كهنسال و ناتوان شده كشيده
مـردم يـا   «: اشتر اين اسـت   اي به مالك منطق آن حضرت در نامه. بدهيدمسلمانان المال  بيت

  ).47: 1390 ،نهاردانيو  قرباني( »يا نظير نوعي تو ند وابرادر ديني تو
دادگر  يك حاكم ةه وظيفك چنان ،مين خدمات اجتماعي و انسانيأدر ت) ع(  حضرت علي

 اشـتر   بـه مالـك   ،كنـد و به امـور آنـان رسـيدگي     ندكاست تا براي شهروندان انجام وظيفه 
آوري  هاي آن سرزمين را جمـع  تا ماليات: تو را بر چهار مسئوليت موظف كردم« :دفرماي مي

و به عمران و آباداني  به اصالح اهل آن همت گماري؛ بجنگي؛ن سرزميبا دشمنان آن  كني؛
ـ  چنين هم ايشان ).53نامة : 1380، لبالغها نهج( »بپردازي آن مناطق مين آبـاداني و رفـاه   أدر ت

كوشش تو در آباداني زمين بيش از كوشـش در  «: كه شود متذكر مي اشتر  شهروندان به مالك
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كـس كـه بخواهـد     آيد و آن دست نمي آباداني به جز بازيرا ماليات  آوري ماليات باشد؛ جمع
سـازد و   شهرها را خـراب و بنـدگان خـدا را نـابود مـي      ماليات را بدون آباداني مطالبه كند،

افـراد  : فرمايـد  مـي ازجملـه   ).همـان ( »داشـت  حكومتش بيش از مدت كمي دوام نخواهـد 
ولي حقي دارنـد و   ،ندارند يفيسالخورده و مريض و ازكارافتاده و ناتوان دربرابر جامعه تكل

  ).همان( مراقبت شود شهروندي از جامعه مانندآنان  ازالزم است 

 دولت و اقتصاد
پـرداختن حقـوق    نـد و ك سـفارش مـي   مسائل اقتصادي و ايجاد رفاه در جامعه بارةايشان در
اجـات  براي رفع احتي ،است را براي اغنيا الزم دانسته كه خداوند پرداختن آن را مالي واجب

 ،اعضـاي جامعـه   ةاقتصادي هم نياز تأمينبراي مبارزه با فقر و  :گويد ميداند  مي زندگي الزم
 ).96 -  95 :1380 ديرباز،( مندان حقوق مالي خود را بپردازند است كه ثروت كافي

مـال   خداوند غذا و نياز نيازمنـدان را در «: فرمايد سخنان خويش مي زحضرت در يكي ا
منـد   گري از حـق او بهـره   كه توان پس فقيري گرسنه نماند جز آن .اده استگران قرار د توان

: 1380، البالغـه  نهـج ( »خواست خواهـد كـرد   گران را در اين كار باز شده است و خدا توان
ـ    بارةايشان در ).328 حكمت آمـد   از و درنيـ  مينأدخالت دولت اسالمي در اقتصـاد بـراي ت

تـرين   پايين نيافته باشد، ه نيست كه زندگي او سامانكس در كوف هيچ«: فرمايد شهروندان مي
: همـان ( »كننـد  آشاميدني استفاده مي و از بهترين آب و خانه دارند خورند افراد نان گندم مي

و جامعـه   هايبين قشر آمد در ةنظر ايشان عدالت اقتصادي موجب توزيع عادالن به. )53نامة 
  .ودش آنان ميرفاه و آسايش زندگي 

 
 طفيعا ةحوز

  ماحترام به ديگران و خضوع دربرابر مرد
حكـومتي و   فروتني مسـئوالن  احترام به شهروندان، ساالري هاي مردم هيكي ديگر از شاخص

در بيـاني   مـام ا .اسـت  بـه شخصـيت شـهروندان    نهادن مردم و ارجدرمقابل  نانآكارگزاران 
اشـك بريزنـد و اگـر زنـده      رديد بر شمام رگونه معاشرت كنيد كه اگ با مردم آن« :ايدمفر مي

اگـر بـين شـهروند و     ،نظر ايشان از ).5 حكمت: همان( »سوي شما آيند مانديد با اشتياق به
مطلـوب   ةاصـالحي بـه نتيجـ    ةگماني حـاكم شـود، هـيچ برنامـ     بد احترامي و سرپرست بي

گيرند و بـه منـافع عمـوم فكـر      منافع خود را درنظر مي هجوي هم زيرا در چنين ،رسد نمي
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زيرا  شود، انبه شهروند حاكمگماني و احترام  كرد كه باعث خوش پس بايد كاري .كنند ينم
ايش را برطـرف  هـ  و رنـج  دارد برمـي  مديراز دوش  راها  سختي انگماني به شهروند خوش

  ).69 -  68: 1385 جعفري،(ند ك مي

 عدالت و برابري افراد
عـدالت   و ،رعايـت مسـاوات   ،لتعـدا  گذاريِ ترين اسناد تاريخي در مفهوم سياست از مهم

جوانـب اصـل    همـة تنهـايي   اين سـند بـه   .است اشتر  به مالك) ع(  علي ةنام فرماناجتماعي 
 ماليات، مشورت، انتقاد، سياست، ،اقتصاد مديريتي، اصل حقوقي، منشي، آزاد گرايي، وحدت
گـر  كيـد دارد كـه ا  أحضـرت ت  .است  متذكر شدهرا شهروندي ة مباحث يساالري و كل مردم
ببينيـد   كـردم تـا   خود رها مـي  قدرت و حكومت را به حال ةرشت ،اجراي عدالت نبود ايبر

: انديشد گونه مي ها اين اقليت كيد بر حقوقأدر ت امام. ارزش ندارد يا ذرهحكومت براي من 
مـادي شـكل    عناصـر  و سـاير  ،خـاك  زبـان،  روندي براسـاس خـون،  هشهوم فمتابعيت و «

هـر   .افراد است ةعقيد بر اختيار و مربوط به اراده و حقوقي مبتني مفهوميتابعيت  .گيرد نمي
هـاي   تابعيـت اقليـت   چنين هم .شود اسالمي پذيرفته مي ةفرد با قبول اسالم به تابعيت جامع

كـه اسـالم    ،قـراردادي  به شيوة دوجانبه و ةمعاهدتواند با شرايط خاص و  ديني و قومي مي
اسالم با معاهداتي كه با يهوديـان   هاي آن در صدر نمونه. صورت گيرد ،نامد مي »ذمه«را  آن

ايشـان در برتـري   . )138: 1380 عميد زنجاني،( »شود و مسيحيان مدينه بسته شده ديده مي
آن را  و بخشـش  نهد كه بايد، بدان جايي مي كارها را عدالت« :فرمايد بخشش مي برعدالت 

 ش بـه سـود خاصـان اسـت    و بخشـ  بـه سـود همگـان    عـدالت  .نـد ك از جايش برون مـي 
  ).437حكمت : 1380، البالغه نهج(

 آزادي افراد در ابراز عقايد و نوع شغل
 .داشـتند  كيـد أبـر آن ت ) ع(  علـي امام اسالم است كه  ةاولياصل آزادي و آزادمنشي از اصول 

 و ،عمـومي  هـاي فـردي،   معناي حق و داشتن اختيار افـراد اسـت و شـامل آزادي    آزادي به
 و التكـن عبـد  « :فرمايـد  مي) ع(  اي به امام حسن ايشان در نامه .شود ميدان اجتماعي شهرون

كـه خداونـد تـو را آزاد آفريـده      چـرا  ،ديگري نبـاش  ةبند هرگز :غيرك و قد جعلك اهللا حراً
 .)31 ةنام: 1380، البالغه نهج( »است

انـي  « .دفرمـو  صـادر  نامـه را  بخـش ايـن  » الدين الاكراه في«بر اصل اسالمي كيد أامام با ت
مجبـور   ،دارد نمـي  هيچ فردي به انجام كاري كـه دوسـت   :علي مايكره احب ان اكره احداً  ال
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 عميـد ( نيسـت  انافـراد و شـهروند   ةعقيـد ايـن جـز احتـرام بـه فكـر و آزادي      . »شود نمي
 هاي اجتماعي و سياسي در حكومـت ايشـان   انواع آزادي ،واقع در .)98 -  95: 1380زنجاني،
 بـه  ،وري كه اديان ديگر آزاد بودند تا فرايض ديني خـود را انجـام دهنـد   ط شود به ديده مي

 ها از حقوق مساوي با مسلمانان ساير ملت چنين هم .شرطي كه به اسالم هتك حرمتي نشود
  :دفرماي حضرت در جايي ديگر مي .برابر بود نانبرخوردار بودند و حتي ديه و ماليات آ

 كسـي را  گرفتن درهمي، سبب به نيز، و ... ز نداريدهاي مشروعش با كس را از خواسته هيچ
 ،كه در پناه اسالم است ،مسلمانغيربه مال احدي چه مسلمان و چه  چنين هم تازيانه نزنيد؛
  ).51ة نام :1380، البالغه نهج( دست نزنيد

 ديگر يكوابستگي كشورهاي جهان به 
بازسازي تفكـر   يگر سعي درها و اديان د سرزميندر برخورد با ملل ساير ) ع(  حضرت علي

ثر اديـان آسـماني در   ؤايفاي نقش من ساخت ممكنوطني براي  جهان ةانديشفراملي و احياي 
هاي اصولي  مشي خط تبيين با پيوند معنوي انسان با خدا و چنين هم .داشتالمللي  بين ةعرص

 ةانديشـ سياسـت از   ةسازي عرص سالم درپيمثبت  ةدر رويارويي با عوامل ضد دين به شيو
المللـي و   در نظام بين م با عدالتأصلح و امنيت تو .)54: 1380 عميد زنجاني،( الحادي بود

هاي دوجانبـه را   مدرن همكاري تكنولوژي ةنيز اشتياق به مبادالت اقتصادي و فني در توسع
 ،در همـين راسـتا   .مقدور نيسـت  ها به اين آرمان يابي دستطلبد كه بدون احترام متقابل  مي

جلوگيري كرد تـا بـا    دوران حكومت خويش از هرگونه درگيري خارجي طي ت درحضر
برقراري ارتباط و دوستي  هاي حكومت را مستحكم و در حفظ موضع و آرامش دروني پايه

  .تالش كند اه ملتبا ساير 

 تسامح و تساهل
 درواقـع . شـوند  هاي خود دور هم جمـع مـي   شهروندان براي تلفيق و طرح منافع و خواسته

و  زيسـتن  ها براي بهتر زيرا انسان ،تواند وحدت يك جامعه را حفظ كند تسامح و تساهل مي
اي  گونـه  را به بشري ةانديشخداوند ساختمان . ايجاد شهرنشيني بايد به اين اصل معتقد باشند

  : فرمايد باره مي اين خداوند در .ها با هم متفاوت باشد انسان ةكه افكار و انديشاست خلق كرده 
دل  و اگر تند و خشـن و سـخت  ، تو به لطف و رحمت الهي با آنان نرمخو شدي اي پيامبر

طلـب   نـان آ ايبگـذر و بـر   نـان از تقصـير آ  پس .شدند گرد تو پراكنده مي گمان ، بيبودي
  ).159: عمران آل( كنآمرزش 
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ورزيـدن بـه    و تعصـب  فشـردن  پـاي  ،در تسامح و تساهل اسالمي مد نظر اسـت  چه آن
 آنانبراي جلب  فتأدر عين حسن سلوك با ديگران و برخورد عاطفي و از سر ر اعتقادات

بـر همـين    .هـدف  به مقصد اسـت نـه   رسيدن براي يتسامح و تساهل روش ،واقع در .است
 كردند، به معاويه و ياران او فحاشي) ع(  اصحاب علي وقتي در جنگ صفينكه اساس است 

 ).204ة خطبـ : 1380 ،البالغـه  نهـج ( »باشـيد  من خوش ندارم كه شما فحاش« :فرمودايشان 
هـاي   همـين شـيوه   ةزمـر  درايشان  اساس آدابديگران و معاشرت با آنان بر توجه به آداب

  ).71 -  68: 1382 مرادي خلج،( نظر دارند تسامح است كه حضرت مد
 شركت در مسائل جاري جامعه

ارزيابي  به هروندان دائماًو شركت در مسائل جاري جامعه و رفاه حال ش گيري پيايشان در 
، )پـول  كنتـرل ( مسـلمانان از صـرافي   غيـر  كردن ممنوع ،)تسعير( و كنترل نرخ و قيمت بازار

بازاريـان و مـردم بـه     تشـويق  ،احتكـار  و نظارت بر اقدامات كارگزاران، جلـوگيري از ربـا  
و  ،باداني شهرهاعمران و آ المال، تقسيم بيت ،هاي مداوم نظارت و بازرسي ستد عادالنه،   و  داد

در  را شـهروندان همـة   وظيفةبين  و در اين دكر مسلمانان رسيدگي مي ةتكاليف ديني جامع
  ).263 -  261: 1380 پور، نظر( شد متذكر مي نمسئوالرساندن به  ياري
 المللي سطح ملي و بين سياسي و فرهنگي در ـ مسائل اجتماعي گيري پي

 ور و هـدايت شـهروندان مسـلمان و هـدايت آنـان     كش ةاداردر ايشان در حس مسئوليتي كه 
يـا   طلبـي  قدرت ،ما در تشكيل حكومت ةداني كه انگيز تو مي ،بارالها« :فرمايد مي، است داشته

 جـاي خـود   بـه هاي دين تـو را   خواهيم نشانه بلكه مي درخواست چيزي از متاع دنيا نيست،
، البالغه نهج( »تو درامان باشند ةدبرگردانيم و به اصالح جامعه همت گماريم تا بندگان ستمدي

كه در قرآن هم آمده  كرامت انساني كيد بر اصلأبا ت) ع(  حضرت علي ).131 حكمت: 1380
مين اجتماعي افـراد، حـق   أت انسان و حق حيات او، گيبا اعتقاد به اصل جاودان و) 7: اسراء(

خدمت صادقانه به مردم   ان را بهاركارگز حاكمان و ،مساوات و عدالت انديشي، آزادي و آزاد
  ).64 -  61: 1380 محقق داماد،( داند ميموظف هاي مظلوم  تك انسان و تك
  
 رفتاري ةحوز

 اطاعت از قانون
و  كنـد  آنان يادآوري مينظارت الهي را به  حضرت در اطاعت از قانون به كنترل دروني افراد،
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 ها از معصيت خدا در خلوتگاه :لحاكمالشاهد هو ان إفاتقوا معاصي اهللا في الخلوات « :فرمايد مي
 حكمـت : 1380، البالغـه  نهـج (» كه همو شاهد و همو حـاكم و دادرس اسـت   چرا يزيد؛هبپر

شناسـان و مراجـع    از اسـالم  العظمي فاضل لنكراني،  اهللا آيت ).43، 42: 1380، اعرافي( )324
  :نويسد مي) ع(  داري از ديدگاه علي آيين كشورة دربار ،تقليد شيعه

آن است چه اين اجرا  تحققاجراي قانون و  گذاران قانون تنها هدف ر قوانين مدون جهاند
گيـري قلبـي و    كار به ؛باشد با عالقه و درخواست قلبي و دروني و الزام صورت بگيرد و يا

  ).13 -  11: 1385 مظفري،( و الزام نه براساس اجبار ايماني است،

 پذيري تفكر منطقي و انتقاد
ندن او پرور زيرا وجود ؛مدني معاصر است ةجامع از لوازم زندگي درانتقادي  پرورش تفكر

تسامح  ةروحي هاي فكري و بسط ندن مهارتاايجاد پايگاه معرفتي، پرور ثتفكر منطقي باع
ترين عيب  بزرگ« :دفرماي باره مي اين در ماما. )79 -  78: 1379 ،الهدي علم( شود و تساهل مي

: 1380، البالغـه  نهـج ( »ينـي بولي تـو آن را در ديگـران ب   ،د تو باشدآن عيبي است كه در نها
 :من حذرك كمـن بشـرك  « :فرمايد هشدار مي خصوص بيان انتقاد و ايشان در ).353 حكمت

 .)19 -  16: 1385 مظفري،(» دهد ات مژده چون كسي است كه د،هكس كه تو را هشدار د هر
اجحاف حقي كه  براي اين ساالر و مردم و حكومتمد اكارهاي  كيد بر سازمانأحضرت در ت

كننـد و در   او انتقاداز مردم خواست كه  از امام ،جمله از. نظيري انجام داد اقدامات بي ،نشود
از  هكه امروز ،بود »خواهي عدالت ةخان«سيس أت ويابتكارات  يكي از پذيري اين انتقاد ةساي

اي معين كرد تا مـردم شـكايات خـود از     او خانه. شود تعبير مي »اداري ديوان عدالت«  آن به
  .مردم آشنا شود مشكالتجا ببرند تا امام از نزديك با  آن بهرا نظام 

 مشاركت
نگـرش   ايشـان  .به حكومت اسـت ) ع(  توجه به مشاركت عمومي از امتيازات نگاه امام علي

 .كنـد  أكيد مـي تديگران  هاي مندي از افكار و پيشنهادات و مشاوره و بر بهرهنفي را مستبدانه 
از را بـر مـن كـه چيـزي      حق شماست بدانيد«: فرمايد حضرت  به فرماندهان سپاه خود مي

در حكـم شـرع    جـز  كـاري  و ،كـه از پوشـاندن آن نـاگزيرم    ،شما نپوشانم جز راز جنـگ 
 بـراي حضرت در جـاي ديگـر    ).50 ةنام: 1380، البالغه نهج( »مشورت شما انجام ندهم بي

كـار   چـه  آن بـارة در«: فرمايـد  مي اشتر  علماي كشور به مالك تفكراتاز  استفادهمشورت و 
بـا   ،برقـرار كنـد   ،انـد  بـر آن بـوده  شهرهايت را استوار دارد و نظمي را كه مردم پيش از تو 
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ـ  گو كن و با حكيمان فراوانو دانشمندان فراوان گفت 53 ةنامـ : همـان ( »هسخن در ميان ن.( 
حضـور مـردم را عامـل قبـول      ،»شقشـقيه « وف بـه معر ،البالغه نهجسوم  ةخطب حضرت در

  .ددان عدالت مي خالفت براي تحقق

 پرداخت ماليات
موجب  ماليات نپرداختن .استهاي تثبيت حكومت و قوام دولت  ترين پايه از اساسي ماليات

گير شهروندان و  پيامد ناگوار آن دامن وود ش ميها  ها و برنامه ناتواني دولت و شكست طرح
بـا   و اريگـ پرهيزبـا   كه كند مالياتي گوشزد ميموران أم هحضرت ب .خواهد شد عموم ملت

  :فرمايد ميمالياتي خويش موران أمايشان خطاب به يكي از  .مردم ماليات بگيرنداز رضايت 
با رضايت  ،گذاري گام مي  كجا كه بايد هر گاري ماليات بگير؛ مسلماني نبايد بترسد؛با پرهيز

جـا   چـون آن  ؛مرومردم  هاي جا كه آب هست فرود آي و به خانه آندر  مردم مواجه شوي؛
: بگـو و  كن و آنان را درود بفرست؛ سوي ايشان برو؛ سالم با وقار و متانت به منزل كردي،

 ،حقي از خداوند در مـال شـما هسـت    مرا ولي خدا فرستاده است كه اگر اي بندگان خدا،
مـن   و اگر گفـت كـه نـه،    ؛اشب ري نداشتهديگر كا اگر كسي گفت بدهكار نيستم، بگيرم؛

پـس   .به دشواري رفتـار مكـن   با او برو؛ ولي او را نترسان و بر او سخت مگير و بدهكارم،
 طور چيزهاست، و شتر و اين بگير و اگر او را گاو و گوسفند ،زر يا سيم به تو دهداز  چه آن
 وقت برگشـتن،  كه او را گرفتي، آن بعد از .حيوان را مران و مترسان .او داخل نشو ةاجاز بي

 ها ناگر بر آ .تندي نراني حيواني را به  و هيچ شتر را از مادرش جدا نكني، ةبچمواظب باش 
  ).25 ةنام: همان( بده ها نبه آ ا كه رسيدي و آب و علف بودجك به هر سوار شدي،

 صدر ةتحمل و سع
كه فرد  حالتي .يگران استمعناي بردباري و تحمل آراي د به صدر ةدر اصطالح سياسي سع

تحمـل   ودارد  ميو اجتماعي را درون يك نظام بيان  ،عقيدتي سياسي، گوناگونآرا و عقايد 
پيامبر و ة و سير ،كريم قرآن ،اساس دستورهاي اسالمتوان ادعا كرد كه بر شك مي بي. كند مي

 ،نهاي اصيل اسـالمي اسـت كـه برخـي از مصـاديق آ      صدر يكي از ارزش ةمعصومين سع
 دينـي،  بندي و باور به حقانيت تحمل عقايد رقيب در عين پاي گذشت در مسائل شخصي،

اسـت  مـدارا بـا دشـمنان    و ديني،  هاي در ترويج اسالم و ارزش انعطاف ،صدر علمية سع
صـدر هنگـامي    ةسـع « :فرمايد ميمعنا  اما پر حضرت در بياني كوتاه .)184: 1382 حسيني،(

 »كندعفو اقدام به  ،قدرت و توان بر مجازات هد كه فرد با داشتند خوبي نشان مي خود را به
اگـر خداونـد   «: فرمايـد  مشـهور قاصـعه مـي    ةدر خطب ايشان .)53نامة  :1380 ،البالغه نهج(
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پيامبران گزيده و   يقين چنين منتي را بر به داد، ورزيدن را به يكي از بندگانش مي رخصت كبر
شـان را   و فروتنـي  پسند ديـد  منشي را بر آنان نا ن بزرگلكن خداي سبحا نهاد، دوستانش مي

  ).192 ةخطب :همان( »دپسندي
  

  گيري نتيجه
زندگي  )شهر(تنها در مجتمعي زيستي  شهروند كسي است كه نه ،گفته شد چه آنبا توجه به 

و  ،مديران شـهر  او با ساير شهروندان، ةهاي وي و رابط اي از قوانين فعاليت كند و مجموعه
گير و  و تصميم) شهروندان شريك با ساير( مالك شهر درمقامبلكه  ،كندد شهر را تنظيم كالب
) ع(  علي نظر اسالم و كه از هايي يكي از روش .دكنثر در اداره و حيات شهر ايفاي نقش ؤم

احساس توطن و تعلق تمام سـاكنان   ايجاد ،ثر باشدؤشهروندي م حقوق ةتواند در توسع مي
، »كرامت«، »اخوت« چون هم يمفاهيم .است ديگر يكبه  انيا مسلمان يك شهر به يك مكان

در ) ع(  كيـد علـي  أترغـم   بـه مواردي هسـتند كـه    »تكليف حق و«و  ،»مشاركت«، »حريت«
جاسـت كـه نـوع     ايـن  .انـد  رنگ شـده  شدن مسائل مادي بي رنگ لحاظ پر هاي كنوني به شهر

استوارت  جان الك، ،ارسطو چون هم پردازان آن تئوري كه دموكراسي غربي و اي شهروندي
كيد أبا ت) ع(  حضرت علي. با نوع اسالمي آن فاصله دارد ،دهند ديويي رواج مي و ميل، هگل

سـعي در   هـا  حقـوق انسـان  و  آزادي، ،اجتمـاعي  عـدالت  وطنـي،  جهان چون هم اصوليبر 
زيـرا   ؛داردا ه و ايجاد احساس توطن تمام انسان ديگر يك كردن افراد و شهروندان به نزديك
اجـراي عـدالت و    ةوظيفـ  ،يكي از شـهروندان آن اسـت   كه خود مديري در جايگاهايشان 
احترام  ،كيد داردأبه آن ت) ع(  مدار كه علي شهروندة ويژگي مهم جامع .داردرا برعهده قوانين 

 و قـانون،  ديگـر  يـك بـه   نسـبت عدالت و برابري افراد جامعه  ،گرايي قلبي به قانون و قانون
به ها  بيان اشكاالت و تذكر آن( و امكان انتقاد ،دانشمند كارگزاران اليق ووجود  سيم كار،تق

  .است) مديران شهرة و ارزيابي عملكرد و كارنامافراد 
يابـد كـه    زمـاني اعتبـار مـي   فقـط  حكومـت   البالغه نهجدر ) ع( مؤمنان اميرطبق ديدگاه 

ار برپايي عدالت و رفاه همگاني و حفظ اي درجهت تحقق اهداف الهي و انساني و ابز وسيله
هـاي حقـوق شـهروندي     هكه همـه از شاخصـ   ،حرمت و حقوق انساني و بستر تعالي آدمي

  .باشد ،است
هاي رايـج شـهروندي    تئوري يكي از مثابة به ،مزبور ةو مطابقت آن با نظري شهاين پژو

زنـدگي فـردي و    ابعـاد  ةو همـ  نيسـت  اعتقـادي  يدينـ  فقـط اثبات كرد كه اسالم  ،در دنيا
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كه سـردمداران آن   شهرنشيني را حتي قبل از آن قوانين همةو  نظر دارد اجتماعي افراد را در
خداونـد   جانـب ازچـون  است و ايـن قـوانين    احيا كرده ،در غرب در خيال آن بوده باشند
جاري  كنوني ةدر جامع تواند ميراحتي  به ،نهاده شده است ها تنظيم شده و در فطرت انسان

 چـون  هـم خروي و دنيوي شهروندان را با مديريت افراد اليق و دانشمندي ا و سعادت ودش
  .تأمين كند) ع(  علي
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