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حکومت اسالمی انسان در یاسیس حقوق  

البالغهنهج منظر از   

 *تقی آقاییمحمد

 **احمد عابدی آرانی

 ***مصیب صیادی

 دهیچک

انواع بندی تقسیم که معیارمهم است ای مسئله حقوق سیاسی او نظام سیاسی و جایگاه انسان در

دینی  یهاحکومت درحقوق سیاسی انسان  نشدنبیین، تدیگر یسو از. قرار گرفته است هاحکومت

 یهامیرژدینی با  یهانظامدانستن ، موجب مترادفدین به آن مبتنی بر یهاحکومت یتوجهبییا 

 رد حکومتی حضرت علی با بررسی سیره سیاسی و ،پژوهش حاضر استبدادی شده است. در

مناسبی  معیار تواندیم که دشومیبررسی  حکومت اسالمی حقوق سیاسی انسان در ،البالغهنهج

اساس دهد بر نشان میپژوهش  یهاافتهیباشد.  اسالم جهان اسالمی در یهاگروه و هاحکومتبرای 

حکومت اسالمی دارای حقوقی چون  ، دریبندمیتقسگونه  هر ، انسان فارغ ازالبالغهنهج یهاآموزه

مشورت، نصیحت مسئوالن،  ، نظارت بریاسیس یآزادانتخاب حاکمان،  حقّ تعیین سرنوشت و

حریم خصوصی، امنیت  و مسائل حکومتی، حفظ اسرار کارگزاران، جلب رضایت عمومی، آگاهی از

 .استحکومت اسالمی مکلّف به تأمین این حقوق  و استحقوق  برخورداری از تساوی در و
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 .البالغهنهجتکلیف، حکومت اسالمی،  حقوق سیاسی انسان، حقّ و :هادواژهیکل

 مقدمه

برجسته اندیشمندان  جمله نقاط مهم و حقوق مختلف آن از و یاسیس نظام جایگاه انسان درتبیین 

 یبندطبقهمعیارهای  یکی از، گرید یسو ازدوران باستان تاکنون بوده است.  فیلسوفان سیاسی از و

 ذهن انسان معاصر، . دراستحکومت  جایگاه انسان در نیز نوع رابطه و هاحکومتشناخت انواع  و

 شوندیماستبدادی شناخته  ییهانظام، معموالً اندبودهدین  که مبتنی بر ییهاحکومتطول تاریخ  در

ه نداشت یابهره ،یاسیس حقوق ژهیوبهخود،  یاساس حقوق بخشی از تمام یا آنها انسان از که در

 حاکم بر یهادولتمیانه، برخی  یهاسده حکومت کلیسا در در هاحکومتنمونة بارز این  است.

، کنندیمتشکیل دولت اسالمی فعالیت  که با شعار ییهاگروه همچنین رفتار کشورهای مسلمان و

 .شوددیده می

کوتاه عالوه  یمدت سیاسی توانست در ینظام رهبر انسانی کامل و عنوان به حضرت علی

 وجوهی که در به نمایش بگذارد. یکی از نیز تبیین نظام سیاسی مطلوب، الگوی عملی آن را بر

نگاه امام،  نظام اسالمی بود. در داشت، تبیین حقوق سیاسی انسان در این الگوی عملی تبلور

 نهایت رشد و در برای اجرای عدالت، تأمین امنیت واست  یالهیوس، شتمام اهمیت حکومت با

دا پی یابرجسته نقش محوری و« انسان» ،این اساس بر .تعالی جامعه انسانی به سوی کمال

 آن تکالیفی دارد. برابر که حکومت در کندیم

 شده خوبی متبلوربه البالغهنهجکلمات  و هانامه، هاخطبه در که یعلحکومت امام 

 یهابیآس تحقّق آن و یهاروش و راهکاملی برای فهم این حقوق، شناخت  الگوی جامع و تواندیم

، فلسفه حکومت خود استنعلین خود  بر زدنحالی که مشغول وصله اجرای آن باشد. حضرت در

که  دیفرمایمکاری اشاره سازش ضمن مخالفت شدید با مداهنه و و کندیماقامه حق معرفی  را

إالّ یک نعلین  اقامه حق یا دفع باطلی صورت پذیرد، آن حکومت باارزش است و یحکومت در اگر

 .(111: 33خطبه  ،البالغهنهج)حکومت خواهد داشت  ارزش بیشتری از داروصله

 تبلور البالغهنهج ه درک ،حضرت علیبا بررسی سیره سیاسی  کوشیممیپژوهش در این 

 .کنیمبررسی  حکومت اسالمی را یافته است، سیمای حقوق سیاسی انسان در
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 تعریف حقوق

گردانیدن سخن، راست :جمله ازدارد، لغت معانی متعددی  دراست و  «حق»حقوق جمع واژه 

به معنای ثبوت، درست، صواب،  ،همچنین .(24: 1376)مدنی، ن دکرکردن وعده، یقیندرست

: 2، ج1404فارس، ابن؛ 431: 7، ج1364فراهیدی، برای مطالعه بیشتر نک.: ) حقیقت آمده است مطابقت و

 در .(129: 1427راغب اصفهانی، ؛ 80: 13ج ،1414 ،حسینی زبیدی واسطی؛ 413: 1، ج1364اثیر جزری، ابن؛ 15

م حقوقی درصد آن مربوط به مفهو 10 از رفته که کمتر کار به« حق» کلمهبار  247قرآن کریم 

 ست که درااعتباری  معانی دیگری نیز برای حق وجود دارد که مربوط به امور ،واقع در است.آن 

با نگاه به  ییچنین کاربردها . دررودیم کار به...  و« حقوق بشر»، «حق حیات» تعبیرهایی نظیر

 در و ،شودیم نامیده« من لهُ الحقّ» که اصطالحاً ،میکنیمبرای کسی ثابت  اعتباری حقّی رای امر

موظّف  و شودیمگذاشته  آنهاعهده  مقابل هم شخص یا اشخاص دیگری هستند که حق بر

-59: 1387زدی، )مصباح ی دنشویمنامیده « من علیه الحقّ»که اصطالحاً  ،دنرعایت کن آن را دنشویم

 همراه با تکلیف است. ، حق همواره مالزم وااین معن . در(72

 در محورانهانسانادامه با پیدایش فردگرایی  در و 1ییگراعقلاندیشه  حق، از بحث از ،غرب در

این  . از(40-8: 1380)کانت،  قالب فلسفه حقوق طبیعی مطرح گردید سپس در شد و جدید آغاز عصر

اساس آن  که بر هستطبیعت انسان عناصری  نهاد و ست که درا حقوق انسان به این معنا ،منظر

 . درنتیجه، قانون حاکم برکندیمحقوق خود نظارت  خود و گونه بخواهد بر هر آزاد است و بشر

حوزه  . چنین رویکردی دردهند تغییرآن را نباید دیگران  وضع شود و طرف خود او انسان نیز باید از

 .کندیمایجاب  حق مشارکت سیاسی را سیاسی، حقوقی مانند حق رأی، حق انتخاب و

 طبقکه  2نظریه انتخاب ی: یکاندکردهمطرح نظریه درباره چیستی حق  فیلسوفان غربی دو

خیر؛ یعنی  باشد یا آورالزامآن حق،  دارد تصمیم بگیرد تکلیفِ مترتّب بر آن انسان اختیار

 اشخانهوارد که بداند  مجازافراد برای برخی  تواندیمدارد،  که حق قانونی مالکیت را خانهصاحب

؛ کندیمامتیازی برای دارندگان آن عمل  عنوان بهبنابراین، حقوق  مجاز نداند.برخی برای  شوند و

                                                             
1. rationalism 
2. choice theory 
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این  در ؛1م، نظریه منفعت. دو(111: 1386 )جیکوبز، کندیمانتخابشان حمایت  قلمرو درآنها را  زیرا

احترام دیگران  از او حق است؛ زیرا دارندهاین است که داشتن حق امتیازی برای  نظریه اعتقاد بر

 .(113: همان)به آن حق نفع خواهد برد 

نظام سیاسی دولت  شهروند درهر که اشاره دارد نیز به مجموعه امتیازاتی  2یاسیس حقوق

 . ... کاندیداتوری وحق ، یرأ حقمشارکت، حق مانند  ،داردش متبوع

 تکلیف تالزم حق و

 کار بهافی اض امر دو عنوان به هم و کنار در« وظیفه»یا « تکلیف»با  بیشتر «حق»امروزه واژه 

ود. تالزم حق باشد، برای دیگری وظیفه خواهد ب یامری برای شخص که اگر یاگونه؛ به رودیم

مکلّف  وقتی معنا دارد که دیگران جعل حق برای یک نفر ،: اولاستصورت  تکلیف به دو حق و

انسان  مییگویم ال جعل آن بیهوده است؛ مثاًل اگرا به آن تجاوز نکنند، و به رعایت آن باشند و

 در د ونمرشبمحترم  را ملزم باشند حق او دیگر یهاانساندارد که  دارد، وقتی اثر اتیح حق

جتماعی، ا امور حقی برای فرد در قبال اثبات هر در ینکه،ا خللی ایجاد نکنند؛ دوم حیات او

وق برای اثبات حق ،دیگر عبارت به. (73-72: 1387 )مصباح یزدی، اثبات شود تکلیفی هم برای او

اد داده حقوقی به افر امتیازات و طرفه نیست، بلکه اگرروابط اجتماعی یک جامعه و افراد در

ضرت حاین خصوص  . دردشویمتکالیفی نیز برای آنان جعل  به ازای آن، الزامات و شودیم

 دادن من برومتکبا ح یتعالحق»: دیگویمهنگام جنگ صفین با مردم چنین سخن  در علی

 ز برین ما رااست ش یشما حقّ بر مرا که طورهمان وداده است  شما قرار بر یمن حقّ یشما برا

 .(681: 207، خطبه البالغهنهج)« است یمن حقّ

طرف  اضافه به معنای نسبت که به دو ؛است« اضافی» یمفهوم ،فلسفی حق به اصطالح علمی و

مطالبه  او مقابل هم کسی وجود دارد که آن حق از در صاحب حق است و دارد. همیشه یک نفرنیاز 

 ذکر« حقوق»که برای واژه  ایمیان معانی این پژوهش از حق، در . به استناد این تعریف ازشودیم

                                                             
1. interest theory 

2. political rights 
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شخص به رسمیت  هایی که برای هرتوانایی مجموعه امتیازها و»شده است:  ده این معنا اختیارش

 .(213: 1363)جعفری لنگرودی، « باشندیمدیگران به رعایت آن مکلّف  شناخته شده و

 البالغهنهج منظر منشأ حقوق از

 . اندیشمندان دراستخاستگاه حقوق  با حقوق انسان، بحث منشأ و مرتبطمسائل  نیترمهم از

 مطرحمتعددی  یهاپاسخ «پیدایش حقوق چیست؟ أمنش خاستگاه و»که پرسش پاسخ به این 

استعدادهای  اقتضائات و از ،تردقیق عبارت به ،طبیعت انسان یا . برخی معتقدند حقوق ازاندکرده

 و هامانیپ، مویسیپوزیت پیروان قراردادگرایی و .(23: 1387 زیان،)کاتو ردیگیمت طبیعی انسان نشئ

رأی خود حقوقی برای  ، چراکه مردم با توافق وانددهکرحق معرفی  منشأ قراردادهای اجتماعی را

ورای  .(107: 1ج ،1380 مصباح یزدی،؛ 119-118: همان) اندشدهبه آن معتقد  جامعه پذیرفته و خود و

، عقل انسان انیگراعقل نظر . ازدانندیمیگانه منشأ حقوق  گروهی عقل انسان رانظر،  این دو

 واسطهبه  حیوانات است و سایر از ممیّزات مهم او یکی از بوده و اعتماد بشر در خورراهنمای 

)قربانی،  صحیح انجام داد یزیربرنامهبرای آن  شناخت و نیازهای واقعی را توانیمعقل است که 

1368 :19). 

 نه طبیعت، گاه واقعی حق، خداوند متعال استخاست نظام حقوقی اسالم، تنها منشأ و اما در

 آفرینندة همه موجودات از واقعی و اختیارصاحب خداوند مالک و فقطچراکه  رأی مردم؛ عقل یا

 بر خوبی بشناسد وبه چیزی را کمال متناسب با هر تواندیمست که ا او فقط جمله انسان است و

متناسب با شایستگی  یک را حقوق هر و ،وضع قوانین را اساس علم نامحدود خود، بهترین برنامه و

لکن خداوند متعال »: ندیفرمایم یعلحضرت  .(20: 1ج ،1380 )مصباح یزدی،د کنآنها معین 

 .(681: 207خطبه  ،البالغهنهج) «داده است بندگان، اطاعت خویش قرار بر حق خود را

آن حق  داد و بندگان قرار عهده بر برای خویش و ست که اولین حق راا حضرت، خدا نظر از

 او وقتیآن اینکه  داد و مقابل، حقّی هم برای بندگانش قرار در اطاعت کنند و را این است که او

 :دنیفرمایمادامه  اطاعت کردند، پاداشی مضاعف به آنها مرحمت کند. حضرت در را

آن  واجب گرداند و گریبعض مردم نسبت به بعض د بر را یخود حقوق حقوق خداوند از گاهآن

 واجب نمود و گرید یبعض برابر در را یبعض داد و قرار حاالت با هم برابر جهات و در حقوق را
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ن حقوق یا ه ازک یزیچ نیتربزرگ آن است و برابر ه درک یبه انجام حقّ  واجب نگردد مگر یبعض

 یه خداوند براکاست  یاضهیفرن یم است، اکحا ت بریحقّ رع و تیرع م برکواجب فرمود حقّ حا

 .(683: 207خطبه  ،همان) است واجب نموده یگرینسبت به د یک هر

این  داد، از اطاعت بندگان قرار اینکه خداوند متعال حق خود را فرمایش حضرت، پس از در

این حقوق، همان حقّی  شهیرد. پس کرمشتق  گروه دیگر بر بندگان را حق، حقوق گروهی از

 هر ،ایشان نظرطبق که  میکنیمخوبی درک فرمایش حضرت به دقّت در است که خدا دارد. با

ت گرفته باشد. ئهی نشحقّ اال علیه دیگری ثابت شود، باید از جایی به نفع کسی و حقّی که در

همه  اصالتاً بر اتاً وخداوند متعال که ذ ندارد، مگر افراد دیگر هیچ کس ذاتاً حقّی بر ،واقع در

داده است.  برای دیگران قرار اساس این حق، حقوقی را ست که برا او بندگان دارای حق است و

حقوق  سایر اساس همة حقوق، خداوند است و اصل و»: ندیفرمایمنیز  سجادکه امام چنان

 .(10: 74ج ،1403 )مجلسی، «آن است متفرّع بر

 البالغهنهج حقوق سیاسی انسان در

 مقبولیت مردمی حکومت :انتخاب حاکمان حق تعیین سرنوشت و .1

دیدگاه اول، انسان ذاتًا دارای حق تعیین  دیدگاه وجود دارد: در حقّ تعیین سرنوشت چهار بارهدر

جایی دریافت نکرده است.  از انسان بوده و اختیار ابتدا در سرنوشت است، به این معنا که این حق از

)ابوالحمد، ست ا هامتعلق به انسان زمینی و امری دنیوی، آسمانی نبوده و حکومت، دینی و ،واقع در

. دیدگاه دوم معتقد به آن است که این حق ذاتًا متعلق به خدای متعال است، ولی (80-83: 1376

واگذاریِ آن به  با تشکیل حکومت و دنیای خود را کرده تا امر به انسان واگذار خداوند آن را

 تواندیمصالح باشد  مردم برای این امر نظر کسی که از این اساس، هر مایندگانشان سامان دهند. برن

 ،1369، خلدونابن)جانب خداوند متعال برای حاکم تعیین نشده است  شرط خاصی از انتخاب شود و

چارچوبی  در راخداوند این حق  ست وا دیدگاه سوم، این حق ذاتاً متعلق به خدا . در(27-26: فصول 1ج

 کننداین چارچوب قانون وضع  خارج از توانندینم هاانسان مشخص به انسان سپرده است و معین و

حق  و به مردم خداوند حق تعیین سرنوشت را ،واقع برای اداره جامعه تعیین کنند. در کسی را هرو 

حق حاکمیت در انحصار خداوند  ،کرده است. از این منظر به امام معصوم عطا جامعه را والیت بر

: 1386ینی، نای ؛406 -405: 1ج ،1408 )منتظری، استو پذیرش مردم مجرای تحقق و فعلیت آن است 
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خدا این  ست وا حق تعیین سرنوشت انسان به دست خدا یکل طور به ،دیدگاه چهارم نیز در .(72

شأن آن صرفًا  این زمینه نداشته و انسان هیچ حقی در فقیه عادل سپرده و به امام معصوم و حق را

 .(229-225: 1ج ،1428، قمی )مؤمنکسی است که خدا تعیین کرده است  اطاعت از

به حضرت  نظریه سوم را توانیماساس شواهد  میان نظریات فوق، بر در رسدیم نظر به

 137خطبه  در سخنان ایشان 1سیره عملی حضرت نسبت داد. گواه این مطلب عالوه بر علی

 :فرمایندمیاست که  البالغهنهج 54و  1 یهانامه و

خواستند(  عت با مرایردند )بکقصد من مردم ه کنیعت نبودم( تا ایب ردم )خواستارکمن قصد مردم ن

 دردنک ش من درازیشان دست پیه اکنیننمودم تا ا آنان دراز یسوه بستن( دست بعتیب ی)برا و

 ییدارا مال و جهت بهنه  ه داشته باشم( وکغلبه ) جهت تسلّط وه ردند بکعت نیمردم با من ب .. و.

 ردندک زم درایعت به سویخواست خود دست ب و اریه با اختکرده باشند، بلکآن ه ه طمع بکموجود 

 .(1035: 54نامه ، البالغهنهج)

 :ندیفرمایم حضرت هنگام هجوم مردم برای بیعت با او

 به گفتار و کنمیم رفتاربا شما  دانمیمه کساس آنچه ا رم، بریبپذ دعوت شما را د، اگریآگاه باش

ا شم از یکید چون ینکرها  مرا . اگردهمینم فرانندگان گوش کسرزنش سرزنش آن، و ن ویا

 .(271 :91، خطبه همان) باشمومت کس حیئشما نسبت به ر از ترعیمط و د شنواتریه شاک هستم

ن تأمل است: یک، مقتضای شرط امام ای در خورچند جهت  حضرت از سخنان از بخشاین 

این « تُکُمإن أجَب»آزادند. دوم، عبارت  و حاکم، مختار نکردنیا  کردنانتخاب است که مردم در

برای  آنان را خواستهکه  اندخواستهامام  از و اندآوردهکه مردم به حضرت روی  رساندیم معنا را

خود مردم  عهده بر حکومت را امر« ولَّیتُمُوه أمرکُم»عبارت  ،همچنینپذیرش حکومت اجابت کند. 

ف به موظ عهده یک فرد گذاشتند، حضرت خود را بر که مردم حکومت راآن بعد از و گذاردیم

ر انتخاب . البته ذکر این نکته ضروری است که اگرچه انسان دداندیم هایشدستور و پذیرش او

 ،دکنو تبعیت او از غیر  ندباز ز اگر از پذیرش حاکم و ولی صالح سر اماحاکم مختار و آزاد است، 

 ست.ده و عالوه بر انحراف جامعه در دنیا، در سرای آخرت نیز مستحقّ عقوبت اکرمعصیت 

                                                             
ایشان وقتی پس از سقیفه با حمایت مردم مواجه نشد، والیتش را اجرایی نکرد تا اینکه مردم پس از خلیفه سوم،  .1

 والیت ایشان را پذیرفتند.
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 یهانامه ژهیوبهحضرت،  سخنان از برخی دیگر نویسندگان با استناد به این خطبه و برخی از 

ذیل خطبه فوق  دیالحدیاب. ابنانددهکر مشروعیت مردمی تفسیر توجیه در را ایشان ، نظر8و  6

 :سدینویم

؛ دانستهینممنصوص  که خود آن حضرت، امامت خویش را دهدیمروز بیعت نشان  امام در گفتار

یا بفرماید  و« دَعُونی وَالتَمِسُوا غَیری»امامت ایشان منصوص بود، برای امام جایز نبود بفرماید:  چون اگر

جانب خداوند نباشد، پس باید  منصوب از وقتی حکومت ایشان منصوص و ،بنابراین«. ولَّیتُمُوه أمرکُم»

 .(34 :7ج ،1385، دیالحدیاب)ابنانتخاب مردم بدانیم  مبنای مشروعیت حکومت حضرت را

 :سدینویم 6نامه یا ذیل 

راه انتخاب امامت است؛ چنانچه انتخاب مردم،  و اینکه اختیار صراحت داللت دارد براین قسمت به

عقد  معاویه احتجاج کرد که اهل حل و بر یعل . زیرااندگفته اصحاب متکلم ما نیز این نکته را

 .(36: 14ج ،همان)استدالل نکرد  جانب خداوند اشاره و نصب از به نص و و اندکردهبا وی بیعت 

 مردم مالک مشروعیت تفسیررأی  و آنها نظر حضرت که در سخنانپاسخ باید گفت،  در 

چون  ،واقع باشد. در پذیرفتنیاست که برای خصم  یاوهیشگفتن به سخن باب مجادله و از ،شده

ده کرآن با دشمنان احتجاج  لهیوس به، همراه خود داشته امام پشتوانه بیعت وسیع مردمی را

ید به همین صورت معنا نیز با را نامه هشتم خطاب به زبیر است. نامه ششم خطاب به معاویه و

 داندیمخشنودی خداوند  مستلزم رضایت و نامه به معاویه، آرای عمومی مردم را د. حضرت درکر

بیعت با سه خلیفه قبلی موجب  نه این است که اجتماع مردم در ؛ اما مگر(840: 6نامه ، البالغهنهج)

 ناپذیرظلم جبران و یطلبجاهغصب،  متعدد خالفت آنان را یهاانیبحضرت با  خشم حضرت بود و

باب استدالل به مسائلی  از این دست را باید روایاتی از ،. بنابراینده استکراسالم بیان  به خود و

 ،کننده نیستعقیده استدالل و باور هرگز نمایانگر است وپذیرفتنی دانست که برای مخاطب 

 :سندینویم باره نیا برخی در چنانچه

باب  زمینه احتجاج به بیعت نقل شده است، از آن در غیر و البالغهنهج امیرالمؤمنین درآنچه از 

 ، یعنی عمل به قرآن واندشدهبه التزام به آنچه ملتزم  که خداوند، مؤمنان راچنان ،قاعده الزام است

علت حق  نه آنکه بیعت با علی بن ابی طالب ،کندیماکرم مؤاخذه  رهبری پیامبر پیروی از

حضرتش برای تثبیت موقعیت سیاسی خود به آرای مردم استدالل  حاکمیت آن حضرت شده و

 .(19-18: 1366)جوادی آملی، د کرده باش

 :سدینویم ،ذیل نامه حضرت به معاویه ،البالغهنهج برشرح خود  دربحرانی  ثمیمابن ،همچنین
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استدالل  یا به نص صریح پیامبر اجماع مردم و این نامه، برای اثبات امامت خود به امیرالمؤمنین در

نصب امام، همان  نفرمود؛ به این علت که آنان اعتقاد به نص نداشتند، بلکه نزد ایشان، تنها دلیل بر

 رفتندیپذینم، آنان کردیمنص صریح احتجاج  حضرت به دلیل نقلی و اجماع مسلمانان بود. پس اگر

 .(601: 4ج ،1375بحرانی، میثم ابن)

 آزادی سیاسی .2

 نیتردهیچیپ است، یکی از liberty و freedom یهاواژه و« ةالحری» که مترادف واژه عربی «آزادی»

 و داشتهتعاریف متعددی  طول تاریخ اندیشه سیاسی معانی و مفاهیم فلسفه سیاسی است که در

-236: 1368)برلین، شده است  دویست تعریف برای آن ذکر برلین تاکنون بیش از یزایابه گفته آ

 دادنانجام آزادی در شده است. برخی آن را مطرحنیز تعاریف متعددی « آزادی سیاسی» از .(237

 در توانندیم آنهاطریق  مردم از که اقتضای حکومت مردمی است ودانند میمجموعه اقداماتی 

به حقوق  ناظر آن را (. برخی دیگر184: تایب)کوهن،  عملی داشته باشند زندگی سیاسی خود تأثیر

برای مشارکت  کشور هرکه اهالی  انددانستهبه معنای مجموعه امتیازاتی  سیاسی انسان و مدنی و

سیاسی آزادی  دیگر یاعده ،. همچنین(169 :1ج ،1374)هاشمی، دارند  حیات سیاسی جامعه نیاز در

تصدی  انتخاب مقامات سیاسی وحق  و (100 :1376 قائم، )منتظرسیاسی  به معنای فقدان فشار را

 . اما(96 :1370 )طباطبایی مؤتمنی، انددانسته افکار آزادانه عقاید و ابراز اجتماعی و مشاغل سیاسی و

 برابر در هادولتممانعت  فقدان دخالت و»عبارت است از:  آزادی سیاسی تعریف از نیترجامع

یا  رفتارهای سیاسی خاص خود وانجام  جامعه به منظور سیاسی در یهاتشکلاشخاص یا 

 .(100: 1381)میراحمدی، « حقوق اساسی برخورداری از

دنیای اسالم متکلّمان  . درشودیمبررسی  «اختیار»با مفهوم  تناظر در «آزادی»گاهی مفهوم 

با  آنهاقادریّت مطلق خداوند منافات دارد.  مختاربودن انسان با جبّاریت و معتقد بودنداشعری 

)تفتازانی، عملی انسان هستند  اختیار آزادی و منکر« فی الوجود إال اهلل ال مؤثر»قاعده تمسک به 

اندیشه مردم اروپا والیت  جان، مال و میانه نیز که کلیسای کاتولیک بر یهاسده در .(117: 1408

که مردم باید فقط  اعقل مقدم است. به این معن این بود که ایمان بر اشیاصل مطلق داشت، شعار

با اصول  تعقل مغایر اندیشه و ،گونه آزادی فکر چارچوب تفکرات دینی کلیسا بیندیشند؛ لذا هر در
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مقابل  در . گروهی دیگر(33: 1385)تفضلی،  کردندیمتلقی  کفر آن را مکتب اسکوالستیک بود و

نمایندگان این  . ازکنندیمرکن اصلی ذات انسان معرفی  آزادی را ،نهاده کنار نظریه فوق، خدا را

 .(80-60: 1385ل، ی)مد کرجان استوارت میل اشاره  به نیچه و توانیمگروه 

 بخشتکامل ، ایمان عین آزادی والبالغهنهج قرآن و یهاآموزهاساس  بر دیدگاه اسالمی و اما در

مختلف  ادوار دراحقاق حق مظلومان  قیود بندگی و است. همه ادیان آسمانی برای آزادی انسان از

 به شمار حقوق او یکی از وجودی انسان و الزمة آزادی را یعل. حضرت اندکرده ظهورتاریخ 

: سدینویموصیت به فرزندش  در . ایشانبه انسان عطا کرده است آورده که خداوند متعال آن را

سیره  .(927 :31نامه  ،البالغهنهج) «آزاد آفریده است را که خداوند توحال آن بنده دیگری مباش و»

داشتن  دهنده وجود این حق انسان دردوران حکومت خود نشان نیز در عملی حضرت علی

به آن استناد  البالغهنهج در حکومت حضرت که در ییهایآزادآزادی سیاسی بوده است. انواع 

 ند از:ا، عبارتان حکومت آن حضرت نیز وجود داشتهدور در شده و

داشتن  د: آزادی درکربیان  مصادیق زیر در توانیم عقیده را آزادی اندیشه و آزادی عقیده: .1. 2

 ،حکومت حضرت تحمیل عقیده. در تفتیش عقیده؛ آزادی از بیان عقیده؛ آزادی از زادی درآعقیده؛ 

به دلیل داشتن عقیده خود  گاهچیهدینی  یهاتیاقلیا  انحرافی افکار فوق محترم بود و یهایآزاد

دفاع  نگرفتند. حضرت اجتماعی قرار یهاتیمحروم بازخواست ودر معرض حقی محروم نشدند یا  از

 حادثه شهر ، به طوری کهدانستندیمخود الزم  همانند مسلمانان بر ادیان را حقوق پیروان سایر از

سخنانی فرمود  وق زنی غیرمسلمانحق برای دفاع از د وشدیدگاه آن حضرت فاجعه تلقّی  در انبار

 .(95: 27خطبه ، همان)یافت  توانیم کمتر را آن تعابیر که نظیر

 داشتند، یعقاید فاسد وبودند  متحجر که مردمی خشن و خوارج را ،حضرت ،همچنین

سعی  و خواند فرا وگوگفتبه  بیان عقیده خود آزاد گذاشت و در فراوان، یهامزاحمت رغمیعل

پرداخت  المالتیب از نشد بلکه سهم آنان را متعرضشانتنها نه هدایت ایشان داشت و واقناع  در

 یأس کامل از اقدام مسلحانه زدند، حضرت پس از دست به مبارزه وعلیه حکومت هنگامی که  و

 :سدینویماین زمینه  مطهری در .(93و  6: 58خطبه ، همان)نصایح خود با آنان وارد جنگ شد  تأثیر

شالقشان نزد  کرد. زندانشان نکرد و دموکراسی رفتار درجه آزادی و امنته المؤمنین با خوارج درامیر

حضرت خود  عقیده آزاد بودند و اظهار در جا همه آنهاقطع نکرد.  المالتیب از حتی سهمیه آنان را و

 .(143: 1376)مطهری،  شدیم روبهرواصحابش با عقیده آزاد با آنان  و
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حکومت اسالمی  چنین نتیجه گرفت که در توانیم سیره عملی حضرت علی از ،بنابراین

همچنین اقدام مسلحانه  دیگران و بیان آن آزاد است، اما تحمیل عقاید بر و ،عقیده آزادی اندیشه و

 باید با آن مقابله کرد. و استنظام اسالمی برای تحمیل عقیده ممنوع علیه 

وجود آزادی بیان است که  یاجامعه هر پیشرفت درمهم عوامل  یکی از بیان: آزادی قلم و .2. 2

بلکه خود مشوق آن بودند. حضرت  ،وجود داشته دوران حکومت حضرت علی تنها درنه

: 207خطبه  ،البالغهنهج) «دیمن گران آ د بریشنهاد دهیبه من پ یحقّ  د اگریگمان مبر»: دنیفرمایم

 یاحتمال وقوع کار دلیلبه  دهنده آن است که امامنشان . سیره حکمرانی حضرت(687

 حضرت با قاسطین، ناکثین و د. رفتارکرمحدود ن آزادی، آن را خالف یا به بهانه سوءاستفاده از

است که  مشهور چنانچهود. ب حکومت حضرت علی دلیل آزادی بیان در نیتربزرگمارقین 

 کوفه بودند، ولی حضرت امتناع ورزید و ومت بصره وپی حک بیعت با امام در پس از زبیر طلحه و

 آمدند و به بهانه حج عمره نزد امام رونیا از .برتری نداد نیز آنها را المالتیبتقسیم  در

توطئه علیه حکومت  یسازنهیزم رفتن به بصره و قصد ایشان مبنی بر حضرت با وجود اینکه از

آنها نیز قسم یاد کردند که  یدو ماندن توصیه فرمود. هر به نرفتن و اطالع داشتند، ایشان را

 که گفت شما که از عباسابنپاسخ به  بیعت نشکنند. امام در علیه امام نداشته باشند و یاتوطئه

عمل  مؤاخذه قبل از نبودنجازم ، به آزادی آنها ودیکنینمحبس  آنان را د چراینیت ایشان مطّلع

 د.کراشاره 

داران حکومت اسالمی خطاب به مالک زمام حضور آزادی بیان مردم دربر تأکید  حضرت در

 :دیفرمایم اشتر

 یدگیآنان رس به امور دارند، تا شخصاً ازین ه به توکاختصاص ده  یسانکبه  وقت خود را از یبخش

 سربازان و و ده فروتن باشیآفر را ه توک ییخدا برابر در ن ویبا آنان بنش یمجلس عموم در و ینک

 گفتن با توسخن آنان بدون اضطراب در ین تا سخنگوک راهشان دور سر از نگهبانان خود را اران وی

 .(1020: 53نامه  ،همان) ندک گووگفت

 سیره عملی و مصادیق آزادی سیاسی انسان که در از یکی دیگر رفتار: آزادی عمل و. 3. 2

انسان است، چراکه  رفتار عمل و، احترام به آزادی شودیممشاهده  یعلحضرت  یدارحکومت

فریبی انسان عملی نباشد، موجب عوام همراه با رفتار بیان، اگر اندیشه و به آزادبودن مردم در تظاهر
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مهم  امور دشمن از دفع خطر که حفظ امنیت جامعه واین ا وجودمثاًل ب. شودیمسوی حاکمان  از

به  یانامه آزاد گذاشته بودند. ایشان در را هاجنگ مردم در حکومت اسالمی است، حضرت، حضور

 ه ازکوب آنها کسر یبرا برندیمه فرمان کآنان  از و»: سدینویمبصره،  عثمان بن حنیف، فرماندار

ت نداشته که شرکاست  راهت دارد بهترکجنگ  ه ازکس کآن  رایر، زیمدد گ زنندیم سرباز تو یاری

 .(838: 4نامه  ،همان)« تاس بهتر یدادن اجباریاری ردنش ازکنتکشر باشد و

حقوق  یکی از عنوان به هاانجمن امروزه آزادی احزاب و سیاسی: یهاگروه آزادی احزاب و. 4. 2

که مردم  شودیمناشی  آنجا پذیرفته شده است. این حق از ساالرمردم یهاحکومت سیاسی در

 خود را یهاخواسته بسا بهتریافته چهی سازمانطریق تشکل استیالی دولت، از خدمات و برابر در

 ،ییهاگروهقالب  ن ایشان درانیز مخالف یعلدوران حکومت حضرت  ند. درکنپیگیری  مطرح و

تا زمانی که  امام علی است.که نمونه بارز آن خوارج  ندفعال بود ،مشابه احزاب امروزی

تشکل  نداشتند، با اجتماعات وبراندازی حکومت آن حضرت  ن اقدام عملی درامخالف ن وامنتقد

ن خود ابا مخالف مواجهه د. سیره حضرت درکنهدایت  آنها راکوشید می، بلکه دکرینمآنها مقابله 

 حکومت اسالمی بوده است. اصحاب جمل نمونه روشنی برای این نوع آزادی در مانند خوارج و

 حق نظارت عمومی، پرسش و نصیحت مسئوالن .3

 همواره در را او و کندیمتشکیل حکومت نمود پیدا  انسان که پس ازحقوق سیاسی  یکی از

عملکرد مسئوالن، پرسش، نقد و  ، حق نظارت برداردیمحکومت باقی نگه  صحنه سیاست و

 ند.کنتباهی جامعه جلوگیری  انحراف حکومت و این طریق از ست تا ازا نصیحت آنها

شدن به رسمیت شناخته دهندهنشاناسالم وجود دارد که  دستورهای متعددی در تعالیم و

به رسمیت  تنها این حق انسان راحکومت اسالمی است. اسالم نه حق نظارت عمومی در

این حق  تا از کندیمموظف  مردم را و آوردیمنیز فراهم  ، بلکه زمینه تحقق این حق راشناسدیم

از  هاانحراف وباشند حاکمانی صالح داشته  سالم و یاجامعهاحسن استفاده کنند تا  خود به نحو

توسعه نظارت  جمله تعالیم اسالم در گرفته شود. از هاانساندائمی همه  نظارت عمومی و طریق

 عنوان به و آمده شمار بهفروع دین اسالم  است که از منکر نهی از به معروف و عمومی، فریضه امر

درحد نظارت صرف  واجب شده است. اسالم این وظیفه راتمامی مسلمانان  بر شرعی یافهیوظ
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حین نظارت، انحرافی مشاهده کرد، با  در چنانچهموظف کرده است  بلکه انسان را ،خالصه نکرده

 د.کنرفع آن انحراف اقدام  مسئوالن حکومت اسالمی در پرسش از انتقاد و

که  بینیممی حضرت علی و اسالم امبریپبا مراجعه به دوران درخشان حکومت 

حکومت اسالمی مطرح بوده است. حضرت  عملی در واقعی و صورت بهاحترام به این حق انسان 

 داندیماحکام دینی  سنت و راآنها به راجع قضاوت  واعمال کارگزاران  بر نظارت عیارم علی

 نپذیرند. ایشان در را او ونند رعایت نکرده است دوری ک را کارگزاری که این دو که مردم باید از

 :دیفرمایم ،بصره فرماندار عنوان به عباسابن، هنگام معرفی البالغهنهج

فرمان  بشنوید و را دادم. سخن او شما قرار جانشین خود بر را عباس بنمن عبداهلل  ای گروه مردمان!

میان شما بدعتی  اگر ، اطاعت کنید وکندیمرسول اطاعت  خدا و یهافرمان هنگامی که از تا را او

 .(36 :1377 خانی،)علیفرماندهی عزل خواهم کرد از  را حق منحرف شد بدانید او پدید آورد یا از

قرآن  ناصح در عنوان بههی پیامبران اال نیز به معنای خیرخواهی است و «نصیحت»واژه 

اندرزتان  و رسانمیمبه شما  پروردگارم را یهاامیپ»: دیفرمایم نوححضرت  .اندشدهمعرفی 

 )اعراف: دکنیمخیرخواه امین به مردم معرفی  نیز خود را هودحضرت  و (62 )اعراف: «دهمیم

 شودیماستعمال این واژه با اضافه به ائمه مسلمین فراوان مشاهده  ،مجموعه سنت اسالمی . در(68

فرمودند:  اکرم امبریپ چنانچه ،توأم با یکدیگرند نظراظهار نصیحت و روشن است که نظارت، و

دن عمل برای خدا، نصیحت کر، خالصکندینمسه چیز است که دل هیچ مسلمانی به آن خیانت »

 دیگر این روایت در . نظیر(148، 2ج :1403)مجلسی، « ی با جماعت مسلمینهمراه ائمه مسلمین و

نصیحت امام کرد که . باید خاطرنشان (404-403، 1ج :1363)کلینی، جوامع روایی ما آمده است 

 شسخنان خود با لشگریان در چراکه حضرت علی ؛نیست او تعارض با اطاعت از مسلمین در

 کرده است. ذکر یکدیگر کنار حق مستقل در دو نصیحت را اطاعت و

َن یْم والطَّاعَةُ حِکنَ َأدُْعویوالْإِجَابَةُ حِبِ یالْمَشْهَدِ والْمَغِ یحَةُ فِیوالنَّصِ  عَةِیمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیکَعلَ یوأَمَّا حَق  

و پشت  یاروید و در رویعت وفادار باشیه در بکد یه من به گردن شما دارم، باک یحقو اما  ؛آمُرُکم

فرمان  دهمیمد و چون فرمان یبه من پاسخ ده خوانمتانیمد و چون فرا یمن باش خواهکین ،سر

 .(114: 34خطبه  ،البالغهنهج) دیبر
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به خلیفه سوم برساند، خطاب  حضرت خواستند که شکایت آنها را وقتی مردم از ،همچنین

 خویش نزد تو سفیر نماینده و عنوان به مرا و هستندمن  مردم پشت سر»: دوفرمبه خلیفه سوم 

. کنندیمنصیحت  ادامه همین خطاب، خلیفه سوم را . در(525 :163خطبه ، همان)« اندفرستاده

که به خلیفه سوم  ییهاحتینصبه  ،سندینویمجای دیگر، وقتی برای معاویه نامه  در ،همچنین

 .(898: 28نامه ، همان) کنندیم قبال جامعه نظر مسئولیت در وظیفه و عنوان به اندکرده

 حق مشورت .4

 حکومت است. در یهایسازتصمیم مشارکت در حقوق سیاسی مردم، حق مشورت و از یکی دیگر

مردم نیز باید  خود با مردم مشورت کند و یهایریگتصمیم حاکم اسالمی موظف است در ،واقع

 مشارکت در و ند. اظهارنظرکناین راه خیرخواهی  در و ،مطرح خود را یهادگاهیدآزادانه 

آن  نیز بر (38 )شوری:قرآن کریم  چنانچه ،اسالم پذیرفته شده است حکومتی در یهایریگتصمیم

نخبه برای اداره جامعه  یهاگروهمردم یا  یهادگاهید آرا و از یریگبهرهمشورت،  داللت دارد. هدف از

 خطا پرهیز از و حل بهتربرای یافتن راه هاشهیاندتعامل  و است. نتیجه طبیعی آن نیز تبادل افکار

نظرات مشورتی خود های مختلف قعیتمو نیز افراد در یعلحضرت  و سیره پیامبر در ست.ا

 منذربن پیشنهاد حباب ، از جمله کردندیمآن نظرات تبعیت  ازبعضاً ایشان نیز  و کردندیم ابراز را

 ،1414)سیوطی،  به آن عمل کردند که پیامبر جنگ بدر لشگریان اسالم در محل استقرارراجع به 

ابقای معاویه راجع به  یعلبه حضرت  شعبه بن ةمغیر و عباسابنزمانی که  ،. همچنین(90 :2ج

لکَ أَنْ تُشِیرَ عَلَیَّ وَ أَرَی فَإِنْ عَصَیْتَُک »فرمودند:  عباسابنبه پاسخ  کردند، حضرت در عثمان اظهارنظر و

و اگر نظر  کنمیمبر تو است که نظر مشورتی خود را به من بگویی و من به آن توجه ؛ فَأَطِعْنِی

 .(704: 2ج ،1408 )طبری،« مشورتی شما را نپذیرفتم شما باید از من تبعیت کنید

ایشان . (1112: 51حکمت ، البالغهنهج) داندیمعامل پشتیبانی  حضرت مشورت را ،همچنین

سطح کالن اجتماعی  در آن را و داندمیسطح فردی  از فراتر سیاسی و کاررا بخشی از رت مشو

ایشان به کارگزاران حکومتی خود  یهاهیتوص. ندیبیمسیاسی  یریگمیتصم یهامقولهقالب  در و

 .(993: 53نامه ، همان)مؤید همین مطلب است 
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 عمومی و جلب رضایت عمومی توجه به افکار .5

 کندسئله تأکید میاین مر اهمیت تفصیل ببه ،خطاب به مالک اشتر ،53نامه  در یعلحضرت 

چنین بیان  فلسفه آن را و داندتر از توجه به خواص میمهم را آنهاجلب رضایت  عوام و توجه به و

 .دشمنان، تنها توده ملت هستند برابر ذخیره دفاع در جمعیت مسلمانان و پایه دین و»: دکنیم

 .(998-997: 53نامه ، همان) «باشد آنهامیلت با  و آنهاباید گوشَت به  ،بنابراین

عمومی جامعه  خصوص توجه حاکم اسالمی به افکار ادامه نامه در حضرت در ،این اساس بر

بین بردن  با از داسالمی بای که زمامدار دهندیم انسانی چنین دستور پرسشگر و ذهن کنجکاو و

 به وجود آوردن عوامل حسن ظن، رضایت معقول مردم را عمومی و یهایتینارضا و هاخصومت

بدگمانی  ،نحوی که بتواند به هر ،دندهیم جامعه اسالمی دستور زمامداریز به ن .(همان) دکنجلب 

برائت  و ،، برطرفاندهکردوارد  او عمومی جامعه بر که افکار گونه انحرافی را هر اتهام به ظلم و و

مردم  د،ریگ اتهام قرار بدگمانی و در معرضحاکم اسالمی  اگر د. زیراکن آشکار خود را یگناهیب و

 را شانسپس اصل حیات مختل تلقی خواهند کرد و نخست مدیریت حیات اجتماعی خود را

 :دیفرمایمچنین مواقعی حضرت به حاکم اسالمی  . دردیدمتزلزل خواهند 

موضوع یا رفتاری که  از خود را تعدی نمودند، عذر گمان ظلم و مردم جامعه درباره تو اگر و

ناشایست آنان  یهاگمانواقع،  با آشکارکردن حق و کن و آشکارموجب بدگمانی مردم شده است 

 .(1026: 53نامه ، همان) کندرباره خود منتفی  را

 :مهم دارد نتیجه بسیار این توصیه حضرت دو

پدیده خطرناک  دو و دشویم اتهام خالف واقع بوده باشد، واقعیت آشکار بدگمانی و اگر .الف

 .دشویمآلودگی  شخصیت حاکم اسالمی بری از و گرددیمجامعه اسالمی برطرف  اتهام( از )بدگمانی و

تهمت، خود نوعی تمرین سازندگی  اقدام برای رفع بدگمانی و کوشش و نکهیا عالوه بر .ب

 .شودیمعمومی جامعه  افکار موجب آرامش روانی مردم و ،برای حاکم اسالمی است

 گرفتن ازفاصله دکنیمتهدید  حکومت اسالمی راآفات مهمی که مسئوالن  از یکی دیگر

 شودیم که همین فاصله موجب ستا هاواسطهطریق  ارتباط با آنها از مردم به بهانه اشتغاالت و

خوب بفهمند.  را مسئوالن یهاصحبتنه مردم  د وکنندرک  مشکالت مردم را نه مسئولین درد و
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 ،مکه شهر فرماندار ،عباس بنبه قثم ایشان داده است.  هشدار این خطردرباره  بارهاحضرت 

 اتچهرهجز  یدارپرده حاجب و و سفیری جز زبانت مردم نباید واسطه و و میان تو در»: سدینویم

 نگذار» :که کندیمزد گوش نیز خطاب به مالک اشتر 53نامه  . امام در(1063: 67نامه  ،همان)« باشد

 کنندیمهمین نامه تأکید  در یجای دیگر در. «طوالنی شودمردم  از دوربودن تو زمان غیبت و

اختصاص بده، که با  وقت خود را برای شنیدن سخنان کسانی که حاجتی دارند، زمانی از» :که

نامه  حضرت در«. بشنوی کمال تواضع کالم ایشان را بدون داشتن محافظ در ایشان بنشینی و

 فقطکه  کندیمبصره، تأکید  ، فرماندارعباس بن به عبداهلل 18نامه  و جارود بن به منذر 71

ارتباط مستقیم با مردم مهم نیست، بلکه رسیدگی به مشکالتی که بیان  در هاحرفدادن به گوش

 نیز مهم است. شودیم

 عمومی آگاهی و توجیه افکار حقِ  .6

 حق توجیه افکار اند،دهکرخود به آن اشاره سخنان در  یعلیکی دیگر از حقوق انسان که حضرت 

انسانی که در جامعه تحت حکومت  ،به عبارت دیگر .اصلی جامعه است داشتن از امورعمومی و اطالع

زمامدار د و کن، حق دارد مسائل مهم جامعه خود را بداند، از آنها آگاهی کسب دکنیماسالمی زندگی 

. حضرت کندتوجیه  نداردبه آن مسائلی که شناخت و علم کافی  و حاکم جامعه اسالمی او را در

و تصمیمات خود را برای ها دالیل ترجیح دستورمواضع متعددی در دوران حکومت خود در  علی

حق شما بر  .آگاه باشید»: ندیفرمایم البالغهنهج 50نامه حضرت در  باره نیا. در ندکردیممردم بیان 

. (982 :50نامه ، همان)« رامگر اسرار جنگی و نظامی  ،را از شما پنهان نسازم من این است که هیچ رازی

د کنسو مکلف است امری را از مردم مخفی ن حاکم اسالمی از یک .بیان حضرت نیز بسیار دقیق است

 د.کنو از سوی دیگر موظف است اسرار نظامی و جنگی را نیز حفظ 

 حریم خصوصی و حق حفظ اسرار. 7

 یآورجمع در هادولتتالش  ارتباطات و تحول در گستردگی و سیاسی، یهانظامتحول  رشد و

نهادهای  و هاسازمانوجود  ،خارجی رفع تهدیدهای داخلی و و ،مخالفان رقیبان و اطالعات از

ده است. اما باید توجه داشت که عملکرد کر ناپذیرسیاسی اجتناب یهانظام کنار در اطالعاتی را

بشری تفاوت  یهاحکومت ریسا درمشابه  یهاسازمانحکومت اسالمی با  نهادهای اطالعاتی در

 کهنخست این ؛است چند اصل استوار نظام اسالمی بر اساسی دارد. اقدامات نهادهای اطالعاتی در
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 و یستاین صورت مشروع ن غیر در زیرا ؛اخالق اسالمی صورت گیرد احکام فقهی و باید منطبق بر

که موهبتی است رعایت اصل کرامت انسانی  ،؛ دومشودیمشناخته  ارکتیمعص عامل نیز مجرم و

 )سلیمانیهمه سطوح حکومت موظف به رعایت آن هستند  کارگزاران نظام اسالمی در هی است واال

 .(34: 1393، و سلیمانی

واجب است؛ چه اینکه عقل سلیم رعایت مصالح  نظام اسالمی الزم و حفاظت از صیانت و

( حکم به العقل حکم به الشرع ماشرع ) تالزم حکم عقل و بر بنا و داندیمالزم  و ضروری عمومی را

با  به وجوب حفظ نظام اسالمی توجه کرده و مستقالً واجب شرعی است. هرچند شرع مقدس نیز

هی برای ض مهم االفرای یکی از (306-300 :4ج ،1409: منتظری، .ک)ن نامعصومتوجه به احادیث 

سیره  توجه به تاریخ اسالم و است. یمخصوصاً برای حاکم اسالمی، حفظ نظام اسالم ،همگان

کسب اطالعات  و اخبار یآورجمعبودن مشروع حاکی از یعلحضرت  و خدارسول 

 البالغهنهج 53نامه  محرمانه برای تأمین مصالح جامعه اسالمی بوده است، چنانچه حضرت در

وابْعَثِ »برسانند:  به او محرمانه را موظف کند تا اخبار عیونی را دنسینویم خطاب به مالک اشتر

 .(1011: 53نامه  ،البالغهنهج)« بگمار وفادار و جاسوسانی راستگو و؛ ونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ والْوَفَاءیالْعُ

بارزترین  اماتعریف حریم خصوصی اجماع واحدی وجود ندارد  علم حقوق بر اگرچه امروزه در

         عبارت است از: بر آن اجماع دارند، مختلف حقوقی یهادگاهیدکه ، تقسیمات آن مصادیق و

    حریم خصوصی ارتباطات؛. 3؛ حریم خصوصی جسمانی. 2اماکن؛  ریم خصوصی منازل و. ح1

دسترسی به اطالعات شخصی  ،. بنابراین(35: 1393، و سلیمانی )سلیمانیحریم خصوصی اطالعات . 4

بدنی، ورود بدون  یهایبازرس گرفتن دیگران، ایست و افشای مسائل خصوصی افراد، تحت نظر و

 تریناصلی انواع ارتباطات از اماکن خصوصی، شنود، کنترل یا رهگیری مکالمات و اجازه به منازل و

 کننده حریم خصوصی است.ضاعمال نق

وجود ندارد،  «حریم خصوصی»باب مجزّایی تحت عنوان  و منابع اسالمی، تعریف مشخص در

حقّ مالکیت، منع غیبت، تهمت،  مختلف حریم خصوصی نظیر یهانهیزم ولی احکام متعدّدی در

ده است. کرشناسایی  به نوعی آن را آن به این موضوع پرداخته و نظایر تجسس، اشاعه فحشا و

دیگران تجسس نکنند  اسرار افراد خواسته شده است در ازآنها  که در ییهاگزارهسنت،  کتاب و در
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 ؛1ح، 7: 71ج ،1403؛ مجلسی، 5و  2ح، 355-354: 2ج :1363)کلینی، ه است شد ذکر« التَجَسَّسُوا»با واژه 

 یازهیانگ هرتجسس با  این زمینه که حاکی از شفاف در مهم و یهاگزاره از. یکی (28ح، 252: 72ج

مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وال  رایثِکنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا یهَا الَّذِیا أَی»سوره حجرات است:  12است، آیه 

حق یکدیگر اجتناب کنید که  ای اهل ایمان، از بسیار پندارها در ؛... بعضاًمْ کغْتَبْ بَعْضُیتَجَسَّسُوا وال 

ز )از حال درونی هم( تجسس مکنید و غیبت یکدیگر برخی ظنّ و پندارها معصیت است و نیز هرگ

افراد خواسته شده است بدون اجازه به خانه کسی وارد  از ،. همچنین(12 )حجرات:« روا مدارید

خاص برای ورود  یهاساعت اهل یک خانه نیز خواسته شده است در حتی از و (28-27)نور: نشوند 

 روایات بر . مفاد این آیات و(67: 3ج ،1363؛ کلینی، 59-58)نور: اجازه بگیرند  مادر و به اتاق پدر

 اجازه داللت دارد. حرمت ورود به حریم خصوصی مکانی افراد بدون اذن و

این حق سیاسی مهم انسان  انگریبنیز  به مالک اشتر یعلمهم حضرت  یهافرمان یکی از

مردم عیوبی است که  در»: دنیفرمایم . حضرت خطاب به مالک اشتراستحکومت اسالمی  در

 ... پس تا آنجا که بتوانی پوشیدنی را است همه کس برای پوشاندن آنها زمامدار از ترستهیشا

افراد انسانی تشکیل  جامعه از باید گفتتحلیل عبارت فوق  . در(997: 53نامه  ،البالغهنهج)« بپوشان

 عالوه بر ،انحرافات افراد جامعه وخطا  انحراف است. ابراز معرض خطا و انسانی در هر و دشویم

 حق کرامت انسان را و شودیمشخصیت آنان  کرامت و هاهانت ب که موجب هتک حرمت واین

 رودیمبین  وقاحت پلیدترین اعمال نیز از و کاهدیم هایزشتقُبح  تدریجاً از ،دکنیم دارخدشه

 .کنندیمآن فساد سقوط  نتیجه مردم جامعه در در و

 حق امنیت .8

بین خواهد رفت.  حقوق از حقوق اساسی انسان است که بدون آن بسیاری از امنیت یکی از

 )امنیت عینی(، احساس ایمنی )امنیت ذهنی( و خطر لغت به معنای حفاظت از در «امنیت»

مختلفی  یهاشکل معانی و توانیملحاظ اصطالحی  ازاما  ،(36: 1378)بوزان، تردید است  رهایی از

 ،این اساس است. بر حق حیات او گرفت. نخست، امنیت به مثابه حفظ جان انسان و نظر در را

، امنیت به مثابه امنیت م)امنیت جانی(. دو داشته باشدرا این دنیا  فردی باید امکان زندگی در هر

مصون ز دیگران تجاو و خطر امالک آنها باید از جان افراد، دارایی و امالک است. پس از دارایی و

این معنا، انسان نباید برای  است. در باشد )امنیت اقتصادی(. سوم، امنیت به مثابه نبود اجبار
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جامعه  امنیت افراد و شودیماجباری باعث  سیاسی باشد؛ چراکه هر اجبار وضعیت زندگی خود در

 .)امنیت سیاسی( دکنیمفراهم  امنیت زمینه امنیت سیاسی را بیفتد. این مفهوم از به خطر

: 1394)غرایاق زندی، داشتن کرامت انسانی است  چهارم، امنیت به مثابه حق زندگی آبرومندانه و

25-26). 

 امنیت ذکر مدینه فاضله را جامعه موعود و یهایژگیو یکی از میکر قرآن خداوند متعال در

دنبال  عمل این حق را و شعار دوران حکومت خود، در نیز در یعل. حضرت (55)نور:  کندیم

، 131خطبه  درایشان . دانستیمملزم به برقراری آن  فرمانداران خویش را خود و و کردیم

 :دیفرمایم و کندیمفلسفه تشکیل حکومت اسالمی معرفی  برقراری امنیت را

ثروت  دنیا و حکومت و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و و که جنگ یدانیم خدایا تو

به جایگاه خویش بازگردانیم )بازگشت معالم  را دین تو حق و یهانشانه میخواستیمنبود؛ بلکه 

)اصالح جامعه( تا بندگان کنیم  ظاهر الح رااص تو یهانیسرزم در دین به جامعه اسالمی( و

گردد  اجرا دیگر بار شده توحدود فراموش امنیت زندگی کنند )برقراری امنیت( و در اتدهیدستم

 .(407: 131خطبه ، البالغهنهج) شده(فراموش یهاسنت ی)احیا

 .کندیمقالب فلسفه حکومت بیان  در اینجا حق انسان را حضرت در ،واقع در

 در . نیزشودیم متذکر را« امنیت بالد»نیز  سفارش خود به مالک اشتر در حضرت علی

خراج  مالیات و یآورجمعکه  کندیم، گوشزد دسینویمزکات  یآورجمعکه به مأموران  یانامه

رویی با ایشان، این خوش با اعتماد به مردم و ، بلکه بایدنگرانی مردم شود نباید موجب ناامنی و

دهندگان، صاحبان مالیات به امور . همچنین، توجه(872: 21نامه  ،همان)هی محقق شود اال امر

مقابله با  و رسانندیممنفعت  جامعه سود و رعایا که با مشاغل گوناگون خود به صنایع و

 بوده است حضرت به مالک اشتر هایجمله دستور فروشان نیز ازکم و فروشانگراناحتکارگران، 

 .(990: 53نامه  ،همان)

 حقوق برخورداری از در هاانسانبرابری  حق تساوی و. 9

 از که تحت حکومت اسالمی هستند، صرف نظر ییهاانسان، همه یعلدیدگاه حضرت  در

بسیاری های نهمون، البالغهنهج ع درحقوق برابری برخوردارند. با تتب از ،صنف ملیّت، نژاد، رنگ و

فرمانی که به  هر مراد حضرت در کرد.مشاهده  توانیمتساوی  لزوم برابری و تأکید حضرت بر از
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فرمان  در فقطکه  اندبودهتحت زعامت حکومت  یهاانسانه است، همه کرد کارگزاران خود صادر

 .(319 :1386 )جعفری تبریزی، شودیمتساوی افراد مشاهده  بارهجمله در 30اشتر حضرت به مالک 

 که این حقوق انسان، مربوط به زمان خاص و شودیمچنین دریافت  جمله 30با مطالعه این 

 همه قرون و در همه جوامع و کلی در طور به هاانساننگاه حضرت،  از جامعه مخصوصی نیست و

 .ندشویم حقوق برخوردار نیترستهیشا تبعیضی از گونهچیهبدون  اعصار

چراکه با گسترش  شود؛دیده میحقوق  سیره عملی حضرت نیز این تساوی در در

اعراب  داشتند وجامعه اسالمی وجود  زمان خلفا، نژادهای مختلفی در اسالمی در یهانیسرزم

موالی  وکردند لحاظ می ترنییپارتبه  در نژادها را سایر دانستندیم نژادها برتر سایر از که خود را

رسیدن به  . حضرت پس ازپنداشتندیمطبقات جامعه  نیترنییپا که اسیران آزادشده بودند ازرا 

من قرآن »فرمودند:  هاضیتبعاین  انکار در ،اصل مساوات بین مسلمانان ضمن تأکید بر ،حکومت

فرزندان اسماعیل  یاپشهجا ندیدم که حتی به اندازه بال آن در .آن خوب تأمل کردم در خوانده و

 .(141: 2ج ،1410بالذری، )« فرزندان اسحاق ترجیح داده شده باشد بر

اندیشه حضرت به معنای آن است که  د که تساوی درکرالبته به این نکته نیز باید اشاره 

 ... همه یک حکم دارند و تحت حکومت اسالمی، ضعیف یا قوی، اشراف یا غالم و یهاانسانهمه 

 :میکنیماشاره  حضرتسیره  تساوی از هاینمونهادامه به  برخوردارند. دریکسان حقوق  از

به کارگزاران  و دانستیمقانون یکسان  برابر در حضرت تمام افراد را قانون: برابر تساوی در. 1. 9

 در و»بگیرند؛  نظر در توجه به افراد نیز مساوات را کردن ونگاه حتی در دادیم خود نیز دستور

. (976: 46نامه ، البالغهنهج) «سان باشیکردن با همگان کاشاره ردن وکسالم اشاره چشم، در نگاه و

 المالتیب که از دیرسیمیا گزارش  گذاشتیمپا  زیر کارگزاران مقررات را یکی از اگر ،همچنین

حضرت  مواجهه. دیطلبمی او از ه راشدزیان وارد و کردیمبازخواست  را سوء استفاده کرده است، او

، عباسابنهمچنین خطاب ایشان به  ( و406 :1ج ،1380)ذاکری، فرماندار ری  ،هیحج بنبا یزید 

، دادندیمانجام  را تو حسین مانند کار حسن و اگر»نوشت: مخصوص خود که  مشاور و پسرعمو

گرفتن سرزنش دخترش به دلیل عاریه و (444: 40نامه ، البالغهنهج)« ماندندینمزد من مصون ن آنها

 نگاه ایشان همه در همه گواه آن است که از (338 :40ج ،1403)مجلسی،  المالتیب بندی ازگردن

 ند.امساوی قانون یکسان و برابر
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، به شدیمجمع  المالتیب چه دررت، آنحکومت حض در المال:بیت مندی ازبهره تساوی در. 2. 9

 جز آنچه مصرف خاصی داشت، برای تمام مسلمانان بود. این تساوی باعث توازن اجتماعی و

تقسیم  روز دوم خالفت خود روش خود در . حضرت درشدیماختالف طبقاتی نیز  جلوگیری از

 د:کرچنین اعالم  را المالتیبمساوی 

مصاحبتش  که برای خود به خاطر خدایاران رسول  از انصار و مهاجر مردی از هر آگاه باشید و

فضل روشن فردا نزد خداوند است.  به درستی که برای او ،ندیبیمدیگری  با پیامبر، برتری بر

 را مذهب ما پاسخ داده و رسول او دعوت خدا ومردی که به  هر و ستا خدا بر پاداش او ثواب و

شایسته  راستی که او؛ بهستدیایمقبله ما )به نماز(  برابر در دین ما شده و داخل در تصدیق کرده و

 ست که درا مال هم مال خدا شما بندگان خدایید و ،حدود آن است. بنابراین حقوق اسالمی و

 .(17 :32ج ،همان) شودیمتقسیم  یمساو طور بهمیان شما 

 نتیجه

حقوقی  شناسی خود، برای انسان جایگاه وانسان شناسی واساس مبانی هستی نظام سیاسی بر هر

حکومت  دوران امامت و نظام اسالمی در رهبر امام و عنوان به یعل. حضرت دکنیمتعریف  را

 وجوه و . یکی ازکردندعرضه نیز  تبیین نظام سیاسی مطلوب، الگوی عملی آن را خود، عالوه بر

 که در استحکومت اسالمی  در حقوق او ین جایگاه انسان ویمهم این الگوی عملی، تب یهامؤلفه

 البالغهنهج که در قرون کاربرد دارد. این پژوهش با بررسی سیره حضرت علی و همه اعصار

 خالصه از طور د. بهکرحکومت اسالمی استخراج  در حقوق سیاسی انسان را ،یافته است تبلور

نژاد، مذهب  چنین نتیجه گرفت که انسان، فارغ از توانیم سیره عملی حضرت علی و سخنان

انتخاب حاکمان، آزادی  حکومت اسالمی دارای حقوقی چون حق تعیین سرنوشت و ملیّت، در و

سیاسی، نظارت عمومی، پرسش و نصیحت مسئوالن، مشورت، جلب رضایت عمومی، آگاهی و 

 استحقوق  برخورداری از تساوی در حریم خصوصی، امنیت و و افکار عمومی، حفظ اسرارتوجیه 

 کوشد.بنیز  آنهاتحقّق  که حکومت اسالمی مکلّف است ضمن به رسمیت شناختن این حقوق در
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 برابر ، انسان درحضرت علی سخنان اسالم و تکلیف در البته با توجه به نظام حق و

که تبیین  ،آن دارد رهبر حکومت اسالمی و در قبالکالیف متعددی این حقوق، ت برخورداری از

 .طلبدیمحکومت اسالمی، پژوهش دیگری  تکالیف سیاسی انسان در
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