
   

 

 

 



 / حقوق در نهج البالغه3میثاق علوی 

 
 

2 
 

 

 



   

 

  5931سالنامه پژوهشی رضوان 

 (حقوق رد نهج البالهغ)                      

 ت  تحریریه :ئهی

 )سالم اهلل علیها(خدیجه مدرسه علمیه حضرت  صاحب امتیاز:

 نیره فضائلی  مدیر مسئول:

 ملیحه تعادلی، کبری فرجی، معصومه ایمانی ،فاطمه احمدی :انسردبیر

   معصومه ایمانی ،الهه کمالی :اری و صفحه آرایی و طراحی و تلخیصحروف نگ



   

 

  معارف  مباحث  رتین از عمده ای است  مجموهع  یک  البالهغ نهج

ی  یک جامعه ی چیزاهیی هک ربای یک انسان مسلمان و همه  اسالمی؛ و

البالهغ از آن سخنی و حرفی و هب آن  رد نهج . مسلمان الزم است

بحثی و هدایتی هست. از توحید و عقاید اسالمی و  ی آن  ای یا ردباره اشاره

ی نفسانی؛ و از سیاست  اصول دین ات اخالق و تهذیب و زتکیه

اهی عظیم فعالیت اجتماعی ات  ی صحنه داری و کیفیت اداره ملک

 روا ا اخال ی و خااواد؛ی؛ از ج و و سیاست و مت ت و م م و مباباو و همه چیز رد این کباش یف   میظنت

.هست
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 سخن پژوهشکده 

در راستای برگزاری پژوهش گروهی ساالنه خود با هدف ارتقاء   ()سالم اهلل علیهامدرسه علمیه حضرت خدیجه 

سطح دانش طالب نسبت به مسائل اجتماعی و توانمندسازی آنان در شناسایی نیازهای پژوهشی روز و 

دهمین پژوهش دوازهمچنین تالش علمی برای تأمین  آن نیاز ما بر مبنای متون دینی؛ به یاری و مدد الهی 

برگزار نمود. هر ساله پس از انتخاب  «نهج البالغهحقوق در»ه خود را با عنوان گروهی و همایش ساالن

های محققین  ای، پژوهش های داخلی برای طالب، دبیرخانه همایش با درج اطالعیه عالوه بر فعالیت موضوع،

پژوهشی را کند و در پایان سال مجموعه دستاوردهای این فرایند  طه با موضوع پژوهش را فراخوان میدر راب

 .های علمی آن را در سالنامه موضوعی رضوان تنظیم و تدوین می نماید در قالب همایش ارائه کرده و یافته

پس از انتخاب موضوع و تدوین طرح  السالم( )علیهدر سال جاری نیز به یاری خداوند و عنایت امیرمومنان 

  السالم( علیه)با همکاری مرکز تحقیقات امام علیپژوهش گروهی ساالنه، در عرصه اجرا، طی یک فرایند مشارکتی 

فراخوانی برای دریافت مقاالت در دو حیطه اساتید و طالب ارائه گردید ضمنا به  ،مدرسه علمیه خواهران 3و

های روزانه علوی به  رائه پیاممنظور ترویج آموزه های علوی از طریق فضای مجازی؛ طراحی کانال، برای ا

پس از دریافت مقاالت و ارزیابی آن ها، آثار برتر در همایش ارائه شد. به عالوه به منظور  مسابقه گذاشته شد. 

تبادل نظر عمیق تر، پنل های تخصصی در زمینه حقوق نیز در ادامه همایش برگزار گردید واینک یافته های 

ها و  سخنرانی علمی این همایش، متشکل از گزارش مصاحبه با اندیشمندان؛ خالصه مقاالت همایش؛ متن

گیرد. ضمناً دبیر خانه  گزارش پنل های تخصصی در این مجلد ارائه شده و در اختیار پژوهشگران قرار می

 .کند هادات اندیشمندان استقبال میهای بعدی از نظرات و پیشن ش به منظور ارتقاء و بهبود همایشهمای

 دبیر خانه همایش  

 نیره فضائلی 

 khadijeh@whc.irhآدرس پست الکترونیکی 

 www.hkhadijeh.whc.ir:سایت مدرسه 

  blogfa.com1931http://nahjolbalagh.وبالگ همایش 

mailto:khadijeh@whc.ir
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 طرح نامه همایش حقوق در مدار حق

 بیان مسئله 

جایگاه ت گرفته از نشأحقوق است که  مبحث ؛انسانیجوامع علمی پژوهشی و پر کاربرد در  یکی از مفاهیم ارزشمند     

دینی بوده و همواره از دغدغه های اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی انسان  همچنین ضرورت حیاترفیع حق در عالم تکوین و 

از  در مکتب انبیاء الهی به ویژه در مکتب نورانی و انسان ساز اسالم حقوق بوده است.در طول قرون و اعصار  و علوم اجتماعی

جایگاه 0.چنانکه در قرآن کریم نیز بالغ بر سیصد بار واژه حق و مشتقات آن ذکر گردیده استمسائل بسیار مهم و حیاتی است.

 از مطاوی نهج البالغه شریف به روشنی هویداست و تأمل در آن صدق کالم پیامبراکرم (السالم علیه) یرفیع حق در اندیشه امام عل

 .علی با حق و حق با علی است «علی مع الحق و الحق مع علی» را اثبات می کند، که فرموده اند: (آلهو لی اهلل علیه)ص

گریزی در انسان،  گرایی و نقص طلب است و گرایش به حق دارد، زیرا کمال از نظر قرآن، انسان به طور طبیعی و فطری حق

به حق  انسان کمال جوشود و باطل چیزی جز نقص نیست،  فطری و طبیعی است و از آنجایی که کمال تنها در حق یافت می

اش باید جویای حق و پیرو حقیقت  گرایش داشته و از باطل گریزان است. بنابراین انسان، با توجه به ماهیت و ساختار فطری

باشد، راه درست را برگزیده و همیشه با حقیقت همراه و همدم باشد. و بنا بر مسئولیت و هدفی که از خلقت، برایش تعریف 

 خویش با تمسک به حق و مصادیق تعریف شده آن با باطل در پیکار و نبرد باشد.شده باید در درون و برون نفس 

مانند مطابقت پاشنه در،  3معانى گوناگونى است: اصل حق به معناى مطابقت و موافقت است.دارای حق  از نظر معناشناسی

در  3.، معرفی کرده اند «باطل»د را صدق، وجود ثابت  و ض« حق»همچنین  3در جایگاه خود تا در آن، در به درستی بچرخد.

، حق حکم مطابق نیز  در اصطالح اهل معانی 4«حق آن است که شىء در موقع خود واقع شود.»شرح و تفسیر لغوی  آمده که 

 .گردد میبا واقع است، و آن بر اقوال و عقاید و ادیان و مذاهب اطالق 

 معناست: 4با بررسی گستره معنایی حق می توان  گفت حق دارای 

 حق به معنای واقعیت و امری واقعی 

 حق به معنای حقیقت، یعنی ادراک مطابق واقع 

                                                           
 (303-314المعجم المهفرس، محمد فؤاد عبدالباقی، صص  0
 «حق»، واژه 039راغب اصفهانى،المفردات فى الفاظ القرآن، بیروت، دارالتراث العربى، ص  3
 (.034المفردات، ص  3
 333، ص 0تاج العروس، ج  3
 34، ص 3فضل بن احمد طبرسى، مجمع البیان، ج   4
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  حق به معنای اجازه و رخصت 

 حق به معنای استحقاق و شایستگی 

 0حق به معنای انتظار دو طرفه و مطالبه یا همان حق و تکلیف 

تالش می کرد که  (لیه السالم)عالزم است از هر جهت پاس داشته شود و امیرمومنان علی سه حق اخیر حقوقی است که باید 

خود و حکومتش را در  (علیه السالم)مردمان از این حقوق به خوبی آگاهی یابند و در پاسداشت آن بکوشند ازاین رو امام علی

 خدمت این امر می دید.

د: نمى فرمای )علیه السالم(حضرت على. آن به شمار می رود حق از اساسی ترین و مهم ترین مفاهیم و در نهج البالغه نیز 

: دایره حق به هنگام توصیف و در چنین یاد مى کنند« حق »ز و در عبارت دیگرى ا 3«براى هر حقى باطلى نیز قرار داده اند.»

ایت آن از سوی مردم در برابر یکدیگر محدودترین مجال را مرحله سخن از هر چیز و سیعتر است. ولی به هنگام عمل و رع

آورد  یابد جز آنکه در مقابل آن برایش مسئولیت و تکلیفی نسبت به دیگران به وجود می دارد. هیچ گاه به نفع کسی جریان نمی

بود حق صرفا برای کسی  گاه به زبان کسی جاری نشود جز این که به همان اندازه به سود او جریان یابد، و اگر قرار و هیچ

جریان یابد و مسئولیتی برایش ایجاد نکند این مخصوص خداوند بودة نه آفریدگانش، زیرا هم قدرت او همه بندگانش را فرا 

دربسیارى از خطبه ها و نامه ها و حکمت هاى حضرت  3گیرد و هم عدالت او در تمام تدبیرات و تقدیراتش حاکم است. می

دراین کتاب گرانقدر در مجموع  3یم یا غیرمستقیم، به مصادیق و معیارهاى حق یا باطل اشاره شده است.على)ع( به طور مستق

از این رو ؛ 4متجاوز از سیصد بار از حق و مشتقات آن سخن به میان آمده و بر شناسایی و عمل به مقتضای آن تأکید شده است

و تبیین حق و جایگاه و مصادیق و  ،)علیه السالم(رسی حق از منظر نهج البالغه این کتاب عظیم و ارزشمند امیر مؤمنان براین 

 های آن بسیار ضروری است. ویژگی

در استمرار پژوهش جامع اخالق عملی در آینه کالم علوی،  پس از تبیین بحث دبیرخانه سلسه همایش های میثاق علوی 

را در "حقوق و تکالیف"ه ای اساسی در موضوع اخالق، یعنیتا مقول تالش کردهدر کالم موال، اینک  "ابعاد آن صدق و"مبنایی 

                                                           
 414-414مصطفی دلشاد تهرانی ،رخساره خورشید ،ص  0
 093نهج البالغه، خطبه  3
 313البالغه فیض االسالم، خ  نهج 3
 314/ حکمت  301/ خطبه  093نهج البالغه، خطبه  3
 009-004المعجم المفهرس، محمد دشتی، صص  4
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نگرش و بهبود ،از حقوق و تکالیف و ارتقاء بینش . تا از این رهگذر با آگاهینماید جست وجو -نهج البالغه -این آینه حق نما

 باشیم. "حق گذار هستی"عملکردمان، به حق، 

 برای تحقق این مهم، سه عرصه را برگزیدیم : 

 در نهج البالغه توسط گروه محققان نهج البالغه به سرپرستی استاد احمدی"حق و حقوق"معناشناسی و مصداق یابی 

  پژوهش همگانی به منظور جلب توجه و تعمق طالب و اساتید این مدرسه به موضوع حقوق و تکالیف 

  حقوق و تکلیفپایبندی به  در زمینه  کارگاه های ترویجیو )کانال تلگرام( لکترونیکیا آثار پژوهشی،اعالم فراخوان.   

 ضرورت و اهميت موضوع

یق در گفتار و اعمال حضرت دعوت شوند تا بتوانند جلوه های پویان علوی به تفکر و تعمق و تلف از این رو الزم است حق

 .فرهنگ حق شناسی و پاسداشت حقوق گام بردارندکالمی حق را در کالم موال شناخته و در جهت ترویج 

 اهداف طرح :    

 :در این طرح اهداف زیر دنبال می شود 

 اهداف کلی -الف

 حق گذاری  حقوق ارتقاء بینش و نگرش طالب مدرسه در زمینه 

 زمینه حقوق در و طالب سایر مدارس به تتبع و تحقیق در رشته الهیات و نهج البالغه( ) ویانترغیب اساتید و دانشج

 نهج البالغه و ارائه نتایج آن به عالقمندان

 در نهج البالغه توسط محققان نهج البالغه به  (السالم علیه) تبیین گستره معنایی و منشور حقوق از نگاه امام علی

 سرپرستی استاد احمدی 

 فواید و ثمرات  -ب

   حقوق در نهج البالغهبرگزاری پژوهش همگانی در موضوع همراهی و مشارکت طالب در 

 اعالم فراخوان و برگزاری همایش حقوق در نهج البالغه 

  حقوق در نهج البالغه"تدوین فرهنگ موضوعی" 

 ترویج فرهنگ حق شناسی و پاسداشت حقوق در بین طالب مدرسه و گروه های مرتبط با مدرسه 
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 تصاصی حقوق )حقوق زیست محیطی فراهم نمودن فضای گفتگوی علمی بین اساتید و کارشناسان در سه عرصه اخ

 حقوق اجتماعی ( از طریق برگزاری پنل های سه گانه ،حقوق فردی

  (السالم علیه)تعامل با مراکز علمی تخصصی درحوزه نهج البالغه مانند پژوهشکده امام علی 

 همفکری و مشارکت با سه حوزه علمیه 

 سیر مفهومی پژوهش همگانی

 فرهنگ نامه های تخصصیشناسایی حوزه مفهومی حق در  .0

 (علیه السالم)سجاد شناسایی انواع  حقوق  رساله حقوق امام  .3

 شناسایی برخی از حقوق در آیات و روایات .3

 بررسی تفکیکی هریک از حقوق در نهج البالغه   .3

 تدوین نتایج جستجوها در قالب یک مقاله ساده .4

 مراحل طرح :

 برشمرد:به طور کلی می توان مراحل اجرای طرح را چنین 

 تدوین طرح  پژوهش و همایش .1

 تشکیل دبیرخانه همایش و تعیین دبیر همایش  .2

  انگیزشی  –های مقدماتی  برگزاری برنامه  .3

 پژوهشی و گام به گام تدوین مقاله برای طالب  –های آموزشی  برگزاری برنامه .4

 اعالم فراخوان عمومی در محورهای تعیین شده برای همایش  .5

 برگزاری جلسات هماهنگی با مدارس و نهادهای همراه  .6

 ارزیابی آثار دریافتی و اعالم نتایج و آماده سازی جوائز برای ارائه در همایش .7

 ار هستی زبرگزاری همایش حق گ .8

 تدوین گزارش اجرایی و محتوایی یا سالنامه پژوهشی با موضوع حق  .9
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 برنامه ها :

 فعالیت های مقدماتی  الف(

تدوین طرح نهایی )مهر ماه و ها و ارائه پیشنهاد برای  هماهنگی به منظور تعیین اهداف و سیاست جلسه برگزاری .1

 (آبان

 تعیین مسئولیت های مندرج در طرح )دبیر اجرایی و .... و توجیه شرح وظایف( .2

 تصویب جدول کارنمای طرح )مسئولیتها، مسئولین، زمان اجرای هر وظیفه (تنظیم و  .3

 و نهادهای مرتبط ت هماهنگی و برنامه ریزی با حضور کلیه واحدها ) دی ماه (برگزاری جلسا .4

 برگزاری جلسات رساله حقوق  .5

 نشست آقای دلشاد نشست های خانم احمدی و خانم فضایلی و خانم فرجی به منظور تعیین مبانی نظری پژوهش .6

کالسی طالب و تشویق آنها و برگزاری  به منظور فراهم کردن فرصت ارائه گزارش فعالیت 93برگزاری اردوی خرداد .7

 کارگاه 

 ب(  برنامه های انگیزشی 

 نشست تخصصی با اساتید و کارشناسان برای تعیین اهداف کلی و عملیاتی  .0

 برگزاری نشست توجیهی در سال جدید .3

  و معرفی اساتید راهنما و موضوعات خاص هر کالس به منظور معرفی موضوع برای طالب یبرگزاری جلسه انگیزش .3

 طالب فعالیتهای مقدماتی برگزاری جلسات ماهانه برای گزارش .3

 ) بهمن آبان( فراخوان اتوماسیونو پوستر توزیع بروشور  تهیه و .4

 انجام برنامه های تبلیغی و اطالع رسانی به منظور افزایش توجه طالب به پژوهش همگانی شامل .1

های صدق برای طالب به صورت بروشور و تبلیغ  نتایج همایش های قبلی به خصوص همایش جلوه ارائه گزارش .3

 خواندن مطالب مربوط به حقوق بین دو نماز، تهیه مطالب برای برد  ،دیواری

 :موزشی و پژوهشی سال جدید آهای  ليتج( برنامه ها و فعا

مقاله، گام به گام همراه با یک استاد راهنما برای هر کالس ) گاه تدوین )کار مقاله نویسی گاه آموزشیبرگزاری کار .1

 تولید محتوای پژوهشی (
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 تکمیل بانک منابع کتابخانه ای و مقاالت اینترنتی در عناوین حق  .2

 البالغه شرح رساله حقوق نهج، رخساره خورشید ،تهیه و توزیع بروشورهای اطالعاتی در باب بحث حق از کتب متعدد .3

 کارگاه مقاله نویسی ویژه اساتید و همکاران حوزه های همراه مانند  کارگاه آقای نعمتی و خانم تعادلیبرگزاری  .4

 های اطالع رسانی : د( برنامه

 (تنظیم فرا خوان )دی ماه .1

 دی ماه () طراحی وبالگ همایش  برای اطالع رسانی و ثبت نام فراخوان .2

 خواهران و کسب رهنمود از آن هااطالع رسانی به مرکز مدیریت حوزه های علمیه  .3

/بنیاد نهج البالغه/ دانشگاه قم/ گروه آموزشی نهج با سازمان ها و نهادهای پژوهشی آموزشی مرتبط ارتباطبرقراری  .4

 البالغه دانشگاه ها 

 توزیع فراخوان)دی ماه( .5

 برقراری ارتباط با سایتهای خبری  .6

 : فعالیت های مربوط به آماده سازی فصلنامه همایش ح(

 کتاب، سایت و...() منبع شناسی حق .0

 تنظیم و تدوین گزارش فعالیتهای سال گذشته و مصاحبه ها  .3

 البالغه برای درج در فصلنامه  در قرآن و نهجمعناشناسی حق  .3

 فعالیت های اجرایی فراخوان و همایش:و(   

 تهیه و طرح پوستر همایش  .1

 تهیه بنرهای تبلیغاتی .2

 تهیه و تنظیم چارت سازمانی و جدول کارنمای ویژه همایش  .3

 تحقق جدول کارنما جدول کارنما از ابتدا تا انتهای پیگیری تحقق .4

 

 

 



 / حقوق در نهج البالغه3میثاق علوی 

 
 

9 
 

 

 ها مصاحبه
در زمینه حقوق  در کالم مولی   ؛به منظور دست یابی به دیدگاه  اندیشمندان و محققان نهج البالغه      

الموحدین در کتاب شریف نهج البالغه؛ سواالتی طراحی شد تا از طریق  مصاحبه  بااساتید،  اطالعات مورد 

 نظر جمع آوری شود.  این سواالت عبارتند از:

 سواالت مصاحبه

 محورهای معنایی حق کدامند؟  .1

 معیار تشخیص حق کدامند؟  .2

 وق وجود دارد؟ ای بین حق و حق چه رابطه .3

 ای بین حقوق و تکالیف وجود دارد؟ چه رابطه .4

 عوامل عدم پاسداشت حق کدامند؟ .5

 اگر بین دو حق تزاحم بوجود آید چه باید کرد؟ .6

 ؟چه راهکارهایی برای افزایش پایبندی به این حق وجود دارد .7

 رابطه پیامبر و حق .8

 رابطه امام علی و حق  .9

 کدام است؟  فرآیند پاسداشت حق .11

 چه ثمراتی دارد ؟ و پاسداشت حق رعایت .11

 با چه موانعی روبه روست؟  پاسداشت حق .12

 با حق دیگری تعارض  پیدا کند چه باید کرد ؟ در صورتی که اجرای حق .13

 ؟ چه راهکارهایی برای افزایش پایبندی به این حق وجود دارد .14
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 مصاحبه با جناب آقای دکتر دلشاد تهرانی

 محورهای معنایی حق کدامند؟  .5

باید مفهوم حق را بدانیم وقتی می گوییم حق منظورمان  اول

چیست و مواردی که در ساز و کار حقوق مورد نظر ماست استخراج 

، امر ضد باطل  ،درستی ،حق یک معنای اصلی دارد که راستی. کنیم

ای معنپنج حق در قرآن کریم و نهج البالغه  .استعمال هاست ،است مهم تر از معنای اصلی واقع و عینی

به معنای امر . اولین استعمال واژه حق، شناخت و تشخیص این ها در استنباط متن مهم است .اصلی دارد

سومین ، مرگ حق است، اولی به منظور این است که خدا حق است. دومین معنا ادراک امر واقع است  ؛واقع 

حق ، ه معنای حق ازدواج در محاورات امروزی حق باست. استعمال حق به معنای اجازه و رخصت اختیار 

 ، حق حیات و... بکار می رود.مسکن

نای انتظار دو ه معمفهوم حق بپنجمین و  ،شایستگی ،سزاواری ،چهارمین مفهوم حق به معنای لیاقت

باید توجه داشت چیزی  ،حق مردم بر حکومت ،حق حکومت ،حق فرزندانطرفه، مطالبه، حق زن بر شوهر، 

 است.  5و  4و  3ه در روابط اجتماعی با آن سر و کار داریم مفهوم ک

 معیار تشخیص حق کدامند؟  .2

حضرت امیر می  آنرا شناسایی کنیم. تا بتوانیم ،شناسایی حق باید یک سازمان معیار داشته باشم برای

تعریف کمک  در تشخیص و، یک سازمان داریم که به ما، حق بر چسب ندارد که ما تشخیص دهیم: فرماید

 :می کند

  ،ن . چون شاتشخیص ما بیشتر است ،یعنی هرچه رشد عقلی بیشتر باشدحق اولین چیز عقل است

  .است زعقل تمی

 کمک می کندحق  فطریات انسان به تشخیص ،دومین چیز فطرت است. 
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 قرآن نقش فرقانی دارد و به ما تمیز می دهد ،سومین چیز مجموعه آموزه های دینی است.  

 ه به معنای حقیقی کلمه نه تاریخ به معنای البته سیررمین چیز سیره پیشوایان دینی است، چها

  .نااصول حاکم بر زندگی پیشوای

 ی کند به ما کمک مدر تشخیص حق تجربی است که این سه چیز  پنجمین چیز مسلمات علمی و

  .ما پیوسته در معرض این هستیم که در تشخیص حق به اشتباه برویم ،اما .که آن را تقویت کنیم

راهکار این  ،شانس و احتمال تشخیص حق بیشتر می شود ،هر چه از این پنج مورد بهتر استفاده کنیم

 ، فطرتی و ..مورد را در نظام آموزشی و تربیتی ببریم یعنی ترتیب بر مبنای عقالنی پنجاست که این 

 ین حق و حقوق وجود دارد؟ چه رابطه ای ب .9

. به طور مثال در وقتی حق را بکار می برد در همان معنای وسیع به کار می بردعلیه السالم علی حضرت 

رد اما آنجایی که حقوق را به کار می ب .حقوق است ،مراد از حق( فلیکن امر الناس عندک الحق سواء) جمله

 مد نظر است.گی حقوق همین معنا، با گسترد

اموری است  را حقوق . آنجایی کهحق به معنای ضد باطل است ،چیزی که ما امروز استعمال می کنیمآن 

  .از جنس آزادی مطالبه و اختیار به کار می بریمبرای انسانها، 

بیان می کنند. دایره حق بسیار  حقوق را بر مبنای وسیع که همان سه مورد است (السالم علیه)علی  امام

 .ما آنرا به معنای ضد باطل به کار می بریمما اترده است گس

 چه رابطه ای بین حقوق و تکالیف وجود دارد؟. 4

وق و قح ،حق و تکلیف .فه استرحق دو طهر چه که باشد،  ،نظر قرآن هر جا دو طرف وجود داردبنابر 

 یکطرفه نداریم.ق یکطرفه یا تکلیف ح ،یعنی در دو طرف. نه مزاحم ، ود با هم هستند و مالزم هم هستندحد

 یعنی هیچ کسی حقی ندارد ،که حقوق دو طرفه است :فرمایند می (السالم علیه)علی حضرت  612خطبه در 

د و یک نوع اینها مالزمن ،بحث تالزم است ؛تزاحم نیستپس  .بالعکس مگر تکلیفی وجود داشته باشد و یا
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به رد به تناسب آن تکلیفی هم دارد، هرحقی که زن دارد، گر یک طرف حقی داتناسب وجود دارد که ا

کسی باشد  اگرمی فرمایند:  612ت و در همین خطبه حق یکطرفه اس، اما گاهی تناسب آن تکلیفی هم دارد

اما خدا از چون مخلوق از خود چیزی ندارد،  ،فقط خداست ،تکلیفی نداشته باشد که حقی داشته باشد، اما

بلکه خدا از سر لطف  ،نه این که ما حق داریم .دو طرفه کرده شخودش را با بندگان حقوق ،سر لطف و کرم

 متناسب با هم ،حق و تکلیف با هم مالزم ،در نظام هستی هر جا دو طرف باشد ،اینگونه قرار داده است

  دارد.ا رابطه ی یک طرفه ای وجود نه، در این موردهم کیشان ،مثل ما و طبیعت، ما با هم نوعان هستند.

حق شما بر من اینست ر شما این است که مرا اطاعت کنید، حق من ب: فرمایند حضرت می 191خطبه در 

  .بلکه خداوند این حق را به ما بخشید ،که به شما ثواب دهیم نه این که ما حقی داشته باشیم

  ؟عوامل عدم پاسداشت حق کدامند . 1

 ،حکومتی ،مدیریتی ،سیاسی ،اقتصادی ،ماعیفردی، اجتمل عوامل دخیل است از جمله عوااز خیلی 

  .از مهم ترین عوامل است جهل، نفع، ترساما به طور خالصه  ،موزشیآ

 ؛مثل حقوق خانواده که برخی به آن واقف نیستند ،به حقوق است شخص جاهل: گاهی جهل  

 گذارم چون منافعم اقتضا می زیر پا می حق را : منافع من اقتضا نمی کند حقوق را رعایت کنم یا نفع

  ؛کند

 :مانع از اجرای حق می شود که  ،ترس از امنیت شغلی ،، ترس از آیندهگاهی نیز بخاطر ترس ترس

 حکومتی قابل بررسی است.  ،اجتماعی ،از عرصه های سیاسی یکجهل و نفع و ترس در هر 

که اگر رعایت  ،بر مردم است حقوق حکومت ،مهم ترین حقوق: می فرمایند 612المومنین در خطبه امیر

حقوق باشد و مردم هم در مقابل آن باید  ی غاز کنندهآحکومت باید  .خیلی از مسائل حل خواهد شدشود، 

یعنی اگر  .هاست مشکالت مدیریتی حکومتاز  ،بیشترین گریزگاه حقوق .حقوق حکومت را رعایت کنند

مهم ترین چیزی که باید به سامان برسد تا . شودحقوق پایمال می  ؛ها نتوانند مجری خوبی باشند حکومت
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حضرت می است. مدیریت حکومتی و کالن جامعه  ،مدیریت است و مهم ترین بخش مدیریت ،حقوق ادا شود

هرچند عوامل دیگری  .کومت استء تدبیرحمهم ترین عامل آن سو ،اگرشما در مملکتی فقر دیدید :فرمایند

  .است حقاینها گریزگاه  ،اما خوب اجرا نشود و یا بسامان نباشد ،اگر در حکومتی قوانین باشد .باشد

 اگر بین دو حق تزاحم پیش بیاید چه باید کرد؟ . 6

البته باید حقوق تعریف شده باشد  .مثل تزاحم جان و مال که جان مهم است .اهم و مهم است ،تنها راه 

  .کنیمرا تعیین و احوال نیز اهم و مهم  تقدم های آن نیز تعریف شده باشد و با توجه به شرایط اوضاع

قواعدی  کنند.مقدم می را کدام  ،هم به آموزش مربوط می شود که افراد در تزاحم دو حق یک بخش کار

مثال چیزی نباید سبب حرمت شکنی  .حقوق را رعایت کنند ،هم به انسانها نشان دهیم که با مالحظه قواعد

  .شود

 ؟ایبندی به این حق وجود داردچه راهکارهایی برای افزایش پ .7

  :برای پایبندی انسانها به حقوق به چند چیز نیاز داریم که همزمان باید اجرا شود

 .آموزش و تربیت انسانها برای حقوق و پاسداشت آن  - 1

 .قوانینی که این قوانین پاسداشت حقوق را حفظ کند و جدی بگیرد ،قوانین الزم وجود داشته باشد -6

 .جو حاکم باید به گونه ای باشد که همه نسبت به پاسداشت حقوق حساس شوند -سازی فرهنگ  -3

نظام مدیریتی که خودش بیش از همه حقوق را پاس بدارد مجموعه مدیران و کارگزارانی که   -4

نرا شما را به طاعتی امر نکردم جز اینکه خودم اول آ :نین می فرمایندمامیرالمو .خودشان حقوق را پاس بدارند

بنیان و خداپرستی  خداوند حقوق مسلمانان را در (وشرباالخالص و توحید.حضرت می فرمایند: )اجرا کردم

 محکم کرده است.
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یعنی خدا در همه چیز دارای حق است خدا و خداشناسی زیرساخت شناخت  (ان اهلل فی کل نعمه حق)

دارند باید بیش از همه پاسداشت حقوق کسانی که اعتقاد به خدا  .رعایت حقوق و پاسداشت آن است ،حقوق

  .داشته باشند

 رابطه پیامبر و حق  .8

انسانها، طبیعت و  ،نظام حقوقی که مطلوب خداست باید تحقق یابد قرآن کتاب حقوق است حقوق خدا 

پیامبر نسبتش با حقوق اینگونه است پیامبر حقوق را در که شخصی آن را برای تمامی بشر آورده است. ... 

 معنای وسیع برای سعادت بشر تبیین کرده است و در جامعه بدوی تحقق داده است. 

 رابطه امام علی و حق  .3

تالش نکرد حتی  (السالم علیه)به اندازه علی  هیچکس بعد از پیامبر اکرم در طول تاریخ برای پاسداشت حقوق

 مثل خوارج.  حقوق مخالفان،

 منشا تکوین حق چیست؟   .51

 :حقوق دو دسته است 

حقوقی که جعل الهی است مانند حق حیات، حق زندگی، حق سوال، حق کرامت، اینها را نمی توان  -1

 از کسی گرفت. 

، حقوق قرار دادی باید در امتداد جعل د شده است. مثال استخدام یک شرکتحقوقی است که قرار دا -6

. یعنی حقوق قرار دادی نباید مخالف کرامت باشد است نباید مغایر حقوقی که جعل الهیهای الهی باشد و 

 انسانی باشد. مصیبتی که امروز برای بشر پیش آمده، این است که حقوق قرار دادی الهی را بر هم می زند.
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 فرآیند پاسداشت حق کدام است؟  .55

باید همت کرد، آموزش دید، تربیت شویم اگردیگران برای ما قانون وضع نمی کنند، ما خودمان برای  

خودمان قانون وضع کنیم مقید شویم هر کس در محدوده خودش باید قانونی را وضع و به اجرا در بیاورد و 

 حق گزاری کند. 

 منابع در مورد حق کدامند ؟ .52

، حقوق متقابل مردم و حکومت از دید امام آزادی و حقوق انسانی دکتر دلشاد ،کتاب رخساره خورشید

)مجیدی( مفهوم و حقوق شهروندی خانم عربی فر پایان نامه مردم درگفتار و سیره امیرمومنان علی، حقوق

 حقوق مخالفان دانشگاه علوم و حدیث.
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  ای احبه با آیت اهلل سيد محمد خامنهمص

 محورهای معنایی حق را بیان فرمایید. .5

از آن مشتق شده « تحقق»و «حقیقت»که لغاتی مانند«حق»کلمه

امر »که از آن گاهی به « شیءموجود»در معنای اصلی خود به معنای 

و « اصل وجود»می نامد چون « حق»ذات باری تعالی خود را  یا واقعیت و مانند آن نیزتعبیر می شود.« واقع

 ، خالق و مبدع همه آنهاست.منشا وجود دیگر موجودات« الوجود واجب»فلسفه به اصطالح 

چه خالق و چه  ، هرجا کلمه ی حق به کار برود اشاره به موجودی محقق و ثابت می باشد.بنابراین

یعنی  پیدا کند به این معنی است که از حق و به تعبیری از وجود سهمی دارد« تحقق»، هرچیز که مخلوق

، طارد عدم وجود»لسفه، در تعریف وجود می گویند دراصطالح ف نیست. «ناهست»دارد و  ، وجودهست

وان بیان کرد. پس یعنی چیزی است که با عدم نمی سازد، و عین این تعریف را برای حق هم می ت« است

 ، حق حقیقی و اصلی و منشا همه ی موجودات است . جهان بزرگ آفرینش و همه موجوداتذات باری تعالی

مادی و غیرمادی درون آن هم از حق )یعنی وجود( برخوردار بوده و از فیض حق حقیقی سرچشمه گرفته اند 

اند و بر این جهان حکومت می کنند نیز  عی هستند یا با حکم الهی وضع شدهحتی تمام قوانینی که طبی

آن ذکر شده نیز از حقوق مردم و جامعه که در قوانین و مقررات قضایی و غیر  مصداق حق می باشند.

گیریم  وانین موضوعه جامعه را از دین میمصادیق همان حقی است که تعیین آن با خداست، برای همین ما ق

 ی آن ها نیز در حقایقی است که به خداوند برمی گردد چرا که خداوند حقیقت الحقایق است. زیرا ریشه

 معیارهای شناسایی حق چه چیزهایی است؟.2

، نه فرض و ، همان وجود و تحقق و عینیت آن استر باال گفته شد معیار شناخت حقد با تعریفی که

 «أن تقول سمعتالحق أن تقول رأیت و الباطل :» می فرمایند  (سالمال )علیه. امیرالمومنین تقلید و خیال و ادعا

گذاشته اند اشاره به همین « نفس األمر». آن چه را که فالسفه نام آن را یعنی حق دیدنی است نه شنیدنی
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و حقیقت آن چیز است و تا چیزی در واقعیت « حق»خارجی و متحقق هرچیز « خود»تعریف است، یعنی 

 و دارای حق بدانیم. « حق»خارج جایی نداشته باشد نباید آن را 

ها این  ترین آن حق و دقیق ترین و عرفانیمعیار شناخت این موضع را به شکل دیگری می توان بیان کرد: 

و حقوق بدانیم . یعنی چون خداوند متعال « حق»است که خداوند متعال را که اصل و منشا وجود است معیار

رگ قوانینی گذاشته که علوم منشا وجود است و وجود به وجهی آن را آفریده و برای ادای این قلمروی بز

گذاشته اند و « علم»ک و شیمی بخشی از آن قوانین را گردآوری کرده و نام آن را فیزی ، ریاضی،طبیعی

 قوانین مجهول دیگری هم هست که بشر از ان آگاه نیست.

ها نیزدر واقع همان  در میان انسان« حق»انسان است. معیار ،موجودات و اجزا و اعضای این جهانیکی از 

خود  .دین گذاشته اندنام آن را  ی پیامبران برای انسان فرستاده و هبه وسیل قوانینی است که خداوند با وحی و

ای که دین اجازه داده باشد می تواند با توافق با دیگران تعریف و به آن ها عمل کند.  انسان هم در محدوده

به  تواند هرچه را که میل و هوس او بخواهد ، نمیها ، وقف و مانند این، وصیت ازدواج ،معامالت، مبادالت

ای بداند در حالی که  د را ملک و پادشاه یا مالک منطقه، به دیگران تحمیل کند. مثال یک نفر خوعنوان حق

در واقع چیزی است که به صورت اعیان و اشخاص یا به « حق»اراده الهی بر آن قرار نگرفته است . پس 

، یعنی به اصطالح فلسفی باشد. صورت روابط بین افراد و به صورت قانون از طرف خداوند وضع و خلق شده

، حقوق در واقع اموری وری قراردادی و اعتباری می شمرندرا معموال ام« حق و حقوق»برخالف آن چه که 

 می باشند و تعریف آن باید از فلسفه آغاز شود.« انتولوژیک»و به اصطالح غربی آن « تکوینی»

 چگونه حقوق را به وجود می آورد؟شود و  حق چگونه در عرصه اجتماع و خانواده ظاهر می.9

، چون به حکم الهی دارای اراده، اختیار نسبی و حق انتخاب تواند منشا حق بشود که انسان می اشاره شد

ی جانداران به صورت غریزه و نظم ثابتی گذاشته شده که مانند نرم افزار در  قوانین الهی در نهاد همه است.

توانند عمل و زندگی کنند و همه به صورت واحد از قانون  معین خود میرایانه ها به صورت برنامه مدون و 
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م تکوینی الهی دارد. یعنی حک حق ،بر داشتن غرایز مشترک با حیواناتالهی پیروی می کنند. اما انسان عالوه 

ز طرف ای را انجام دهد. ا ندگی خود ابتکارات و کارهای تازهن قرار گرفته که در محیط زو قانون جهانی بر آ

کند و بخشی از واقعیت است تعامل داشته باشد و منافع خود و دیگران  گر با اجتماعی که در آن زندگی میدی

مثال معامالت و مبادالت در انسان ها بسته به اراده و رضای طرفین معامله است و این  را به هم نزدیک کند.

ثار حقیقی آن معامله یا عقد توانند از آ می ن می کند. یعنی معامله یا عقدمعامالت ایجاد حق برای طرفی

شوند تا بتوانند  وقی را می پذیرند و زن و شوهر میها در روابط زناشویی تکالیف و حق مند شوند. انسان بهره

حافظ نسل باشند. اما خارج از این محدوده حق ندارند تا آزادانه و بدون رعایت قانون به سراغ دیگری بروند 

 الت دیگر آن ها هم باید در چارچوب قانون الهی باشد. همانطور که معام

شود. چون انسان  حق و حقوق قراردادی و اجتماعی میی گاهی منشا ادپس حق تکوینی و اصلی خداد

یک موجود اجتماعی است و ناگریز در ریز احتیاجات خود به شرع مراجعه نمی کند بلکه بطور کلی قاعده و 

گیرد و در مصادیق و ریز نیازهای زندگی طبق آن  صورت شرع به ما رسیده می ا که بهقانون تکوینی الهی ر

 کلی شرعی عمل می کند.

حق  ،«حق و تکلیف»گاهی جمع حق است و گاهی به معنای مجموعه « حقوق»باید دانست که کلمه

ست. هم ه« تکلیف» ی دیگر آن ترازو عرصه اجتماع هرجا حق هست در کفه همیشه یکطرفه نیست بلکه در

، مکلف به احترام و ادای آن حق است« ج»شود، در مقابل او شخص ارای حقی مید« ب»وقتی مثال شخص 

، حق دارد بهای آن را بگیرد و س و متاع خود را به مشتری می دهدیعنی تکلیف دارد. مثال وقتی کاسبی جن

 مشتری تکلیف دارد بهای آن ها را بپردازد.

فالحق اوسع االشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، ال یجزی الحد »فرمود :  (السالم علیه)امیرالمومنین علی 

اال جری علیه و الیجری علیه اال جری له ولو کان الحد ان یجری له و الیجری علیه لکان ذلک خالصا هلل  

 نهج البالغه(301)خطبه  «سبحانه دون خلقه لقدرته علی عباده...
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. سکه و با یکدیگر همراه و مالزمندحق و تکلیف در جوامع انسانی دوروی یک  :یندفرما می (السالم علیه)امام 

، بالفاصله تکلیفی به نفع طرف مقابل برای ذی حق ایجاد می شود. هرگاه کسی مکلف به برابر دریافت حق در

ندارد خداوند برابر آن خواهد داشت. تنها کسی که همیشه حق دارد و تکلیف  تکلیفی بشود طبعا حقی هم در

 حق است و کسی از او طلبکار نیست.ست چون او منشا حق و خالق سبحانه ا

هم اگرچه به ظاهر « تکلیف»، ی تکوینی دارد خارجی است که ریشههمان عینیت « حق»نطور که اهم

ی ، همه ی احکام تشریعبه طور کلیاعتباری و قراردادی به نظر می رسد ولی ریشه در احکام تکوینی دارد. 

 ریشه در احکام تکوینی دارند و بی ریشه و فرضی نیستند.

حقوقی مثل حقوق بشر و حق آزادی یا حق رای و مانند این ها چه وضعی دارند؟ آیا قراردادی هستند یا .4

 تکوینی و عینی؟

 ی الهی )تکوینی( و الهی و ناشی از اراده، همه در واقع قوانین طبیعی طور که گفتیم، حق و حقوق همان

یا ناموس می نامند. خداوند انسان « نوموس»برای اداره جهان و انسان هستند. افالطون به زبان یونانی آن را 

)لقد کرمنا را به صورت مخلوقی ویژه آفریده و در قرآن فرموده است که به وی کرامت و منزلت خاص داده ایم 

 تعیین کرده است.. از اینرو او را خلیفه و جانشین خود در عالم خاکی بنی آدم(

عقل باید راهنمای او باشد.  همچنین دارای اراده و عقل است. ،یعنی برده نیست ،انسان دارای آزادی است

. همه ی افراد در احکام اولیه و به اصطالح در قضای عات بشری هم دارای سهم برابر استانسان در اجتما

. چه قراردادهای اجتماعی حق رای و نظر هستند سرنوشت خود صاحبالهی سهم برابر دارند. مثال در تعیین 

گرچه برای انسان حق ذاتی قائلند الهی احترام دارد. در حقوق غربی آن ها را بدهد یا ندهد. انسان در حکم 

می  اعی حاصل نشده است.قراردادی نیست پس با قرارداد اجتمولی دلیلی بر آن ندارند. حقوق بشر چون 

اما منطق اسالم تنها  ؟پس چگونه حقوق بشر ذاتی شده است ل و منشا می خواهددانیم که هر حق ذاتی، دلی
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که پاسخگوست و می گوید شرافت و کرامت انسان راخداوند هم در قضا و حکم تکوینی خود منطقی است 

 برای انسان قرار داده است.

شریع نموده است . هیچ آن را به وجهی ت )و لقد کرمنا بنی آدم...(در قرآن نیز به صورت قانون مکتوب 

حقی در عالم نمی تواند به وجود بیاید مگر آن که از فیض ذات باری تعالی سرچشمه بگیرد. حتی حقوق 

که ریشه در احکام تکوینی دارد( نباشد م اگر در چارچوب حکم شرعی الهی )اعتباری قراردادی انسان ها ه

 خالصه همه ی راه ها باید به مبدا الهی منتهی شود. و نفوذ یعنی عینیت و واقعیت پیدا نمی کند و« اعتبار»

 . نبوت و امامت چه رابطه ای با حق و حقوق انسان دارند؟1

ای طبیعی و تکوینی و یکی از  است و از آن مایه می گیرد( پدیدهنبوت )که امامت هم شاخه ای از آن 

یع و اعجاز همراه است. نبوت در ، تشروحی، الهام ،هی در جامعه بشری است که با بعثتهای مهم ال سنت

تا بشر را از گمراهی و بویژه از فساد و شکستن قوانین و شرایع  مقاطعی از زمان و تارخ به ظهور می پیوندد

 الهی باز داشته و او را به صراط مستقیم هدایت و سعادت راهبری نماید.

می شود که نبوت )و بالتبع  بنابر آن چه پیش از این از عینیت و حقیقی بودن حق گفته شد، روشن

به ویژه  امامت( از یک امر و منشا حقیقی و واقعی سرچشمه گرفته است و یکی دیگر از قوانین جهان آفرینش

ی تاریخ( می باشد. از این رو انبیاء الهی همه بر حق  )به عبارت دیگر: فلسفه سنت های مربوط به انسان

 اراده و قصد خود نبوت و رسالت را برای خود برنگزیده بوده اند.رسول  و مامور واقعی خداوند بوده و به 

، قوانین تکوینی یا اهنمایی او به سعادت دنیا و آخرت، برای تدبیر حیات انسان و رحق متعال جل جالله

یعنی آن دسته از قوانین « تشریع»سنت هایی را گذاشته که یک طرف آن بعثت انبیاء است. طرف دیگر آن 

عمل برای انسان است که از حقایق عالم و قوانین ثابت آن سرچشمه می گیرد. بنابراین نبوت  مکتوب قابل

مشتی دستورهای « شریعت»کی از قوانین و سنن الهی است. پسامری قراردادی و اعتباری نبوده بلکه ی
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و آشکار جهان برخاسته از عقل و تجربه ی پیامبران نبوده بلکه نسخه ای مکتوب و رونویس از حقایق پنهان 

 وتماما به سود انسان می باشد.

 چشم انداز حق در نهج البالغه چگونه است؟. 6

ق ، از زاویه ی حقوق اجتماعی و فردی افراد در یک حکومت اسالمی و برحبیشتر نگاه نهج البالغه به حق

با فطرت انسانی و  ، با الهام از نظام کلی و حقیقی جهان آفرینش و مطابقاست. چون اگر حکومتی مثل اسالم

حاکم اصلی « حق»، بایستی در آن جامعه ه و پایه گذار آن پیامبران باشندموافق با عقل کلی نگر پدید آمد

الناس عنده »اند : فرموده  (السالم علیه) امام بوده و حقوق همه ی مردم به طور مساوی و شایسته رعایت گردد.

 یعنی حقوق همه ی مردم نزد ما برابر او دارای ضمانت اجراست. ،«فی الحق اسوه

، نبی بر حق و مامور اقامه ی حق و عدل در جوامع بود ، همانگونه که خود پیامبر (آله و علیه اهلل صلی)پیامبر اکرم 

نمود. از امامت را نیز مامور اقامه ی حق ، برابر آن چه که حکم تکوینی و تشریعی الهی بر آن قرار گرفته 

 (و آله اهلل علیه صلی)یعنی پیامبر...« و مضی رشیدا و خلف فینا رایه الحق:»...اینجاست که در نهج البالغه آمده که 

در موارد مختلف افراد جامعه را به پیروی از حق و  (السالم علیه)پرچم حق را برافراشت و رفت.امیرالمومنین 

حق گریز یعنی « ال تنفروا من الحق»از جمله می فرماید : رعایت حقوق خود و دیگران راهنمایی کرده 

) افضل الناس  .باشد زندگی کند اگر چه به ضرر او ، و برترین مردم کسی است که برابر با حق عمل ونباشید

انسان پرهیزکار کسی  :و در جای دیگر می فرماید عند اهلل من کان العمل بالحق احب الیه ان نقصه و کرثه...(

( و فراموشی و پشت سرانداختن حق یصف الحق و یعمل بهعمل نماید ) حق را توصیف و برابر آن است که

ی خود  درباره (السالم  علیه)امام  ی دنیاپرستی و فراموشی آخرت است همانگونه که معاویه آن چنان است. نشانه

 :شاعرانه و ظریف می فرمایدو با تعبیری « باید برای نجات حق از دست باطل تالش و جهاد کرد»می گوید : 

. یعنی وظیفه ی هر مسلمانی آن است که به دنبال ا از درون آن آزاد سازمباطل را میدرم و میشکافم تا حق ر
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حق خود تالش کند و آن را به دست بیاورد. حق را شیطانیان با حجاب باطل پنهان می کنند و مردم را 

با وجود آن که بیشتر نگاه  ا از دست باطل برهانید.فریب می دهند. فریب آن ها را نخورید و حق ر

نگاه حکومتی و ناظر به حقوق اجتماعی و مدنی مردم است ولی ریشه ی آن را در  (السالم علیه)امیرالمومنین 

، معرفی می کند. زیرا که خداوند متعال حقیقت الحقایق و منشا حق که ذات باری تعالی است« ق تکوینیح»

)یعنی وجود اول  ، امام نخست به شرح توحیدها رواست که در پاره ای از خطبه . از اینو همه ی حقوق است

، صفات الهی را شمرده و آن ها را زد و حکیمانه با نگاه فلسفی عمیقو حق اول و حق مطلق( می پردا

قوانین ، ظهور وحی و نزول کند. تا می رسد به پدیده ی نبوت سرچشمه ی همه ی حقوق معرفی می

فطرت در جوامع انسانی یعنی اجرای  از آنجا به لزوم اجرای احکام خلقت و ، یعنی همان دین اسالم ویعیتشر

در جامعه ی بشری پدیده ای « حق»تصور نشود که ظهور و وجود  عدل و حق و قسط در جامعه می پردازد.

وضع نموده و باطلی را حق قراردادی و فرضی بوده و می توان آن را به بازی گرفته و هر روز قانونی جدید 

 جلوه داد. بشر ضعیف ناقص که هنوز خود را نمی شناسد چگونه می تواند صالح و خیر و سعادت خود را به

 آن قانون وضع کند؟!طور کامل بشناسد و برای تامین 

 ذات نایافته از هستی بخش               کی تواند که شود هستی بخش             
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  آیت اهلل دین پرورمصاحبه با 

 محورهای معنایی حق کدامند؟ (5

پس مهم  ،تمام دنیا و حتی افراد باطل هم می گویند ما حق هستیم

که  ؛جنبه ی عقلی  ؟را چه کسی باید تعیین کندحق است که مصادیق 

 د درباره ی حق و باطلنس باشاگر خالی از هوی و هوانسان های عاقل 

  .نمایدحق را معلوم وولی محورها را خدواند باید مرز بندی کند تشخیص دهند توانند  می

 معیار تشخیص حق کدامند؟   (2

بیان خداوند و ائمه اطهار است که دقیقا معیار و میزان است و نیاز به هیچ بررسی  ،معیار شناخت حق

 رها را گفته است.های عملی نیز ریز این معیا عات را شارع بیان نمودند و رسالهنداریم و تمام ریز موضو

 چه رابطه ای بین حق و حقوق وجود دارد؟  (9

حقی که شارع بیان می کند برای هر کسی برای طرف مقابل هم این  ،حقوق به طور کلی متقابل هستند

 .حقایق وجود دارد و ما در اسالم حقایق یه طرفه نداریم 

 (چه رابطه ای بین حقوق و تکالیف وجود دارد؟4

تباطات است حق بدون تکلیف صحیح زندگی و ار چون حق نشان دادن راه، نیستحق از تکلیف جدا 

  .ها را در رابطه با حقوق تعیین کرده است دا می کند شارع مقدس تکلیف انسانتحقق خارجی پی

 ( ضرورت وجود حق کدام است؟ 1

معتقدند به حقوقی سوال مهمی است یک عده ای می گویند ما احکام اسالم را قبول نداریم اما کسانی که 

( مساله سودجویی و حب 1. که شارع مقدس برای افراد معین کردند ولی عمل نمی کنند علل مختلفی دارد

اگر مردم بدانند حق الناس چه حق عظیمی است این  .ضعف امیال و اعتقادات به روز جزا است( 6نفس است 
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خدا و روز قیامت بیشتر باشد عمل به انجام  هر چه ایمان به .ها و تشکیالت بوجود نمی آمد همه دادگستری

  .وظیفه و رعایت حقوق دیگران بیشتر است

 ( اگر بین دو حق تزاحم پیش بیاید چه باید کرد؟6

توان  ، اما بعضی مواقع با علم و مبانی اسالم میتوانیم انجام دهیم نمی را هم زمان دو واجب در یک زمان

 و مقدم بر همه بوده و جایگزینی ندارد. واجب است  که حفظ نفس مقدم بودن یکی را تشخیص داد؛ مثل

 ؟(چه راهکارهایی برای افزایش پایبندی به این حق وجود دارد7

پدر و مادر بخصوص از دوران بکنیم، از نظر رفتاری و الگویی اقدام  ،از نظر تبلیغی ،از نظر آموزشیباید

مان موقع پایبندی به حقوق شکل بگیرد و مراقبت های ویژه کودکی از نظر رفتار و کردار توجه کنند تا از ه

نشان دهنده ی حق است کسی که می خواهد به حق عمل کند  شانپدر و مادر در اعمال و رفتار و گفتار

دیگر این شود گفت خودم حق را تشخیص می دهم و  امام و پیامبر دریافت کند پس نمیحق را باید از گفتار 

 دا را عمیق کرد.باید ارتباط با خ که

 منشا تکوین حق چیست؟ (8

برای اینکه انسانها  .مربوط به اشیا و اجسام و انسانهاستکه تکوین یعنی خلقتی  ،حقوق تکوینی نیست

بتوانند به حیات عالی ادامه دهند خدواند در همه جهات برای او برنامه ریزی کرده است خدواند پیغمبران را 

ا فرستاده خدواند از نظر تکوین همه تشکیالت را برای انسان قرار داده است اما برای این امر و ارائه برنامه ه

حقوق و قوانین را خود خداوند قرار داده است برای اینکه هر کسی وظیفه خود را بداند منشا جعل قوانین نیز 

 خداست و هیچ قانونی نمی تواند برای بشر مفید باشد چون دائم در حال تغییر است.
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 رابطه امام علی و حق را بیان نمایید. (3 

پیامبر فرمود شخص علی حق است هر جا علی بود حق است این لطف بزرگ  الهی است که خداوند 

چه در زمان حیات چه در زمان بعد از شهادت علی محور  داده حق مجسم الهی را برای انسان ها قرار

 .کسی در ابهام و شبهه باقی نمی ماند  وحق است کامال روشن می شود 

 :  حق در نهج البالغه

ها امام فرمود من بر  است در عهدنامه مالک و سایرنامه و بالعکس  ترین آن حق مردم نسبت به رهبر مهم

  .حق من  برشما اطاعت و حق شما بر من آموزش است ،شما حقی دارم و شما بر من حقی
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  آقای دکتر ولی اللهیمصاحبه باجناب 

 محورهای معنایی حق کدامند؟ .5

 به تعریف من : 

و حقیقت وجودی هر موجود است در برابر هستی و هنجار پایدار  حق

این ار که باطل نامیده می شود. بنابرنیستی و ناهنجاری و ناسزاورای ناپد

هر آنچه به  پایداری هستی و زندگی کمک کند حق است و به تبع آن هر آنچه در راستای  هستی هنجار و 

زندگی سزاوار آدمیان و همه موجودات باشد  حق است و غیر آن ناحق و باطل است. می گوییم مرگ حق 

ناپایداری خارج کرده و است وقتی که زندگی از هنجار خارج شود مرگ آغاز می شود و زندگی را از حالت 

همانند انرژی که یک الکترون را از یک تراز  به تراز اروبیتال دیگری می اندازد. انسان را از ترازی به تراز 

 پایدار دیگر می اندازد. 

 ، سزاواری هماهنگی و هارمونی و تناسبات  جاری و ساری در همه ارکان هستی است. پس حق پایداری

 ن نیست و از قرآن است که حق را چنین تعریف می کند.بنیاد این تعریف از م

 فِی الناارِ ابْتِااءَ حِلْیَة  أَوْ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَدًا رابِیًا وَ مِمّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ»

اللاهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمّا ما یَنْفَعُ النااسَ فَیَمْکُثُ فِی اْألَرْضِ مَتاع  زَبَدٌ مِثْلُهُ کَذلِکَ یَضْرِبُ 

 (رعد 03) «کَذلِکَ یَضْرِبُ اللاهُ اْألَمْثالَ

  روی  سیلی  که  گاه  شود آن می  جاری  آن  ظرفیت  تناسب  به  هرینو   هدر هر درّ  فرستدکهمی  آبی  از آسمان

  خدا برای  از سوی  مثالی  و این  گرانبهاست فلزات    مذاب  روی  که  کفی  آید همچون پدید می  کفی دهد می

حق  شود می محو  که  است  کف  حبابِ  چون  باطل رود کنار می به  کف  و امّا چون  است  و باطل  حق  توصیف
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از   توصیفی  بسیار دارد. این  منافع  مردم  برای که ماند می  برجای  در زمین  که  است  و گوهر خالص  آب همچون

 .   خداست  مثال

برای  -3خالص می ماند که پایدار است مانند آب و گوهر  –بنابر تعریف قرآن کریم حق دو ویژگی دارد ا 

  ایدار و ناخالص.باطل چون حباب است و ناپ امااست مردمان منافع کثیر دارد مانند آب و گوهر گرانبه

 د باطل محو و نابود می شودیق بیاحق متضاد باطل است و جمع اضداد محال ممکن است هر جا که ح

  ( اسراء 40)«زَهُوقًا کانَ الْباطِلَ إِنَّ الْباطِلُ زَهَقَ وَ الْحَقُّ جاءَ قُلْ وَ»

 معیارهای شناسایی حق چه چیزهایی است؟ .2

 :بنابر تعریف قرآن کریم حق دو ویژگی دارد

مانند آب و  و برای مردمان منافع کثیر دارد -3خالص می ماند که پایدار است مانند آب و گوهر  –ا  

 و بی ارزش. چون حباب است و ناپدار و ناخالص گوهر گرانبهاست و باطل

 ای بین حق با حقوق وجود دارد؟ چه رابطه .9

رود  به صورت صفت و گاه فعل به کار میست زیرا که حق اسم است که گاهی حقوق جمع قراردادی حق ا

حقوق جمع  سهوی حق است کما اینکه می گویم حق من چه قدر است یا است آنچه در زبان مردم جاری 

حقوق من چقدر است. حقوق نیز به معنی امتیاز و سزاواری است که جمع با برآیند سزاواری یا امتیازی که 

ر ازای کار او در طی ماه به او پرداخت می شود و یا مالکیت یا امتیازی نسبی و یا قراردادی است که به فرد د

 به فرد و افرادی تعلق می گیرد.

 ای بین حقوق و تکالیف وجود دارد؟ رابطهچه  .4

حقوق همان تکالیف  ،هر حقی تکلیفی را برمی انگیزد  بیانیة حقوق درعین حال بیانیة تکالیف هم هست.

ف موضوع ظریفی است که به شرایط تفسیر و نوع نگاه به جهان از سوی تقابل و تالزم میان حق و تکلی است،

  فرد محق بستگی دارد.
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 عوامل عدم پاسداشت حق از سوی معتقدان کدام است؟ .1

حق شناسید  شما آن گونه که باطل را می« کمعرفتکم الباطل ال تعرفون الحق»فرماید:  امام می  19در خطبه 

شناسید، خطاب امیرالمؤمنین به مردم عصر خودش است، اما به صورت یک بیان کلی که شما از روی  را نمی

 .توان آن را بررسی کرد، با باطل آشناترید تا حق انس، عادت، تناسب، و هر عاملی که می

زیرا زندگی  ؛در راه حقیقت باید کوشید و جهاد کرد و رنج برد ،تربیت و پاسداشت حق نیاز به تالش دارد

جریان دارد تا مایل به اعلی باشد. بنابر این همه به حقیقت  لو طبیعت انسان به سوی روزمرگی و اسباب عل

 دست نمی یابند رسیدن به حق نیاز به معرفت اهلل دارد. 

 توان اقدام صحیح را انتخاب کرد؟ نه میشوند چگو  هنگامی که پاسداشت دوحق، معارض یکدیگر می .6

خدا حق است و وجود در امکان ندارد، در یک آن یک پدیده یا موضوعی حق و در عین حال ناحق باشد 

نمی تواند حق باشد و  (السالم لیه)عیا علی  ،هستی است نمی تواند عدم باشد و همواره حق مطلق و پایدار است

حق را با معیار  دجنگ جمل فردی از او پرسید کدام طرف است او پاسخ دا غیر او نیز حق باشد کما اینکه در

افراد سنجش نکنید بلکه افراد را با حق بسنجید بمان تا پایان جنگ که معلوم شود کدام حق و کدام ناحق 

باطل با فرماید: اصل را بر این بگذار که در دست مردم آنچه هست اعم از حق یا  می المؤمنین امیر بوده است.

 .یکدیگر آمیخته است، تو باید حق را از باطل تمیز بدهی حق را بگیری و باطل را رها کنی

 بندی افراد به حقوق و تکالیف وجود دارد؟  چه راهکارهایی برای افزایش پای .7

 تربیت آنان بر مبنای موازین دین بر حق خدا. ،قویت ایمان آنان و آموزش و آگاهی رسانی به آنانت

 اهیم زیر چه ارتباطی وجود دارد؟بین مف .8

 خدا و حق 

 حق یکی از اسماء الحسنی خداوند تبارک و تعالی است. مالک برحقحق خداست و خدا حق است 

هر خلقت او حق است، راه او راه حق است و دین او دین حق و قرآن او ، حق یقین است. ، حق مبینهستی
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پس هستی مطلق و پایداری مطلق است و هنجار و سزاوار مطلق است  .است حق او کالم او و وعده ،حق است

 و هر پدیده و فرآورده و هر عمل او حق است و هیچ نیافریده است مگر به حق. که آیات زیر همگی مبین 

 تعابیری از حق است:و

- (طه003)...فَتَعالَى اللاهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ   -حجر( 44... ) وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ اْألَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِالا بِالْحَقا»

وْمَئِذٍ یُوَفِّیهِمُ اللاهُ دینَهُمُ الْحَقَّ وَ یَعْلَمُونَ َی (مومنون 001)َتَعالَى اللاهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ ال إِلهَ إِالا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْکَریمِ 

 الْعَلِیُّ هُوَ اللاهَ أَنَّ وَ الْباطِلُ دُونِهِ مِنْ یَدْعُونَ ما أَنَّ وَ الْحَقُّ هُوَ اللاهَ بِأَنَّ ذلِکَ (نور34)أَنَّ اللاهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبینُ

 لَهُوَ هذا انَّ - (لقمان 33)الْاَرُورُ بِاللاهِ یَاُرَّنَّکُمْ ال وَ الدُّنْیا الْحَیاةُ تَاُرَّنَّکُمُ فَال حَقٌّ اللاهِ وَعْدَ إِنَّ -(لقمان 31)الْکَبیرُ

 (الحاقه40) «وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْیَقینِ - (واقعه94)الْیَقینِ حَقُّ

 پیامبر و حق 

 پیامبر جلوه دیگری از تحقق حق است.

 امام علی و حق 

 او حق است و حق با اوست. ،ستوجلوه ایی از ا (لیه السالم)ععلی 

 گزار هستی بود؟ چگونه می توان حق .3

 (آل عمران 013) «َمُسْلِمُون أَنْتُمْ وَ إِالا تَمُوتُنَّ ال وَ تُقاتِهِ حَقَّ اللاهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»

هرگز نمی توان حق حق گذار هستی را آنچنانکه در خور شان اوست به جای آورد ولی انسان باید بکوشد 

خداوند معلم هستی انسان است و آنگونه که معلم را با که در حد توان و درک خود این حق را بجای آورد 

موفقیت خود می توان رضایت علم را جلب کرد می توان با انجام فرامین و احکام خداوند رضایت او را بهتر 

 جلب کرد.
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 البالغه چه چشم اندازی دارد؟ حق در نهج .51

هم با اقسام مختلفی آمده، مثالً: البالغه زیاد است، و آن  حق و حقوق به مفهوم اصطالحی کلمه در نهج

ها  والت و زمامداران، حق ملت، امت و حق مالی و امثال این  حق الهی و حق بشری و در حق بشری هم، حق

کند،  البالغه مواردی وجود دارد که امیرالمؤمنین برای اشیاء حق معین می تر آنکه در نهج حتی نکته ظریف

ها پیامبر  هست که در یکی از جنگصلوات علیه ند، و در سیره رسول اهلل فرماید: که این شمشیرها حقی دار می

شمشیر را به دست گرفت و فرمود: کیست که حق این شمشیر را ادا کند؟ پرسیدند یا رسول اهلل حق این 

شمشیر چیست؟ فرمود: حق این شمشیر این است که آنقدر با آن جنگ کنند و بر سر دشمن بکوبند تا 

توانیم حق این شمشیر را ادا کنیم، پیغمبر فرمود: بنشینید تا  فرادی بلند شدند و گفتند: ما میشکسته شود، ا

اینکه ابو دجانه بلند شد و پیغمبر هم شمشیر را به دست او داد و او با تبختر در میان سپاه و در حضور رسول 

این یک نوع راه  «اال فی هذا الموطنتلک مشیة یباضها اهلل » :اهلل راه رفت و شمشیربازی کرد، پیغمبر فرمود

 .رفتن متبخترانه است، یک نوع راه رفتنی است که خدا آن را دوست ندارد جز در میدان جنگ

 شناسید؟ چه منابعی در مورد حق می .55

بهترین منابع قرآن و نهج البالغه است که همه کتاب های دیگر حقوق که حاصل تالش بشر بوده متاثر از 

 هرگاه که با این دو و سیره ائمه اطهار تطابق داشته باشد صحیح اند.این دو و یا 

 

 

 



   

 

 

 

 بخش دوم

همایش حقوق در گزارش 

 البالغه  نهج
 خانم فضایلیسرکاریر مقدم خ 

 یر مقدم جناب آقای جنیدیخ 
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 فضایلیخیرمقدم سرکار خانم 

()سالم اهلل علیها مدیر حوزه علمیه حضرت خدیجه 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی إِلَیْهِ مَصَائِرُ الْخَلْقِ وَ عَوَاقِبُ الْأَمْرِ نَحْمَدُهُ عَلَى "

 "عَظِیمِ إِحْسَانِهِ وَ نَیِّرِ بُرْهَانِهِ

با تقدیم سالم و درود به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف و درود به روان 

پاک بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و شهدای انقالب اسالمی و سالم و درود به مقام معظم رهبری و آرزوی 

حضور مهمانان ارجمند مقدم همه با عرض سالم و ادب  ؛طول عمر با عزت و پر برکت برای آن ستوده بزرگوار

 عزیزان را گرامی می داریم. 

حد بر آستان بی منتهای احدیت که در کمال رافت و در نهایت عطوفت رخصت برگزاری  سپاس و ثنای بی

این همایش را به ما عطا نموده. با امید به اینکه قدردان این نعمت و الیق عنایت و محبت یکایک شما عزیزان 

 باشیم. 

در چنین ایام پر خیر و برکت در جمع  (السالم علیه)را شاکریم که در محفل محبین موالی متقیان علی  خدا

اساتید و محققین و فرهیختگان دانشگاه و حوزه سومین جلسه از سلسله جلسات میثاق علوی را برگزار می 

علوی فعالیت خویش را در نماییم. دبیرخانه هماش میثاق علوی با هدف دست یابی به الگوی حقیقی اخالق 

اهل فن،  آغاز نموده و پس از پژوهش های مقدماتی و هم اندیشی با اساتید 0931بیکران نهج البالغه از سال 

صدق در نهج  -2اخالق عملی در سیره علوی  -1 های میثاق علوی را با عناوین دو دوره از سلسله همایش

های پژوهشی جمع آوری گردیده است.  ندی از این فعالیتوردهای ارزشمالبالغه را برگزار نموده که دستا

مجموعه ارزشمند فرهنگ نامه صدق، حاصل کار و تالش جمعی از محققین و اساتید حوزه و دانشگاه است، 

 از جمله این دستاوردها می باشد که انشااهلل بزودی چاپ و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. 
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در  39ژوهش و تحقیق ساالنه خود را با محوریت حق در نهج البالغه از سال اینک با توفیق الهی سومین پ

ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، زیست محیطی آغاز نمودیم که گستردگی این موارد در ابعاد گوناگون به 

وسعتی است که گویی انسان در تمام دوره حیات خود باید در پی معرفت این ابعاد باشد معرفت و شناخت 

( زمینه ساز من عرف نفسه فقد عرف ربهانسان که خود بنا به فرمایش پیامبر مکرم اسالم در کالم ) وجودی

یابیم که ذات حق با افاضه فیض و  ر( می باشد با تعمق و تعقل در میشناخت و معرفت به )حق اهلل اکب

نموده که از آغاز خلقت  عاشقانه، این اشرف مخلوقات را در پی این معرفت با رسوالن باطنی و ظاهری ترغیب

انسان هنگامی که مژده خلقت خلیفه اهلل بشارت داده شده پیوسته بشر مشمول عنایت الهی برای یافتن 

حقیقت بوده تا آن هنگام که نبی مکرم اسالم به امر پروردگار ندای )اقرا باسم ربک( را به گوش جان شنید و 

یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ ود را یکبار دیگر با ندای)به گوش جان شنواند. حضرتش تکلیف و حق رسالت خ

به مقام کمال رسانید و با تمام مشقت (  إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّاْتَ رِسَالَتَهُ وَاللاهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ

حضرت در آن زمان بشریت را با حقی آشنا  (مَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ الْیَوْمَ أَکْبه جان مبارکش خرید و عرضه داشت) 

مَعاشِرَ ان اهلل قد نصبه لکم ولیا و اماما ( )( )فاعلموا معاشرالناس)  کرد که هستی تا ابدیت با آن معجون است

لَکُمْ سَبَبَ هذِهِ االْیَةِ: إنَّ جَبْرَئیلَ هَبَطَ إلَیَّ مِراراً ثَالثاً النااسِ، ما قَصَّرْتُ فی تَبْلیغِ ما أَنْزَلَ اهللُ تَعالى إلَیَّ، وَأَنَا أُبَیِّنُ 

نَّ عَلِیَّ بْنَ أَبی طالِب یَأْمُرُنی عَنِ السَّالمِ رَبّی ـ وَهُوَ السَّالمُ ـ أَنْ أَقُومَ فی هذَا الْمَشْهَدِ فَأُعْلِمَ کُلَّ أَبْیَضَ وَأَسْوَدَ: أَ

عَلى أُمَّتی وَاالْمامُ مِنْ بَعْدی، الَّذی مَحَلُّهُ مِنای مَحَلُّ هارُونَ مِنْ مُوسى إالا أَنَّهُ ال نَبِیَّ بَعْدی، أَخی وَوَصِیّی وَخَلیفَتی 

(.. و این والیت را بار امانتی است که کائنات در هستی از قبول آن ابا کردند و .وَهُوَ وَلِیُّکُمْ بَعْدَ اهللِ وَرَسُولِهِ

( ختم رسل در ضمیر خفته هستی دوباره به گوش رسیده است که اینگونه ا معاشرالناسیاکنون گویی ندای )

های دیرین خود را بر چهره عالمیان نقش می زنند. و امروز که دشمنان  ، کینههای نو فیان در لباس نحلهسقی
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در احیای شیعه بیش از هر زمان برای رسیدن به اهداف باطلشان متحد شدند، بر ما فرض و الزم است که 

معارف حقه علوی تالشی یکپارچه نموده و فاطمی گونه در اثبات والیت موالیمان احتجاج کنیم تا صدای 

بهره مند  بتوانم از این دریای عظیم معارفحق شنیده شود و امید است که با تمسک به کالم قرآن ناطق 

ول آن حضرت باشد. در پایان شده و قدم های کوچک ما زمینه ساز ظهور منجی عالم بشریت و مورد قب

زه های داریم. این همایش با همکاری حو م میگزارش مختصری در خصوص نتایج این پژوهش خدمتتان اعال

و مرکز  (سالم اهلل علیها )حضرت خدیجه ،(سالم اهلل علیها)، زینب کبری (سالم اهلل علیها)، فاطمیه (علیها سالم اهلل)علمیه زهرای اطهر

های معنوی انجمن محیط زیست برگزار گردیده؛ که به لطف خداوند  و حمایت (السالم علیه)تحقیقات امام علی 

. این مقاالت در دو رده اساتید و طالب طالب و دانشجویان دریافت داشتیم مقاالتی از اساتید حوزه و دانشگاه

نماییم.  شکر و قدردانی میی این همایش ت الهگان در فراخوان مق ز رتبه شدند که از همه شرکت کنندحائ

نماییم. به  ه از همه عزیزان صمیمانه تشکر میضمنا در زمینه ساخت کانال نیز طالب حائز رتبه شدند ک

( از ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و من یشکر، یشکر لنفسهمصداق آیه شریفه ی )

و کلیه همکاران گرامی شان که  (السالم علیه)است محترم مرکز تحقیقات امام علی جناب آقای دکتر قبادیان، ری

 نهایت همکاری را در برپایی این همایش با ما داشته اند کمال تقدیر و تشکر را داریم. 

 

 والحمداهلل رب العالمین
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 خير مقدم جناب آقای دکتر جنيدی 

 (عليه السالم )ریاست مرکز تحقيقات امام علی

، زهرای فاطمیه چیذر ،این همایش توسط حوزه های علمیه حضرت خدیجه

پژوهشگاه  و (السالم لیه)عمام علیاحقیقات و مرکز ت (، علیها اهلل )سالم اطهر و زینب کبری

 .شود  علوم انسانی برگزار می

 :  موسسهاهداف  

  ؛آنشناسایی سیره نظری و عملی امام در ابعاد اجتماعی و به معنای عام  (1

 ( عرضه ابعاد اجتماعی سیره نظری و عملی امام به جامعه بشری به سوی حرکت به تحقق جامعه علوی 6

  ؛وظایف مرکز تحقیقات امام علی

  ؛بررسی و تحقیق در زمینه ابعاد مختلف سیره نظری و عملی امام (1

   ؛ع غیر مسلمانممعرفی اندیشه و عمل امام به جامعه اسالمی و جوا (6

 ؛ات در سیره عملی امام در ابعاد مختلف کارهای اجرایی اخذ شده از فرمایشارائه راه (3

 .بهره گیری از پژوهشگران و متفکران مسلمان و غیرمسلمان در مسائل ملی و بین المللی (4

مرکز تحقیقات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  ،بنابراین بر اساس وحدت حوزه و دانشگاه

  .استقبال کرد البالغه موافقت نموده و از آن در نهج برگزاری همایش حقوق با

 پیام همایش

در این مدت جوامع بشری حوادث تلخ بسیاری را  د.می گذر (السالم لیهع)علی چهارده قرن از زمان حیات امام

 .لید شده استزیادی تقفلسفی و کالمی های  یاری ظهور و افول کردند و اندیشهمکاتب بس ،تجربه کرده است

شاید انتظار طبیعی این بود که جامعه بشری و مسلمین با درک صحیح اندیشه پیشینیان بویژه اولیای دین 

پرچم فلسفه و کالم از فراز جامعه  فلسفه حیات می رسیدند و امروزهای درستی از اندیشه دینی و  به درک
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تاد بلکه مسلمانان دچار نوعی آشفتگی در فکر و اندیشه اما نه تنها این اتفاق نیف .اسالمی مشاهده می شد

بالیای بسیاری که امروز در جهان و در جوامع  ،هستند و با دست خویش ریشه خود را هدف قرار می دهند

نبوی بخصوص اندیشه های امام دور شدن از سیره  ای عمیق و کشف شده دارند. د ریشهبشری دیده می شو

معتقدیم که تاریخ قادر به شناخت اندیشه  .یل مهم این تیره بختی و انحطاط تاریخی استز دالا (السالم لیه)ععلی

ود که . انتظار این ببدهکار اندیشه و فلسفه و علم است ثوی و علوی نبوده است و از این حیهای زبان نب

و  ه کمال و ترقیاها زودتر مشکالت خویش را حل می کردند و ر نمسلمین با داشتن اهل خرد قر

معتقدیم که توجه  .چنین نشد و از زالل وحی کمتر بهره بردند باوری را می پیمود اما ایند خودشناسی و خو

می توانست بشر و مسلمین را در  السالم( علیه) به آموزه های نبوی و علوی و در صدر آن گفتار و سیره امام علی

در صورتیکه در هزار  ،ش می پندارندفیلسوفان جدیده امروز عالمان و مفاهیمی ک .شرایط ممتازتری قرار دهد

 ،خودشناسی ،خودسازی ، عدالت ،مفاهیمی چون آزادی .و اندی سال قبل در بیانات امام به زیبایی آمده است

ردمان امروز سخن می لی است که گویی او با م... در کالم آن حضرت آنچنان متج اجتماعی و حقوق فردی و

زی پس از قرنها همچنان مدل امام در سیاست ور .اش مهجور مانده است و کالم ربانی فانه اوگوید. اما متاس

 .ها و خطاها نیاز به آموزش با تکیه بر اندیشه های قوی دارد بشریت خسته از آزمون .تواند راهگشا باشد می

از این  .یده انداز جهاتی غفلت ورزیا وجوهی از بشریت را دیده اند و این روشنگری از هر سخنی باشد بخش 

، قرن پیش عدالت 14امام در اما مدل  .غلتند یمی غوطه ورند یا در جنگ و نزاع مع یا در سردرگمرو جوا

ه در این همایش با توجه به لذا آنچه ک .ستاهمراه با خداورزی و انسان پروری بوده روی  ، میانهمعرفت

 حقوقاجرای عدالت علوی و احقاق  ،تتوان نتیجه گرف ی سیره حضرت جهت احیای علوی میها آموزه

 .بندگان خدا اصل مهم در اندیشه و عمل است و شرط دینی یا ایمانی در تحقق و تبلور آن مطرح نیست

پارسایان و صادقان در امر حکم رانی  ،ویت و ظاهرشانا عقل و تدبیر می توان شناخت نه با هانسان را ب

انسانهایی که مورد است نه به سبب جایگاه هویتی آنان.  واسطه اعمال نیک درونرجحان دارند و این ب
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حیث  زاصناف و طبقات ا .مشورت امیر یا حاکم قرار می گیرند باید از حرص و بخل و ترس عاری باشند

علوی و امید است میثاق  تمام شهروندان مسئول و پاسخگوست. مبانی حقوق برتری ندارند و حکومت در برابر

ش روی جامعه رود را پیهایی از آن مبانی عملی و نظری را آنگونه که انتظار می  گوشه حقوق در نهج البالغه

    .بگشاید

 

 

 

 



   

 

 

 بخش سوم

 ها سخنرانی

  حجت االسالم والمسلمین جناب آقای 

 دکتر شاه آبادی  

   دکتر دلشاد تهرانیجناب آقای 
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 دکتر شاه آبادیآقای مين جناب لسخنرانی حجت االسالم والمس
 (عضو هيئت علمی دانشگاه مفيد قم)

شود  های متفاوتی می بالغه را از ابعاد متعدد و زاویهال اهمیت حقوق در نهج

داشت؛ به عنوان در دوران گذشته حقوق در جایگاه متفاوتی قرار  بررسی کرد.

های مقدس گوش  مثال در زمان هند قدیم با منابعی که در دست هست اگر فردی از طبقه پست به کتاب

بریدند و اگرحفظ  کرد باید زبانش را می شد و اگر تالوت می داد بایستی گوش او از مواد مذاب پر می می

قدمی یک  31دمی طبقات باالتر برسند و تا ق 33کردند.آن ها حق نداشتند به  کرد بدنش را به دو نیم می می

های عمومی آب بردارند. در ایران هم دست بریدن، پا بریدن، زبان  توانستند از چاه برهمن نزدیک شوند؛ می

شد ابتدا  شد. مثالً اگر دزدی می ها محسوب می بریدن و ... امر بسیار رایجی بوده که جزو جزاها و مجازات

 زدند. ها را به دار می شد دزدی کردند آن ثابت می کردند و اگر بازپرسی می

 کند: گونه بیان می ویل دورانت آیین دادرسی و کشف جرم زمان گذشته را این

دادند از روی آن رد شوند؛ اگر  کردند و متهمین را دستور می هایی را که توسط آتش، داغ و سرخ می آهن

 شد. جرمش ثابت می گذشت گفت و اگر نمی گذشت، راست می از روی آن می

بوده است، نیز وضع  (السّالم علیه)در مقابل تمدن بزرگ ایران، تمدن روم باستان که همزمان با امیرالمومنین 

 ها اموری مرسوم در میان آنها بوده است. به همین صورت بود. بریدن گلو، بریدن بینی، کور کردن و ... این

ها شده بود، در ادبیات  بهترین برخوردهایی که با انسان هشود ک های مختلف روشن می با مطالعه تمدن

کنفسیوسی که در چین حاکم بود، وجود داشت؛ در چین اگرچه تعالیم کنفسیوس در اوج انسان گرایی قرار 

ام خود ایمان اگر مردم به حکخواند و معتقد بودند ا مردم فرا میداشت و حکمرانان را به رفتار مشفقانه ب

آمد  از جمهوری جهانی سخن به میان می قوام و دوامی نخواهد داشت و در مدینه فاضله دولتنداشته باشند، 
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که خانواده جهانی تشکیل شود؛ ولی با این همه شی هوانگ تی )یکی از پادشاهان  ندو آرزومند روزی بود

بود، معتقد  های خود مختار را سرجای خود نشانده امپراطوری چین(  که خدمات زیادی کرده بود و حکومت

های  های جدیدی که ما آوردیم و مطرح کردیم، کسی حق ندارد کتاب ها و آیین بود که در برابر این کتاب

ها را جمع کرده و نگه دارد و اگر چنین چیزی دیده شد، فرد  قدیمی را مطالعه کند و کسی حق ندارد آن

سعی در پنهان کردن کتب داشتند،  صدها محقق و دانشمند که .شود طی با تمام بستگانش اعدام میخا

زندگی  (السّالم  علیه)ند و این فضایی است که در آن، امیرالمومنین دکر ی اینهارا زنده زنده در خاک دفن می همه

البالغه را ورق بزنید  نهجر آن دوره وجود داشته است. حاال کردند و این ادبیاتی است که از حقوق د می

حق مسلمانان، حق ، حق مردم بر حاکم،اند؛ از جمله حق خداوند و  حقوقی را برشمرده (مالسّال علیه)امیرالمومنین 

زن و شوهری، حق فرزندان و پدران، حق خویشاوندان، حق فقرا در اموال اغنیا، حق فقرا بر علما؛ یعنی هر 

 در خطبه شقشقیه فرمودند.، برای اولین بار (السّالم علیه)فقیری بر علما یک حقی دارد که این را امیرالمؤمنین 

کنند که این قسمت معروف  و در قسمتی از آن عامل اصلی و علت اصلی پذیرش حکومت را مطرح می

وال حضورالحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ اللَاه علی لاما والذی فلق الحبة و برا النسمة »است. 

« ال یقروا»جا از  حضرت در این« اللقیت حبلها علی غاربها العلماء ان ال یقارّوا علی کظاة ظالم و ساب مظلوم

آوردند که به باب مفاعله رفته است و این رمز و رازی در مورد  «ال یقاروا»استفاده نکردند؛ به جای آن 

 د.دار که از آن، پرده بر میحضرت داشته 

هل ذمه و ... جالب است بعد از حق فقرا بر علما، حق مخلوقین است؛ هر کسی که مخلوق خداست، حق ا

ترین مذاهب بود؛ چون امپراطوری ایران، زرتشتی بودند و  بدانید که یهود در صدر اسالم جزو زیر دست

ها جمعشون به مدینه  ها جایگاهی نداشتند و لذا این امپراطوری روم هم، مسیحی یا عیسوی بودند؛ یهودی

ها  کند. آن جا ظهور می آخرالزمان پیامبری در اینها، آمده بود که در  پناه آوردند؛ البته در کتب آن

 کنند. ها در تاریخ خودشان نقل می به هر حال، این .شود شروع می (آله و علیه اهلل صلی)آخرالزمانشان با حضور پیامبر 
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داشتند، نداشتند. از این باالتر،  (السّالمعلیه)ای را که در زمان امیرالمومنین  ای آزادی در هیچ دوره یهودیان

گوید: یا علی! آیا شاهد  کند زره مال من است و قاضی می نشیند و ادعا می رئیس حکومت در مقابل قاضی می

گوید: زره در دست این مرد مسیحی است این عالمت  فرمایند شاهد ندارم و قاضی می داری؟! و ایشان می

 شوند. ره حق اوست و ایشان از جا بلند میمالکیت او هست و شاهد هم نداری، پس ز

ی دوم به حضرت که بغل  کند و خلیفه یا وقتی، در زمان خلیفه دوم، کسی علیه امیرالمؤمنین شکایت می

های حضرت، در  کند و می گوید یا ابالحسن، بلند شو و کنار شاکی بنشین! اخم دستشان نشسته بود رو می

گوید، چرا از من ناراحتید؟! به هر حال از شما شکایت شده  حضرت می رود و قضاوت که تمام شد، به هم می

ی قضاوت شد باید  ی قضاوت نبود کنارم بودید و احترامتان واجب؛ اما وقتی جلسه بود تا وقتی جلسه، جلسه

کنار شاکی بنشینید. حضرت فرمودند: من از این ناراحت نشدم که من را بغل دست شاکی نشاندی؛ از این 

ام صدا زدی؛ ولی اون رو به اسم. چرا به من احترام گذاشتی، به کنیه صدازدی؟!  ت شدم که مرا به کنیهناراح

 زدی. گفتی یا علی! یا او را هم به کنیه صدا می گفتی یا اباالحسن! می نباید می

اصطبلی درست  کردند؛ در تعبیر وجود دارد که ایشان حق حیوانات را نیز مطرح  (السّالم علیه)امیر المومنین 

ها را از بیت المال  هایی که گم شده یا مریض شده و صاحبانشان رهایشان کردند؛ اینکرده بودند، برای حیوان

دادند که نه چاق شوند نه الغر و اگر صاحبشان پیدا  دادند و تعبیر شده که یک جوری علف می پول می

 داشت. شد نگه می داد و اگر پیدا نمی ها تحویل می شد به آن می

جا ابعاد حقوق نهج البالغه را بررسی کردیم. حال به اهمیت و جایگاه حقوق در نهج البالغه  تا این

 پردازیم. می

سوال کرد: جود و احسان و نیکی بهتر است یا  (السّالم علیه)شخصی که بسیار باهوش بود از امیرالمؤمنین 

ها جویای عدالت بودند و عدالت  ی زمان ها، همیشه در همه ی انسان ی جوامع بشری، همه عدالت؟ همه

شود بین این  فضیلت بزرگ و مهمی است و از طرف دیگر جود و احسان هر دو فضیلت انسانی هستند؛ آیا می
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در پاسخ فرمودند: جود یعنی حالت خاص بین یک نفر و یک نفر  (السّالم لیهع) دو را ترجیح داد؟ امیرالمومنین

توان نسبت به همه جود داشته باشی. جود یعنی از حق خودت بگذری به دیگری،  افتد، نمیدیگر اتفاق می

عیت توانی به یک نفر یا دو نفر یا ده نفر احسان کنی، نه به همه افراد؛ پس به افراد خاص در موق بدهی؛ می

شود؛ یک سیاست عمومی است و  فاق هست؛ اما عدالت شامل همه مینخاص برای انسان خاص، امکان ا

 شود. ارجحیت دارد و عدالت نسبت به همه انجام می

بالغه رعایت حقوق کند که زیر بنای مکتب تربیتی نهج ال ها نهج البالغه بحثی را مطرح می اما باالتر از این

کنند، انصاف است. حضرت از آن به عنوان مبنای  نی است که همه جا مطرح میقانو 30ی است. در نامه

چه  پسندی برای دیگران هم بپسند و آن چه را برای خود می فرزندم آن :فرمایند کنند و میتربیتی استفاده می

فرمایند  دهد، می ی عمومی را قرار می جا این قاعده پسندی برای دیگران هم مپسند. در آن برای خودت نمی

خواهی به تو احترام شود به دیگران احترام  چه بخواهی به تو ظلم نشود به دیگران ظلم نکن! اگر می اگر چنان

چه که از همه مهمتر هست و کمتر کسی به آن توجه  ؛ اما آن است بگذار! این زیربنای مکتب تربیتی حضرت

گوید در همه جا،  اصل تکافؤ است که می آنرد؛ یک قانون طالیی دااین که حضرت در رعایت حقوق دارد 

بدون استثنا اگر کسی حقی دارد، برابر آن هم طرف مقابل، حقی دارد؛ چون اگر کسی بنا بگذارد حق کسی 

کند.  کند، این در حکم این است که دارد آن را پرستش می را ادا کند که آن فرد، حق او را در مقابل ادا نمی

  ند، حقش را ادا نکنید.ک کسی که حق شما را ادا نمی

ی اطاعت سربازها از فرماندهان نبود؛ در  نهج البالغه در جنگ صفین موضوع سخن درباره 301خطبه 

 کنند. جا امیرالمؤمنین از حقوق خودشان بر مردم صحبت می آن

 و.... اما بعد فقد جل اهلل سبحانه لی علیکم حقا بوالیته امرکم

خداوند برای من بر گردن شما حقی قرار داده به خاطر فرماندهی وریاست من بر شما و برای شما هم بر 

فرمایند: مثل برابر حقی که برای من بر شما قرار داده، حق من بر شما برابر  من حقی قرار داده؛ بالفاصله می
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ی حقوق برابر هم هستند؛  ی، همهدهند: در تمام هست حقی هست که شما بر من دارید؛ بعد حضرت ادامه می

گویند یک  کنند و می هر حقی که هست به مقدار آن حقی وجود دارد که باید ادا شود. بعد حضرت استثنا می

حق خدا گوید  عده استثنا ممکن هست و آن حق خداست. مرحوم فیض االسالم ترجمه تفسیری دارند: می

... او حق پیدا  لیه و ال یجری علیه اال جری له و لو کان الحدال یجری الحد اال جری عمستثنی شود: تواند  می

... فقط برای خداوند  لکان ذلک خالصا هلل سبحانه دون خلقهکند و در مقابل کسی نسبت به او حق پیدا نکند؛ 

د؛ شو ؛ همین که مخلوق خدا شد، دیگر حقی ندارد، حق برابر میه؛ نه انبیا، نه اولیا، نه صلحاآمد« دون خلقه»

ام؛ ممکن است سؤالی در  که حرف استدراک است؛ یعنی آنچه را که قبال گفته (لکنه)فرماید:  اما بالفاصله می

فرمایند: جمله ما قبل استثنا و جمله مابعد استثنا اثبات  ذهن شما ایجاد کند که من باید پاسخ دهم و لذا می

 و نفی با هم دارند؛ یا اثبات و نفی ظاهری و یا معنوی.

... اما  و لکنه سبحانهس معلوم شد حق متکافؤ استثناپذیر است و آن حق در برابر خداوند متعال است؛ پ

ها قرار داد  خدای متعال حق خودش را در این قرار داد که مردم او را عبادت کنند و جزایی که هم برای آن

که شما نسبت به خدا حقی ندارید،  که ثواب آن را چند برابر گرداند؛ این را از فضل خودش قرار داد. جایی

 . این حق را چند برابر قرار داده خدا وند برای خودش از طرف شما حقی واجب کرده و

برخورد  وقتی حکومت بعد از شهادت امیرالمومنین به دست معاویه افتاد با جمعی که مطالبه حق کردند

ای بود( شروع به شکایت کرد که ای معاویه  انیه آمد )زنی بلیغ و فوق العادهی همد کرد. موقعی که سوده

کند و ما  هایمان را خراب می کشد و خانه های ما را می سوزاند؛ جوان کسی را برای ما فرستادی که اموال را می

گوییم. معاویه  اما فقط به خاطر تو چیزی نمی توانیم آنها را سرجای خودشان بنشانیم؛ اگر بخواهیم می

کنی؟! اگر اراده کنم تو را چنین و چنان  ی من بدگویی می جا و از نماینده عصبانی شد و گفت تو آمدی این

خواندند به این مضمون:  (السّالم علیه)ی امیرالمومنین  ی همدانیه شعر معروف را درباره خواهم کرد. خانم سوده

ن بدنی که با دفن شدنش عدالت در زمین مدفون شد و ... درود خدا بر آ
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 (دانشگاه علوم حدیثاستاد ) تهرانی دلشادسخنرانی دکتر 

ضور در این ح ارم که توفیقزخدای بزرگ را بسیار شاکر و سپاسگ

سنگ را دارم و از خدای بزرگ تقاضا می کنم به  همایش گرانقدر و گران

فهم درست نهج البالغه و استفاده درست از آن را عنایت  همه ما توفیق

به سهم خودم تشکر می کنم از کلیه دوستانی که سومین همایش  .کند

و   علیها( اهلل سالم)از عزیزان حوزه علمیه حضرت خدیجه .غه ساماندهی کردندالمیثاق علوی را با محوریت نهج الب

یاد  .ارمزجنیدی نیز سپاسگدکتر امام علی و جناب آقای  به خصوص سرکار خانم فضایلی و مرکز تحقیقات

 .دارم ز گرامی مییاستاد مرتضی مطهری و استاد فرزانه جناب آقای دکتر آیینه وند را ن

ی  ظری و سپس پیاده کردن آن در صحنهی نموضوع برای پرداختن در جنبه ترینحیاتی کهشود سوالاگر

 زندگی چیست؟!

ترین موضوع در این زمینه، شناخت حقوق و ادای آن است. اگر حقوق در جامعه پاسخ آن است که حیاتی

کند و گردد و در این صورت، اخالق به راحتی در جامعه جریان پیدا میبرپا شود، دین در جامعه برپا می

 شود.نیازی به ضرب و زور نیست. چنانچه حقوق برپا نشود، دین برپا نمی

ی مستقیم با یکتاپرستی دارد و خداوند حقوق را در یکتاپرستی محکم کرده رعایت حقوق در جامعه رابطه

ها )مسلمان و غیر مسلمان(، بلکه حقوق شود که حقوق دیگر انساناست. انسان زمانی مسلمان واقعی می

السالم( )علیه ی امام علیی جانداران و زمین و... را بشناسد و رعایت نماید. دغدغههمه
ی حقوق نیز در زمینه 

غارت السالم(  )علیهی امام خواهیم شیعه باشیم، باید این دغدغه ها را شناخت و عمل کرد. دغدغهاست. اگر می

ایشان در  رفتن ناشایستگان و پایین آمدن شایستگان و... است.مردم، به خواری کشیدن مردم، باالهای دارایی

من این است که سرپرستی این مردم، به دست نابخردان و  غصه» فرمایند:نهج البالغه چنین می 13ی نامه

ها( بیفتد؛ در نتیجه دارایی خدایی)عمومی( را میان شکنان مرزها و حریمن)قانو عقالن و نابکاران و فجاربی
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کنند مردم به خواری و بندگی بیفتند و فاسقان را دار و دسته و گردانند و کاری میخود دست به دست می

 «.کنندمیحزب خود 

خواهد. لغت شناسی، شناخت قرائن خارجی و جغرافیای سخن، شناخت تحقیق در نهج البالغه لوازمی می

های ادای ها و بسترها، اصول و روشع حقوق، باید مبانی، زمینهوبالغت و ظرافت در کالم. برای کار در موض

خانوادگی، اجتماعی،  ی فردی،)عرصه های آنحقوق شناخته شود و بیشتر از همه، پاسداشت حقوق و عرصه

ای که باید حقوق آن ترین عرصه سیاسی، مدیریتی، فرهنگی، اقتصادی و...( مورد بررسی قرار گیرد و مهم

ی حکومت است. اگر حکومت به درستی به انجام وظایف خود و ادای شناخته و پاس داشته شود؛ عرصه

)علیه السالم(گیرد. بنابراین از دیدگاه امام علیو عادت، خو می حقوق ملت اهتمام ورزد، جامعه نیز به این رسم
  ،

بزرگترین حق، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است؛ البته مقصود از رعیت افراد زیر دست حکومت 

انند نزدیکترین کلمه به آن همان شهروند هایی است که دارای حقوقند.ی انساننیست، بلکه منظور مجموعه

 .رای شناخت حقوق باید واژگان را بیشتر بشناسیماما ب

 اگر قرار است سراغ نهج البالغه رفت، باید در ابتدا لغت و معنای آن را درست شناخت. حق یعنی امر واقع

)مانند اینکه درک شود خدا هست، مرگ هست و...؛ این امور واقع هستند و به بیان دیگر حقند(. معنای دیگر 

درک  حق به معنای ادراک ودیگر معنای  دوطرفه،ی ق به معنای رعایت رابطهاست. ح آن لیاقت و شایستگی

 .معنای چهارم حق به معنای استحقاق و شایستگی .اجازه و رخصت است حق به معنایسوم  نایمع، واقع 

 امیرالمومنین در نهج البالغه برای پاسداشت حقوق از جانب حکومت شاخصه هایی را بیان می کنند.

 داشت حق حاکمیت مردمپاس .5

 مردم حق دارند که حکومت و حاکم را انتخاب کنند، نه اینکه چیزی یا کسی بر مردم تحمیل شود.
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 های مردمپاسداشت آزادی .2

ی است وگرنه در بقیه« شکنیتعدّی و قانون»هم از نظر اسالم، مردم فقط در یک مورد آزاد نیستند و آن

که اعتراض نکنند و حق خود را نخواهند. حکومت باید مردم را از هر موارد نباید دهان مردم را بست 

 خواری و ستم، رها و آزاد کند.

 پاسداشت آگاهی مردم .9

السالم( )علیه هیچ نوع مجرای آگاهی نباید بر مردم بسته شود. امام علی
فرمایند: نهج البالغه می 40در نامه  

به دنبال خود بکشاند، این بود که خبرها را از مردم پنهان علت اینکه معاویه توانست جمعی را گمراه کند و 

)البته این سوای  ی خبرها را بدانند.داد مردم حقایق را بفهمند در حالیکه مردم باید همهکرد و اجازه نمیمی

 مسایل امنیتی و نظامی کشور است که برای حفظ موقعیت کشور، باید پوشیده بماند(

 ای مردمپاسداشت عدالت و امنیت بر .4

)علیه السالم( در کالم امام
 این ظالم و متجاوز است که نباید امنیت داشته باشد. 

 پاسداشت رفاه برای مردم .1

السالم( )علیهنهج البالغه امام علی 33در خطبه 
 :فرمایندکنند. ایشان مینکته نایابی را در این زمینه بیان می 

های عمومی را به وفور برساند و بر مردم معنا که داراییداشته باشد بدین « توفیر فیء» که حکومت باید

 ی دولت است.این وظیفه سرریز کند.

 پاسداشت کفایت امور مردم .6

تدبیر، برسر داند که از مسئولین با کفایت برخوردار باشند و افراد بیاین را حق مردم می السالم( )علیهعلی موال 

تصدی امور ملت، از بدترین گناهان است؛ بنابراین نه مسئولین عرضگی در جایگاه حکومت و کار نیایند. بی

کفایت را انتخاب نکنند و نه خود افراد زمانی که صالحیت انتصاب در مقامی را ندارند؛ قبول زحمت افراد بی
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ین وجه کسی که به بهتر« الکفایة، إستحقَ الوالیةمَن أحسن »فرمایند:باره میدر اینالسالم(  )علیهننمایند. امام 

 می تواند کفایت کند او باید والیت مردم را داشته باشد. 

 پاسداشت صداقت و صراحت با مردم .7

نهج  01در خطبه  حکومت حق ندارد هیچ چیز از امور مردم را از آنها پنهان کند و یا به آنها دروغ بگوید.

نهان نمی دارم و هیچگونه به خدا قسم به اندازه سر سوزنی چیزی از شما پ :البالغه حضرت می فرمایند

 دروغی را به شما نمی گویم.

 پاسداشت برابری همگان مقابل قانون .8

 پاسداشت مشارکت مردم در امور  .3

 .در عهدنامه مالک اشتر می فرمایند همه مردم را باید به کار گرفت

 پاسداشت حق آموزش و تربیت .51

 آموزش و خصوصا تربیت است.ی فسادها، فقدان ی همهدارند که ریشهامیرالمؤمنین بیان می

 

 



   

 

 بخش چهارم:

 های همایش پنلگزارش 

  جناب آقای دکتر روحیفردیپنل : 

  جناب آقای دکتر ولی محیط زیستپنل:

  اللهی

  خانم دکتر میرخانیاجتماعیپنل : 
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 دیدگاه نهج البالغه پنل حقوق فردی از 

 جناب آقای دکتر روحی المسلمين و حجت االسالم

استاد محترم حوزه و دانشگاه()

معنای تقابل با حقوق اجتماعی نیست، در این بحث، حقوق فردی به 

از افراد جامعه، « هر فردی»ها و دیگران، باید در مورد حکومت، سازمان حقوقی است که ،آن از بلکه منظور

شود که عبارتند از: یاد می« حقوق شهروندی»رعایت نمایند. امروزه در جوامع انسانی، از حقوق فردی به نام 

امنیت، حق آزادی در اختیار همسر، مسکن، شغل و... . این حقوق در  حق حیات، حق آزادی بیان، حق

 ی اجتماع.حقیقت به نوعی حقوق اجتماعی هستند، البته در رابطه با فرد ولی در حیطه

معنا پیدا  حقوق فردی در ساحت اجتماعدر این است که " های اخالقیارزش"با  "حقوق فردی"تفاوت

انند: بهداشت فردی، عدم اتالف وقت، انجام تکالیف فردی دین و... به تنهایی های اخالقی مکند، اما ارزشمی

 هم قابل اجراست و نیازی به حضور در جامعه ندارد.

 حقوق فردی از دیدگاه نهج البالغه

باشد؛ زیرا آزادی مطلق، عقالً وجود وی نمی« آزادی مطلق»ی هر فردی به معنای قائل شدن حق برا

، نباید به مصالح اجتماع، یا جان و مال و آبروی دیگر افراد و یا حتی به دیگر حقوق زادیندارد، چون هرنوع آ

 مادی و معنوی خودِ فرد؛ صدمه و لطمه بزند.

کنند. )به صورت پراکنده(، حقوق فردی هر شخص را بیان می های خوددر خالل خطبهالسالم(  علیه) امام علی

دارند که اگر ا بیان خصوصیات جامعه جاهلی قبل از اسالم، عنوان میبرای مثال در قسمتی از سخنان خود، ب

 گردد:این خصوصیات در جامعه نباشد؛ بخشی از حقوق فردی افراد جامعه تأمین می
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 عدم وجود فتنه در جامعه .5

 السالم()علیه گردد. امام علیفتنه حالتی است که در آن حق و باطل در هم آمیخته و شناسایی حق دشوار می 

فرمایند: که یکی از حقوق شهروندان جامعه آن است که تمامی مسئوالن، دارای سخنان و مواضع و می

ی امور قرار گیرند. بنابراین فرمایش، برقراری های روشن و شفاف باشند و مردم به آسانی در جریان همه وعده

 ت.ی دولت و حکومت اسی اول به عهدهچنین فضایی در جامعه در وهله

  آزادی مردم در انتخاب حاکم.  2

و این امری الهی و در اختیار خداست؛  شودنمی حاکم از جانب مردم معین"مشروعیت"در نظام اسالمی،

فرد از جانب خدا  حتی اگر د و اگر جامعه پذیرای فردی نباشدحاکم باید از سوی مردم باش "مقبولیت"اما 

 شود.حق حاکمیت ظاهری از آن فرد سلب می منصوب شده باشد

را به عنوان حقوق فردی « حقوق مردم بر والی»مشخصاً السالم(  علیه) ی دیگری از نهج البالغه امامدر خطبه

هر شخص که بر گردن او حاکم است، بیان می دارند و به عنوان حاکم اسالمی وظایفی را برای خود مقرر 

 کنند:می

 یرخواه. انتخاب حاکم خ9

یکی از وظایف حاکم آن است که خیرخواه مردم باشد و این حس خیرخواهی را نسبت به تک تک افراد  

نها شخصی را انتخاب کنند که نسبت به آجامعه رعایت کند. این امر بدان معناست که مردم حق دارند 

 خیرخواه است.

 . تقسیم عادالنه بیت المال4

اسالمی آن است که تمامی امکانات و حقوق مالی هر شهروند را عادالنه از دیگر وظایف مسئول جامعه  

 تقسیم کند و تبعیضی بین نزدیکان خود با سایر افراد جامعه قائل نشود.
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 فرد جامعه ،آموزش فرد .5

ی مهمترین وظایف حکومت اسالمی آن است که آموزش و تعلیمات را در جامعه برپا کنند و این از جمله 

 حتی در اقصی نقاط کشور، پیاده نمایند تا مردم از جهل رهایی یابند.امر را 

 پرورش افراد جامعه .6

کند، بلکه باید همراه پرورش باشد تا مردم از دیدگاه اسالم آموزش به تنهایی برای انسان کفایت نمی 

 مدار باشند. تربیت شده و اخالق

 بزرگی و شوکت دولت و ملت اسالمی .5

این حق را دارد که در نظر ملل و دُوَل دیگر، بزرگ جلوه کند و همگان از هیبت و شکوه ملت اسالمی  

ی نظامی یا باالتر بودن ملت اسالمی ی ترس از حملهملت اسالم، بیمناک باشند، حتی اگر این بیم، به واسطه

ه خود و ملت را در هر توان گفت دولت باید عزت و شکوو یا مدیون بودن به ملت اسالمی نباشد. بنابراین می

 ها، مردم خود را خوار و خفیف نگرداند.شرایطی پاس بدارد و حتی در برابر ابرقدرت

 فراهم سازی بستر هدایت .6

ی از دیگر وظایف حکومت اسالمی آن است که بستر هدایت را برای تمامی افراد جامعه فراهم سازد. نکته

کند، آن است که حکومت برای اَدای این وظیفه نباید زمینه بدان اشاره میدر این  السالم( )علیه ای که امامطالیی

ی افراد باشد، بلکه این مسئولین نظام هستند که باید به دنبال افراد بروند و آنها را برای منتظر مراجعه

ت پیامبر چنین عملکردی را از خصوصیا السالم(، )علیه هدایت و راهنمایی نمودن، جذب نمایند. موالی متقیان

در بین مردم « طبیبی دوّار»همچون  آله( و )صلّی اهلل علیه فرمایند که نبیّ اکرمشمرند و میبرمی( آله و علیه اهلل صلّی)اسالم

 گشت تا دردهای روحی آنها را درمان نماید.می
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 . حق پرسش و پاسخ از حاکم اسالمی7

مردم قائل است و کمتر کسی در جایگاه حکومت، نزدیک برای  السالم( )علیهیکی از واالترین حقوقی که امام 

 شود؛ حق مناظره و پرسش کردن و پاسخ خواستن مردم از حکومت و مسئولین نظام اسالمیست.این حقّ می

خود به طور کامل این حق را )همچون سایر حقوق( رعایت کرده و مردم را بر این شیوه السالم(  )علیهامام علی

سوده »در ماجرای معروف عرض شکایت  ،السالم( )علیه ی این نوع تربیت امامه بارز نتیجهتربیت نمودند. نمون

شما را اینگونه نسبت  السالم( )علیه دارد که علیدر دربار معاویه است. در این مجلس، معاویه اذعان می« هَمدانی

کند، شما با شیر مادر رشد می ای که کم کمبه حاکم جسور کرده که به راحتی از وی انتقاد کنید. مانند بچه

را به تدریج با این شیوه رشد داده؛ اما منِ معاویه این جسارت را به تدریج از شما خواهم گرفت؛ مانند مادری 

 گیرد.که به تدریج بچه را از شیر می

ناسب با شان متو در ادامه ی پنل دوتن از افراد برگزیده که عنوان مقاله پس از اتمام سخنان استاد روحی،

 ی پژوهش خود پرداختند.پنل مذکور بود، به ارائه

ی خود با ی علوم انسانی می باشند، به ارائه مقاله،که مدرس تاریخ در دانشکده«آقای احمدزاده»نفر اول 

پرداختند. شاخص ترین بخش مقاله ایشان بیان این نکته  "گرایی در نهج البالغهفرهنگ حق"عنوان 

گرایی را در جامعه جاهلی تغییر داد و حالت قبیلگی قبل از اسالم در مورد نگ حقاست که )اسالم فره

 رعایت حق از بین برد.(

گرا شده و به رعایت های قومی و قبیلگی، حقبدین ترتیب تمامی )اکثریت( مسلمین به دور از عصبیت 

 حقوق سایرین اهتمام ورزیدند.

ارائه نمودند و  "حق نفس در نهج البالغه"ی خود را با عنوان مقاله« سرکار خانم احتسابی»نفردوم 

 محورهای زیر را به عنوان حقوق نفس معرفی کردند:
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حق خودشناسی؛که رعایت این حق دو دستاورد مهم در پی دارد؛ یکی حفظ کرامت نفس و دیگری  الف(

 خداشناسی؛

 ات، اخالقیات و احکام است؛اهتمام به علم آموزی؛که در اسالم علم واقعی شامل: اعتقاد ب(

حفظ سالمت جسم؛ البته این امر زمانی ارزش دارد که انسان با حفظ سالمتی و شادابی خود، برای  ج(

 کسب آخرت بکوشد.

ی یکی از در بخش پایانی، مدیر پنل سرکار خانم تعادلی، از استاد روحی درخواست کردند تا درباره

موانع پایبندی به حق از دیدگاه »ی آن ارسال نشده، با عنوان درباره ایگونه مقالهمحورهای همایش که هیچ

مواردی را اشاره نمایند. استاد روحی در این مورد مواردی را به عنوان موانع حق پذیری،  ؛(«السالم )علیه امام علی

 به طور مختصر بیان فرمودند:

 دنیا دوستی و دنیاگرایی .5

جایگاه و افراد و...( مانع انسان از دنبال کردن حق و پایبندی به آن است. )حبّ مال و  مندی به دنیاعالقه

یعنی بیش از حد به تمتعات  پرورانند.خواص به پست و مقام عالقه دارند و عوام حرص مال دنیا در دل می

ی هی شهوت است؛ یعنی تمایل به هر منفعت و جذب آن بر عهداند. این موارد مربوط به قوهدنیوی وابسته

 ی شهوت است.قوه

 تکبر .2

داند، به حق خود قانع نبوده و به دنبال در این حالت فرد به دلیل اینکه خود را برتر از سایرین می

 .ی غضبیه مرتبط استی حقوق دیگران است.این بخش به قوهمصادره

 

 

 



 / حقوق در نهج البالغه3میثاق علوی 

 
 

53 
 

 

 برتری ذهنی و هوشی .9

به خاطر آن به خود مغرور شده،  ی هوشی باالیی برخوردار است، ممکن استهنگامی که فرد از بهره

ها را ندارند، در نتیجه در صدد سلب نعمت و حقوق مندی از نعمتگمان کند دیگران لیاقت و شایستگی بهره

 ی عاقله و ادراکی ارتباط دارد.از دیگران برآید. این قسمت از رفتار انسان به قوه

 عدالت ناپذیری .4

برابر ظلم است. یکی از موانع آشکار پایمال نمودن حقوق عدالت در اینجا به معنای اخصّ خود و در 

 ظالم بودن فرد است.السالم(،  )علیه دیگران از نگاه امام علی
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 پنل محيط زیست

 هیلجناب آقای دکتر جالل ولی ال 

 )رئيس انجمن علمی آموزش محيط زیست و توسعه پایدار(

جعلنا من المتمسکین بوالیه علی بن حیم الحمد هلل الذی بسم اهلل الرحمن الر

 ابی طالب.

بنیاد دانش محیط زیست و راهکارهای توسعه پایدار در آثار »موضوعی که به آن می پردازم تحت عنوان  

است. ایشان موجودی فرابشری است زبان ما قاصر  السالم( )علیهخداوند علم و شمشیر، حضرت علی بن ابی طالب 

ت کنیم. اگر شهر علم رسول اهلل است، باب آن حضرت علی است. بنابراین هر باب است که درباره ایشان صحب

 باز کنیم. (السالم لیه)ععلم را می توانیم با یاری حضرت علی 

  است. آموزه ها و مفاهیم اصول زیست محیطی که در آثار امام علی"محیط زیست"یکی از این ابواب 

چه در سیره علوی، آن چنان عمیق است که این امکان را می دهد که  است چه در  نهج البالغه و السالم( )علیه

 بنیان دانش محیط زیست را مانند علوم اجتماعی بنیان گذاریم.

خداوند علم و شمشیر نام کتابی است که محقق آلمانی رودلف ژایگر بر کتاب تحقیق خودش درباره 

روزه هر تباهی زیست محیطی که بشر از خودش به جای گذاشته است. ام السالم( )علیهزندگی پر افتخار امام علی

گذاشته براساس جهل او، یا آزمندی و تجاوزگری به طبیعت است. جهل احتیاج به علم دارد. برای جلوگیری 

از تجاوزهای محیط زیستی باید قانونمند باشیم؛ ادامه رفاه و سعادت بشر در گروی آموزش و آگاهی های 

نین و پایبندی به آنهاست؛ و پشتوانه پایبندی به آن، مراقبت های اجتماعی و زیست محیطی و تدوین قوا

عمومی است. این مسئله برای من جالب بود که ژایگر آلمانی با دیدگاهی بیطرفانه این موضوع را بررسی کرده 

گاهی  رجم کتاب است. عالقه به حضرت علیاست. نام کتاب هم انتخاب خود او است و ذبیح اهلل منصوری مت

اینقدر زیاد می شود که عده ای علی اللهی می شوند و خدا و رسول اهلل را جلوه ای از حضرت می دانند! چرا 
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ما اینقدر حضرت را دوست داریم؟ این مسئله ریشه های تاریخی بسیاری دارد. یک نمونه از عشق مردم مردم 

غرب ایران به عربستان « کرند»را از  در منطقه غرب ایران به حضرت، این است که خود امام صنعتگرانی

دعوت کردند؛ تا این صنعت را در عربستان بنیان گذاری کنند و شمشیر ذوالفقار را مردم کرند غرب ساختند 

 که اکثرا شیعه و برخی از ایشان علی اللهی هستند.

دریاها مرکب شوند و جنیان می گوید: که اگر همه درختان قلم و  (آله و علیه اهلل لیص)ابن عباس از قول پیامبر

نمی توانند فضایل حضرت را بنویسند. استاد عالمه محمدتقی جعفری خیلی حرف زیبایی   شماره گر شوند؛

در ابراز ارادت شخصی خود به حضرت گفته اند؛ در ابتدای تفسیر نهج البالغه می گویند: ما با انسانی طرفیم 

داری عادل است و دارای معرفت در حد اعالست. درباره انسان و که هدف اعالیی را برای زندگانی دارد، زمام

جامعه وابستگی به مبادی عالی هستی دارد و وابستگی مستقیم به خداوند. تقوا و فضیلت در حد اعلی، در 

گفتار، رفتار و اندیشه و نیت، یک انسان برتر است. آیتی از آیات حق و نسخه نادری از کتاب وجود انسان 

البالغه پرتویی از وجود اوست اقیانوسی بیکران و گنجینه ای است پرگهر. ایشان کانون معرفت است. نهج 

الهی است بعد از قرآن و احادیث، نهج البالغه مهم ترین منبع ماست، نهج البالغه در واقع آیینه ای در برابر 

 قرآن است.

یعی پیدا کرده است حتی در امروزه محیط زیست اولویت اول جهان است دانش محیط زیست ابعاد وس

عرصه علوم اجتماعی مطالبی مانند: اخالق زیست محیطی، حقوق شهروندی، عدالت زیست محیطی الهیات 

دانشمندان در ریو برزیل گرد هم آمدند و در عرصه خرد جمعی به نتایجی دست پیدا کردند.  زیست محیطی.

 جات پیدا کند.گفته اند برای این که بشر از تباهی های زیست محیطی ن
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   اهدافی را مشخص کردند که شامل هفده بند است، به برخی از این بندها اشاره می کنیم و مقایسه  

 ماتی که حضرت علی انجام داده اند.می کنیم با اقدا

 پایان تمام اشکال فقر به هر نحوی  (5هدف

ت فقر است و تا زمانی که فقر دانشمندان محیط زیست قائل اند که یکی از علل تباهی های محیط زیس

 وجود دارد نباید انتظار داشته باشیم که درختان قطع نشوند و دریاها از ماهی تهی نشوند.

  تامین امنیت غذایی پایان گرسنگی، (2هدف

 3131اقدامات بشر را تا سال کشاورزی هدف مهم بیانیه است که  بهبود تغذیه و گسترش غذایی و

 مشخص می کند.

 حصول اطمینان از سالمت زندگی افراد و ارتقای سالمتی و تندرستی برای همگان (9هدف

و ارتقای فرصت های یادگیری در طول عمر برای  حصول اطمینان از آموزش با کیفیت و عادالنه (4هدف

  همگان

 مقابله با تغییرات آب و هوایی (1هدف

مدیریت پایدار جنگل ها و بیابان زدایی، ، حفاظت و بازسازی و ترویج اکوسیستم های طبیعی (7و 6هدف

 اقدام فوری برای متوقف کردن نابودی زمین و تمدن ها.

از بقیه می گذرم و به بیان برخی از این اصول و آثار که می تواند در مورد حفاظت از محیط زیست و 

 تحقق اهداف چشم انداز کمک کند، می پردازم.

  که زمین جز با تنگدستی ساکنان آن ویران نشود و  :فرمایند می (مالسال )علیهدرمورد هدف اول: امام علی

مردم شهرها زمانی تنگدست می شوند که والیان به گردآوری مال روی بیاورند. حتما این سخن را از امام 

شنیده اید که هرجا کاخی هست در کنارش کوخ ها ویران شده اند؛ بنابراین خود امام با مجاهدت های ارزنده 

ل زندگی خود همیشه، یارو غمخوار یتیمان بود. آرزو و تمنای امام مومنان نعمت و برکت برای همگان در طو
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بوده است. حضرت حتی در دعای طلب باران که دعای فوق العاده ای در نهج البالغه است، به آبادی و 

 سرسبزی گیاهان و به حیوانات توجه می کنند.

 ین امنیت غذایی(؛ اولین کسی که گندم را از کشوری به درمورد هدف دوم )پایان گرسنگی و تام

کشوری منتقل می کند امام علی است؛ یعنی اولین انتقال ژن یا اصالح نژادی و ژنتیکی به دست حضرت در 

کنند و برای این کار از  می عربستان انجام می گیرد. عالوه بر این که اولین قنات را حضرت در عربستان ایجاد

کند و اولین قنات در مشرق مدینه جاری می شود. برای رونق کشاورزی اقدام به  انی استفاده میهای ایر مقنی

انتقال گندم مرغوب از ایران می کنند چون عربستان، طائف و مکه گندم مرغوب نداشت و مردم عربستان با 

تا صد سال یا بیشتر  گندم آشنا نبودند و بیشتر شیر شتر می خوردند؛ آن چنان که ژایگر آلمانی می گوید:

 هم عمر می کردند. شیر شتر یک ماده مغذی بود که آن ها را حفاظت می کرد.  

شنویم. ولی ما دور هم جمع شده  ا از دیدگاه یک مستشرق آلمانی میما سیره حضرت ر خانم احمدی:

مورد توجه ایم که ببینیم نگاه خود حضرت درمورد محیط زیست چیست؟ در کدام بخش ها محیط زیست 

حضرت قرار گرفته است؟ چه توصیه هایی از طرف حضرت بیان شده است؟ توجه ایشان به حیوانات، گیاهان، 

 زمین، درختان، آب ها و حتی نجوم را بررسی کنیم.

خواهیم بدانیم این مخلوقات در نهج البالغه چه جایگاهی دارند؛ تعدادی از طالب هم روی همین  می

را برای  در مجموع ما به دنبال آن هستیم که بدانیم حضرت در نهج البالغه چه حقوقی مطلب کار کرده اند و

 اند. محیط زیست منظور فرموده

 هی: لولی ال استاد

اما سیره علوی هم برای ما سرمشق والگویی است و اینها بنیان های دانش محیط زیست بشر است. مثال 

البالغه دارند و  ایی است. حضرت چه دیدگاهی در نهجبان زدیکی از این اقدامات، امروز جنگل زدایی و بیا



 / حقوق در نهج البالغه3میثاق علوی 

 
 

58 
 

 

گذشته از این کتاب که شما همه واقف هستید، اقدامات حضرت بسیار جالب است چون کمتر در دسترس 

 شما عزیزان است. 

گوید در عربستان یک درخت خرما وجود نداشت چون این درخت برای رشد به آب زیادی  ژایگر می

ا آب مکه به میزان شرب اهالی بود و آنقدر نبود که بتواند درختان نخل را سیراب کند. در احتیاج دارد، ام

شهر مکه هیچ کس بدن را نمی شست؛ این عرب ها که امروز یاغی شدند بدن را نمی شستند چون آب 

ت ما به نداشتند و شارع اسالم غسل را واجب کرد تا این که عرب بدن را بشوید. البته این بیان ژایگر اس

 خاطر این امر؛ غسل را انجام نمی دهیم بلکه حکم ذات اقدس الهی و نص صریح قرآن است )رودلف ژایگر/

 (93ص 

اقدام دیگر حضرت اصالح نباتات و انتقال بذر از ایران به عربستان بود امروز یکی از اقدامات بشر این است 

تمهیدات زیست محیطی برای این که میزان غذا ژنتیکی را که در محلی بارور است، با حفظ تمام  DNAکه 

خوردند و استفاده دائم نداشتند چون  نجات دهد. مردم غربستان نان نمی را افزایش دهد و بشر را از گرسنگی

گندم روب نداشتند و حضرت از ایران گندم مرغوب وارد می کنند و دستور دادند که آن گندم را در مدینه و 

 آوردند . های خودشان گندم بسیار به دست مین به بعد عرب ها از کشت زارطائف نیز بکارند. از آ

امروزه عامل دیگری به نام انتقال فناوری که مطرح است. اولین کسی که اقدام به انتقال فناوری و بومی 

 سازی آن کرد امام علی بود. و اولین کسی که آسیاب آبی در عربستان از آب قنات و نهر برای آسیاب وارد

کردند. )رودلف  د نداشت و اعراب با دست آسیاب میکردند و پیش از آن آسیاب آبی در عربستان وجو

 (93ژایگر/ص 

هدف سوم ارتقای سطح سالمت است. اولین پزشک در عربستان حضرت هستند؛ چون در عربستان، آن    

حیرت آور است به شکلی که پزشکان  السالم( )علیهکردند. دانش پزشکی امام  یروزگار کسی به پزشک مراجعه نم

خواستند. ژایگر در تحقیق  و از ایشان درباره بیماری نظر میکردند  اه جندی شاپور با امام مکاتبه میدانشگ
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اولین پزشک شبه جزیره عربستان باشد و قبل از او در شمال  السالم( )علیهخودش می گوید شاید حضرت علی 

اعراب به پزشک مراجعه نمی کردند یا رنج بیماری را تحمل می کردند جزیره العرب پزشکی وجود نداشت و 

تا بیماری خودش مداوا شود، یا می مردند و در طول بیماری به همان حال می ماندند. ابتکارات پزشکی امام 

بسیار شگفت آور است و خود موضوع مستقلی است که جایگاهش در یک سمینار دیگر است.  السالم( )علیهعلی 

در خوردن است. دانشمندان امروز به این نکته رسیده اند که انسان به طور متوسط  السالم( )علیهیه امام علی توص

سال عمرکردند  931را داشته باشد حضرت نوحعلیه السالم بیش از صد سال می تواند عمر کند حتی عمر نوح 

ی بدن مفید واقع شود و چه چیزی این در صورتی است که ما علم داشته باشیم که چه چیزی می تواند برا

 به حال بدنمان مضر است. 

ای نبوده و اولین  یجاد شده است. در عربستان گرمابهایجاد اولین گرمابه در عربستان توسط حضرت ا

از وجوه بیت المال در مدینه ساخته شد و به نام حمام  السالم( )علیهگرمابه توسط معماران ایرانی به دستور امام 

معروف بود. دین اسالم انسان را در مقابل زیست گاه مسئول شناخته است. در عبارتی از علیه السالم امام علی 

 ."ما در مقابل تمام آسمان ها و زمین مسئول هستیم"آمده است که  (السالم لیهع)امام علی 

 خانم احمدی:

 کنید بهتر است بیشتر به نهج البالغه بپردازیم؟ میاستاد فکر ن

 هی:لاستاد ولی ال

ای از  ه آشنا هستید. سیره علوی هم آینهرسیم اما شما بیشتر با نهج البالغ به قسمت نهج البالغه هم می

 نهج البالغه است.
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 خانم احمدی:

هایمان هم قرار است همان  از آن جایی که همایش امروز ما درباره حقوق در نهج البالغه است پنل

موضوع باشد. شما محبت کنید بیشتر به بخش نهج البالغه تحقیقتان بپردازید. دوستان مقاله ارزشمند شما 

 را بعدا حتما مورد مطالعه قرار می دهند.

 استاد ولی اللهی:

مرکزی اسالم اجازه بدهید من خیلی کوتاه فقط عنوانها را بگویم: تاسیس اولین وزارت دارایی و بانک 

کند از  شیفت کاری را در جهان برقرار می صورت می گیرد. اولین کسی است که (السالم علیه) توسط علی

ستند که دروغ نمی گویند وحساب گیرند و می فرمایند: ایرانیان کسانی ه حسابداران ایرانی کمک می

 دانند. می

شود و وقت نماز  قتی ظهر میکند؛ و حقوق تعیین میگمارد و برایشان  انیان را در بیت المال به کار میایر

کردند، و آنهایی را که مسلمانند و  ستند به روش دین خودشان عبادت میهایی که مسلمان نی است ایرانی

 خواند، تا باهم عبادت هاشان را برگزار کنند. ما عبادت کنند در یک گوشه فرا میدوست دارند با آیین 

و اختراع صرف و نحو در عربی یکی از جنبه های زیست محیطی است. سی هزار  م(السال )علیهچند زبانی علی

زبان در جهان وجود دارد که علم محیط زیست می گوید نباید اینها از بین بروند، در حالی که حدود سه هزار 

است که زبان فارسی  آن السالم( )علیهروند. یکی از شگفتی های امام  رایج است و همه  دارد از بین می تا از اینها

 و سریانی را به خوبی بلد است. این خیلی فوق العاده است. 

باید یک نمونه از برخورد امام که امروز برای ما می تواند سرمشق باشد، این است که قبل از سقوط مدائن 

دانشگاه جندی شاپور واقع در خوزستان امروزی از امام علی برای تدریس دعوت شد و آن حضرت به 

 کنند. توسط اعراب صورت گرفت اعتراض می سوزاندن کتابخانه مدائن و اسکندریه که
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خیلی فوق العاده است، امروزه داعش به نام اسالم  (السالم علیه)حفظ معابد و اهرام مصر از نابودی توسط علی 

فرهنگی و تنوع زیست این آثار گرانبها را دارد از بین می برد، در حالیکه ابدا ربطی به اسالم ندارد. آثار 

 محیطی باید در عرصه محیط زیست حفاظت کردند.

بعد از اینکه مسلمانان مصر را تسخیر کردند، اهرام مصر را عالمت بت پرستی اعالم و امر کردند اهرام باید 

رستی، که می دانست اهرام مصر قبر است نه مظهر بت پ (السالم )علیهود. و معابد مصری ویران شود. علیاز بین بر

 نبود.علیه السالم مانع از آن شد که اهرام را ویران کنند. آنها مجسمه ابوالهول رو هم نابود می کردند، اگر علی 

در مورد معابد نیز آن گروه از مصریان که حاضر شدند جزیه پرداخت کنند تا مذهب خود را حفظ کنند. 

معابد آنها را ویران کند. تمام این معابد و اهرام حق داشتند معابد خود را حفظ کنند بنابراین کسی نتوانست 

و سایر آثار فرهنگی، نماد ماندگاری بشر و میراث بشریت است. وجود این معابد در مصر فرقی با وجود صخره 

و کوه ندارد بنابراین حضرت علی، عمر و اعراب را متقاعد می کنند که این آثار را ویران نکنند اما در ادوار بعد 

شمال مصر به دست اعراب از بین رفت و فقط معابد جنوب مصر که دست اعراب به آن ها نرسید باقی معابد 

 (034ماند. )رودلف ژایگر /ص

بنیان گذاشت.گفته شده است که یکی از  السالم( )علیه دیوان عدالت اداری و دادگستری را اولین بار امام علی

 عوامل حفظ محیط زیست قانون گرایی است.

در بحث نوآوری و شکوفایی در عرصه علم و فناوری نیز تاسیس اولین بندر و اسکله در عربستان توسط 

 به دست مهندسین ایرانی صورت گرفت.  (السالم لیه)عامام علی 

ساخته  (السالم )علیههمچنین تاسیس اولین نیروی دریایی و کارخانه کشتی سازی اسالمی به دستور امام علی 

ها داشتند  را ایرانیهای بزرگ  های بزرگ و منجنیق فاعی بحث روز ماست زمانی که قایقرت دشد. امروز قد

فرمایند: علیه معاویه در جنگ صفین برای ما بهترین منجنیق  کنند و به ایشان می ها را دعوت می امام ایرانی
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آنها توجه ویژه داشتند؛ در ها را بسازید. ایجاد مدرسه و آموزش در همه ابعاد از مسائلی بوده که امام به 

 ای از مسجد که به آن صفه می گفتند بعد از نماز ظهر همه را دعوت می کردند و آموزش می دادند . گوشه

        یکی دیگر از اهدافی که دانشمندان و متخصصین محیط زیست جهانی در بیانیه ریو به آن اشاره 

اقتصادی و رشد کامل و کار برای همگان است. امام علی  می کنند، ترویج پایدار و فراگیر و عادالنه رشد

در فرمان معروف خود به مالک اشتر در نهج البالغه می فرمایند: باید توجه تو در آبادانی زمین  (السالم )علیه

بیشتر از گرفتن مالیات و خراج باشد؛ زیرا خراج بدون توجه به آبادانی به دست نمی آید و کسی که بدون آباد 

 بندگان خدا اقدام کرده است. ویرانی شهرها و از بین بردن  گرفتن مالیات و خراج بپردازد، بهنمودن به 

 خانم احمدی:

، بسیار جامع و گسترده مطرح است الغه که امروز بسیار مغفول ماندههمین بحث محیط زیست در نهج الب

نقدی که بنده به عنوان همکار به مقاله آقای دکتر دارم این است که تمام منابع از یک محقق آلمانی درباره 

ت که چرا ما نه؟ و تمام بهره ای که ما می توانیم از این مباحث داشته باشیم این اس است (السالم )علیهامام علی 

ی حضرت را عمال به ما نشان می دهد، کتاب شریف نهج البالغه است. این  یرهای که س مهم ترین مجموعه

. منابع بخش یعنی محیط زیست در نهج البالغه، فقیرتر از سایر قسمتهاست و کار کمتری روی آن شده است

 دیگر اینقدر برای ما ارزشمند نیست که خود نهج البالغه قابل توجه است. 

بریم  کنیم و آن چارچوب را می چارچوب را از جای دیگر تعیین می متاسفانه عموما ما در تحقیقات، یک

دینی؛ ذیل کنیم شاهد مثال و تایید از متون  عی میکنیم؛ یعنی س ون دینی و برای آن مستند پیدا میدر مت

کند که ما  نده این است که واقعا ادب حکم میهمان مواردی که در ذهن خودمان است، بیاییم ولی نظر ب

اند و ما آن ها را  ب بگیریم. ببینیم حضرت چه فرمودهخودمان را بسپاریم به این متون قدسی و از آنها چارچو

 های کاربردی بکنیم. از آن ها استفادهدسته بندی کنیم و 
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که اوال چرا به نهج البالغه و این همه موضوعات آن به ویژه مسائل زیست بنابراین به این بیندیشیم  

محیطی اینقدر کم توجه شده است، و ثانیا اگر کسی احتماال در این زمینه کاری انجام داده است، عرضه 

ا از طریق متون دینی اصلی خودمان نماید، بابی باز شود برای کارهایی از این دست. ما باید نیازهایمان را واقع

، یا آمریکایی دوباره به خودمان رخد و بعد از طریق یک فرد آلمانیمستقیما رفع کنیم نه اینکه چند دست بچ

 باز گردد. چرا مستقیم نتوانیم بهره بگیریم؟

، که تاحدی اند اره حقوق حیوانات انجام دادهاگر استاد اجازه بفرمایند یکی از دوستان ما، تحقیقی را درب

 می تواند به این نیاز پاسخ دهد اگر اجازه بدهید ایشان گزارش کوتاهی بدهند.

 یکی از طالب:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

حقوق حیوانات از منظر اسالم با تاکید بر نهج البالغه است، »عنوان مقاله   ،با کسب اجازه از مظهر استاد  

 ما حقوق را از نظر اسالم بررسی کردیم و هرکجا که مطلبی از در نهج البالغه بود ذیل آن مرقوم کردیم. در

رار گرفت ها ابتدا مفهوم حق و حیوان از نظر لغوی و اصطالحی مورد بررسی ق این پژوهش مانند سایر پژوهش

و پس از آن جایگاه حیوان از منظر حقوق و فلسفه تبیین شد سپس به معیارهای طبقه بندی حیوان در قرآن 

پرداخته شد. بعد از آن ویژگی های حیوان و جایگاه و منزلت حیوان از منظر نهج البالغه تبیین شد. در انتها 

وان مورد بررسی قرار گرفت. حقوقی که در نهج اهمیت و جایگاه حقوق حیوان از منظر اسالم و انواع حق حی

 (السالم )علیهعلی موال 34ذبح حیوان است. در خطبه  البالغه بررسی کردیم، شامل، حق حیات. شرایط و نحوه

فرمایش مستقیمی در این رابطه داشتند. از دیگر مباحثی که مطرح  شده لزوم مهربانی و مالطفت با حیوانات 

اذیت آنان، حق مسکن، حق تولید مثل، حق احترام و ... حق سرپرستی و حق کاربری  است. پرهیز از آزار و

درست که در واقع به روشنی گویای این نکته است. که حیوان از شان و کرامت و منزلت الهی برخوردار است 

 بگیرد.  و انسان حق ندارد به بهانه ی اشرف مخلوقات بودن، مقام و کرامت الهی این آفریدگان را نادیده
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این است که مثال در مسائل فقهی، درمورد نجاست برخی حیوانات  سئوالی که به ذهن من هم رسید

 مطالبی مطرح شده که با این تکریم نسبت به حیوانات ظاهرا سازگار نیست!!

جمله ای از حضرت آمده که به مثله کردن حیوان نیز اشاره فرمودند و مثله کردن را حتی 33ذیل خطبه 

 ورد سگ جایز نمی دانند. و این که حیوانی رد یا مذموم باشد در نهج البالغه نداریم. درم

 خانم احمدی: 

ببینید ما یک سری مسائل فقهی داریم راجع به حیوانات که آن ها هیچ ربطی به آزار نرسانیدن، مراقبت 

دارند؛ منظور از تکریم این نیست کردن، غذا دادن و پرورششان ندارد. هریک از حیوانات در این عالم نقشی 

که ما این حیوانات را به رختخواب خودمان ببریم! یعنی جایگاه حیوان با جایگاه انسان متفاوت است؛ هرکدام 

از این ها از نظر فقهی هرچند طرد شده باشند، یعنی ورودشان به متن زندگی خصوصی انسان ممنوع اعالم 

ر هستی دارند؛ رعایت حقوقشان الزم است. بنابراین ما وظیفه داریم شده باشد، به جهت موقعیت هایی که د

 حوزه حقوق را با فقه نیامیزیم.

همه موجودات شعور دارند و حتی همین زمینی که ما روی آن گناه می کنیم یا نماز می خوانیم علیه یا 

درختان و سنگریزه ها له ما شهادت خواهند داد. اگر فرمودند همه چیز خدا را تسبیح می کند حتی برگ 

توانند خدا را تسبیح می کنند، این تسبیح فرع بر شعور آن هاست اگر شعور نداشته باشند تسبیح گر نمی 

سقف خانه ما، زمین زیر پای ما به گردن ما حق دارد. فرمودند شما خانه ماباشد. بنابراین حتی دیوار 

مین ها و سرزمین هاتان، هم حیواناتی که شما با آن ها هم ز شما  درباره"حتی علی البقاء و البهائم"مسئولید

 زندگی می کنید مسئولید.

 هی:لولی ال استاد

یک کنوانسیون جهانی در عرصه محیط زیست به وجود آمده است به نام کنوانسیون تنوع زیستی و ایران 

نوانسیون بر آن هم عضو آن است و همه کشورهای بزرگ دنیا هم در این کنوانسیون شرکت کردند. این ک
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است که تمام موجودات عالم ارزشمند هستند و همه آنها از یک سوسک و ساس گرفته تا مار و مور و عقرب، 

هستند که ما از آن غافلیم و  مگس و پشه ارزشمند هستند. هرکدام از این ها یک کارگاه بزرگ بیوتکنولوژی

ناکازاکی را زدند، دیدند دانیم که چه موادی در بدن آنها وجود دارد. مثال وقتی بمب اتمی هیروشیما و  نمی

ال ها مقاومت کرده بود های زرد آن جا زنده هستند. تنها موجودی که باقی مانده و پس از س که سوسک

ن که معلوم شود در بدن این ها بودند. همین قضیه زمینه تحقیقات زیادی را ایجاد کرد برای ای همین سوسک

سوسک چه ماده ضد رادیواکتیوی وجود دارد، تا ما بر اساس آن بتوانیم لباسی بسازیم که در مقابل 

 رادیواکتیو مقاوم باشد. 

تمام دریاها را بیش از حد مجاز را از نظر رادیواکتیو آلوده کردند و تمام  0931آمریکا و شوروی تا سال

ی سرطان مبتال شدند به جز کوسه. برای این کوسه ای که این همه توانایی دارد موجودات دریا به بیمار

تحقیقات بزرگی آغاز شد اینکه بدانند در بدن کوسه چه چیزی هست؟ بنابراین همه ی موجودات ارزشمند و 

مستقل، و حاصل میلیون ها سال تحول هستند؛ به همین  DNAذخایر ژنتیک جهان هستند. هرکدام یک 

نباید نابود شوند باید مورد حفاظت قرار بگیرند. در قرآن و نهج البالغه گفته شده همه ی موجودات خدا دلیل 

 گوید:  النا نیز میامانت های الهی هستند مو

 با شما نامحرمان ما خامشیم.          ما همه سمیعیم و بصیریم و هشیم                          

وشمند هستند. اما با ما خاموش هستند. همه درحال تسبیح و عبادت همه موجودات سمیع و بصیر و ه

این دنیا خلق نشده، . حتی یک مگس هم به باطل در "ما خلقتنا هذا باطال سبحانک"هستند. قرآن می فرماید:

 ی حیوانات حقوقی دارند و هر یک در جایگاه خود مستقل است.  بنابراین همه

فرمایند: عقرب و موش را از محیط زندگی  می (آله و علیه اهلل لی)صو رسول اهلل  الم(الس )علیه از سویی دیگر امام علی

و تان دور کنید این در حالی است که موش در طبیعت نقشی ایفا می کند، در بعضی مزارع، زمین را زیرو ر

 کنند. می ها را پاک می کنند بعضی آلودگی
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شاید بتوانیم بگوییم یکی از حضار که در واقع حق زیست هر موجود زنده ای از مضرات و منافع احتمالی 

اگر چه  "فیها منافع للناس" آن  جدا نیست؛ تا آنجا که در قرآن نیز در مورد حرمت شراب و قمار گفته شده 

نبه فقهی و حقوقی آن از یکدیگر ؛ یعنی ج"اثمهما اکبر"این موارد برای انسان دارای منافعی باشد، اما 

 جداست. 

  یکی از طالب:

در این مورد فرموده اند که حیوانات علیه السالم حیوانات دارای ادراک و شعورو احساس هستند. امام صادق 

و خداوند به حیوانات چهار خصلت عنایت  ند ولی نه ادراک مخصوص انسان هادارای ادراک و شعور هست

ترس از  -3شناخت جنس نر از ماده  -3شناخت راه کسب روزی  -3شناخت خالق خود  -0فرموده است: 

 مرگ

 خانم احمدی: 

از دیگر اشارات حقوقی درباره حیوانات توصیه امام علی به مالک اشتر می فرمایند: هنگامی که می خواهی 

ری مالیات از دامداران بفرستی به آنها سفارش کن طوری وارد نشوند که حیوانات افرادی را برای جمع آو

ای  حیواناتی که وظیفه " .و لیروحها فی الساعات"بترسند. همچنین باید به حیوانات فرصت استراحت بدهید 

م سوار شدن بر ، باید زمانی را برای استراحت به او بدهید. از آزار هنگارد مثال بار می کشد و شخم می زنددا

حیوان بپرهیزید که بیش از حد سنگین نشود و بیش از حد سواری ندهد و نیز فرموده اند فرصت برای 

چریدن به حیوانات بدهید و او را در چراگاه رها کنید تا مدتی راحت باشد. این دستور عالوه بر زمان 

 استراحت حیوان است،و در واقع فرصت تفریح برای حیوانات است.

ان مهربان برای این حیوانات بگمارید مبادا چوپان خشن باشد؛ بلکه چوپانی بگمارید، که هم شفیق چوپ

باشد هم امین. نیز می فرمایند: حیوان بیمار را مراعات کنید از حیوانی که مثال دستش شکسته یا بدنش 
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ینها  مواردی است که زخمی است؛ مراقبت کنید. یا حیوانی که پیر شده نباید حقش نادیده گرفته شود. ا

 خود حضرت اجرا می کردند و سایرین را هم بدانها ترغیب می فرمودند. 

به من بدهند حاضر  ای از دهان یک مورچه فرمودند : اگر حکومت عوالم سبعه را حتی درباره گرفتن طعمه

یک مورچه جایگاه دارد آن هم در  (لیه السالم)عای را از دهان مورچه ای بگیرم؛ در مکتب علی  نیستم یک دانه

. ایشان از مثله کردن حیوان حتی حیوان مرده بسیار پرهیز می )علیه السالم(مقابل شخصیتی چون امیرالمومنین 

دادند و منظور از مثله کردن بریدن اعضای بدن حیوان است. و نیز تاکید فرمودند بین حیوان مادر و فرزندش 

رخورد عاطفی حضرت با حیوانات است که به رابطه محبت آمیز بین مادر و جدایی نیندازید. این نهایت ب

فرزند در میان حیوانات هم توجه دارند. تمام شیر حیوان مادر را ندوشید تا برای فرزندش شیر داشته باشد. 

پرهیز نوزاد این حیوان حق دارد از مادر ارتزاق بشود. از کشتن بی رویه و بیش از نیاز حیوانات حالل گوشت 

ها استفاده کرد. از کشتن حیوان در حضور حیوان دیگر  توان از گوشت آن ط تا حد نیاز مینمایید. فق

دارند از جمله وجود بپرهیزید.... آنچه گفته شد در مورد حیوانات بود. اما در مورد زمین نیز امام بیاناتی 

اینها رهنمودهایی دارند. چرا که همه ها، مروارید در صدف ها در دل دریاها و برای همه  معادن در کوه

شود. به استحکام بخشیدن زمین توسط کوه ها اشاره می فرمایند که  های انسان از طریق زمین تامین مینیاز

 در قرآن نیز مطرح شده است.

 ولی اللهی: استاد

کنند  زندگی میی که در ناحیه کوهستانی محیط زندگی انسان بر خلق و خوی او تاثیر گذار است. مردمان

کنند خلقی متفاوت دارند. هدف محیط زیست و دانشمندان این است  مردمی که در کنار دریا زندگی می با

که هر کسی در هر منطقه ای که زندگی می کند از حداقل رفاه برخوردار باشد. تنها در این صورت است که 

ین مانند یک موجود هوشمند عمل قدند زممحیط زیست از بشر در امان خواهد بود. دانشمندان امروزی معت

 کند.  می
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 یکی از حضار : 

شما مطالبی را که بیان نمودید درباره حیوانات بود آیا درباره موارد دیگری مثال عدم جواز تخریب ابنیه 

 باستانی یا سایر موارد زیست محیطی در نهج البالغه مطالبی آمده یا خیر؟

 خانم احمدی: 

ه قدری باالست که سخن درباره هر موضوعی را در دل خود دارد. این محقق آلمانی از غنای نهج البالغه ب

کجا به این مطالب دست یافته است؟ البته همه مطالب صادره از وجود مقدس امیرالمومنین، همین نهج 

لبالغه البالغه ای نیست که در دست ماست بلکه چندین برابر آن است. یقینا از سیره آن حضرت و تمام نهج ا

که چند برابر این نهج البالغه است درباره همه موضوعاتی که ما در بخش زیست محیطی به دنبال آنیم 

 مطالب قابل توجهی وجود دارد.

 یکی از حضار: 

لطفا آقای جرج جرداق را فراموش نکنید ایشان شاید اولین شخصی بود که مبحث حق محیط زیست در 

 نهج البالغه را عنوان کرد.

 احمدی: خانم

اند. عالمه امینی )ره( در حین نگارش کتاب  را برهمین مبنای حقوق نوشته"صوت العداله االنسانیه"کتاب 

الغدیر، یک نسخه برای جرج جرداق به عنوان یک حقوقدان جهانی می فرستند و به ایشان می گویند : شما 

ضایع شده بسیار دارد؛ این بخشی از یک حقوقدان جهانی هستند و ما یک مظلومی در عالم داریم که حقوق 

صوت "زندگینامه و سیره ایشان است شما درمورد ایشان حکم کنید. ایشان پس از مطالعه کتاب الغدیر

 را می نویسند. "العداله
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 :ولی اللهی استاد

در نهج البالغه به بیش از سی گونه جانوری اشاره شده است و سوالی مطرح که آیا جانوری هست که  

هش شده باشد و به عنوان مظهر شر شناخته شود؟ هیچ جانوری به عنوان مظهر شر شناخته نشده و یا نکو

نکوهش نشده است. چون همه موجودات مخلوق خدا هستند و حتما حکمتی در آفرینش بوده است. بسیاری 

     ن ها به وجود از این موجودات که مهجور واقع شده اند. درحال حاضر صدها یا هزاران ماده دارویی از آ

می گیرند که در استرالیا زندگی می کند. بومیان قدیم ین سم دنیا را از یک قورباغه سبز می آید. مهلک تر

قورباغه های سبز را می گرفتند و نیزه خود را به سمی که در پوست این حیوان است آغشته می کردند و با 

امروزه مهلک ترین داروهای روان گردان از محصوالت آن گاو وحشی را از پای درمی آوردند. همچنین 

 کنند. انند آن را در آزمایشگاه سنتز میحیوانی و طبیعی می گیرند و بعد م

      سوال دیگر این است که چرا ژایگر آلمانی و صدها نفر که در جهان در زمینه های مختلف تحقیق 

گرایانه است، زیرا به هرحال یک عشقی از حضرت و می کنند؟ اگر ما شیعیان تحقیق بکنیم می گویند جانب 

خاندان ایشان در نوشته های مان بروز خواهیم داد. اما وقتی یک فرد آلمانی غیرمسلمان در مورد یک 

تحقیق بکند خیلی جای توجه دارد. درحال حاضر هر کشوری در  السالم( علیه)شخصیت برجسته جهانی چون علی

ی را به خودش منسوب کند مثال کشور ترکیه موالنا را به خودش نسبت جستجوی این است که یک شخصیت

 می دهد.  

ما از بیان این مطالب بیشتر قصد داریم قوت قلب و الهام بگیریم، یعنی از امام سرمشق بگیریم و بگوییم 

این همه اقدامات در جهت از بین بردن نقاط ضعف زیست محیطی خود  (السالم )علیهشخصیتی مانند امام علی 

انجام داده است ما چه کرده ایم؟ این نشست ها بیشتر از بعد روانی موضوع است اما قطعا مسئله از این ها  

در آمریکا فلسفه ای تحت عنوان پاراگماتیست وجود دارد که می گوید هرچه عمال مفید فایده  فراتر است.

نگیرد بیهوده است. امسال هم سال اقدام و عمل است ما باید این اقدامات گهربار و پندهای ارزشمند را  قرار
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در جامعه به کار برده و از آنها بهره ببریم. آن محقق آلمانی که در این مورد تحقیق می کند با هدف این کار 

 را انجام می دهد و به کار می برد.

 خانم احمدی: 

ای در دست نداریم که مدون شده  . ما اساسنامهرسد اشکال از ماست به این معارف نمیاگر ما دستمان 

باشد. تمامی اطالعات در دل منابعی مانند نهج البالغه است که باید استخراج شود و بعد به عمل در بیاید ما 

نامه معروف امام به نه استخراج کردیم و نه عمل کردیم. منشور سازمان حقوق بشر با بیشترین بهره گیری از 

ای که در دست ما شیعیان هست و اگر ما استفاده نمی کنیم این مشکل  شده است، نامه مالک اشتر تدوین

ها به دنبال فتح بابی در این زمینه هستیم تا از این دست  مان است. ما در این همایش و نشستخود

 تحقیقات اتفاق بیفتد و در آینده به عمل تبدیل شود.

 حضار: یکی از 

توان اینگونه نتیجه گرفت که در این جا نقش پژوهش پررنگ است و برگزاری چنین همایش ها و  پس می

در حوزه علوم انسانی را ضروری است که این جلسات ادامه داشته باشد و صرفا به این همایش اکتفا نشود و 

ید تاثیرگذار باشد مانند مهندسین از اهل فن نیز دعوت بشود و غیره تا در این جلسات حضور پیدا کنند شا

 شهرسازی. 

 یکی از حضار:  

با تشکر از مطالب که بیان شد بسیار جالب بود اما کاربرد تمام این مسائل در زندگی امروز چیست؟ ما تا 

چه حد توانسته ایم این دستاوردها را در همین محیط زیست کشور خودمان کاربردی کنیم؟ این ها برخی از 

ت در مورد حیوانات در نهج البالغه توصیه شده است. اینک در مورد بقیه موارد زیست محیطی مواردی اس

 فرمایشات استاد را می شنویم. 
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 خانم احمدی:

من در تکمیل بیان استاد اضافه می کنم که حضرت در نهج البالغه به این نکته اشاره کرده اند که محل  

ی از تاثیرات طبیعت بر انسان، رشد و نمو است و منظور از رشد، زندگی انسان بر روحیات او موثر است؛ یک

طراوت و بالندگی و نشاط است. می فرمایند زمان شروع فصل سرما خود را بپوشانید و زمان شروع گرما اوایل 

شما همان می کند که با درختان بهار با وجود خنک بودن هوا اما خود را زیاد نپوشانید، زیرا طبیعت با 

 کند،  همسویی با طبیعت یک ابتهاج و سروری را در انسان ایجاد می کند. می

های آتی به  از وقت ماست و انشااهلل در همایشاین که متقابال انسان چه اثری بر طبیعت می گذارد، خارج 

 .آن ها خواهیم پرداخت
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 پنل اجتماعی 

 دانشگاه() استاد حوزه و سرکار خانم دکتر ميرخانی 

بودند و در ابتدا ضمن اشاره ایشان مدیریت پنل اجتماعی را در همایش دارا 

فضیلت ماه عظیم و پر خیر و برکت رجب و بهره مندی از آن برای ذخیره  به

نهج البالغه پرداختند و یاد آور شدند که در آن خطبه  602معنویت و فضیلت در تمامی عمر به خطبه 

ابر فرمایش حضرت امیر یکی بن .را حقوق رعیت بر والی و با عکس معرفی می کنداعظم حقوق  ،حضرت امیر

در  .ترین حقوق که خداوند واجب نموده حق والی بر مردم که حتی حقوق فردی را نیز در برمی گیرد از مهم

ین نماز بنابراله حاکمیت است. به مسا تنهج البالغه بیش از نیمی از شکایات مردم از عدم رعایت وظایف نسب

 .و روزه و عبادت فردی بدون رعایت حقوق اجتماعی هیچ است و به سر منزل مقصود نمی رسد

 دت بین اصول مشترکحقوق اجتماعی برای برقراری وح به شنادر ادامه ایشان به لزوم همکاری زنان آ 

 .اقصی نقاط دنیا به اهتزاز درآوردفرهنگ علوی را در  ره داشت تا بتواناشا کشورها

 

 

 



   

 

 

 

 بخش پنجم

 مقاالت 

 مقاالت برگزیدگان  

  چکیده مقاالت رسیده به دبیرخانه

 همایش
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 استاد و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  /خانم مریم هاشمی

 ت و بندگی در نهچ البالغهیّدوهای حقّ عببررسی پارادایم :عنوان

:چکیده

سبحان و ذات  در برابر خداوند اش حق بندگی ،هاى عالى و روابط عابدانه و عاشقانه انسان یکى از وجهه

بدون آن  و دنیوی زندگی مادّی انسان در ایناز ضروری ترین پایه های زندگی است و است، حقی که  احدیت

عشریه بر این است که  اعتقاد مسلمانانِ شیعة اثنانمی باشد؛ بر این اساس،  خویشقادر به تأمین سعادت 

یرة در س (،آله و علیه اهلل لی)صت و بندگی را می توان بعد از سیرة حضرت رسول یّدوترین پارادایم های حقّ عبکامل

استخراج کرد؛ زیرا به عنوان  نمونه، د ( السالم علیهم) ر ائمة هدییو سا (السالم علیه)عملی حضرت امیرالمؤمنین علی

کردار مبتنی است؛ بدین سان جهت تأسی به بر چارچوبِ توحید در قول و در نیایش و بندگی تأکید اصیل

الزامات در اسالم و اجرای عملی آن در جامعة اسالمی عصر حاضر، نگارنده در این مقاله سعی نموده است 

 بررسی نماید. (السالم علیه )حضرت علی منظراز  عبودیّت و بندگی را شاخص های

این عبودیت، های  شاخص روح حاکم براین مقاله است (السالم علیه)علی عنایت به این که نگاه امام بنابراین با

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با تکیه بر روش تحلیلی توصیفی،  ایشاننزد 

 البالغهنهج ،السالم( )علیهامام علی  ، بندگی اصولعبودیت،  پارادایم،: ها کلیدواژه
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 مقدمه

ایانی کرده و به تمدن خیره های ش های علوم و صنایع پیشرفت روزه با این که بشر در تمام قسمتام

پیش حس بع الیزال الهی بیش از مقولة نیایش و عبادت با منای نائل شده است، احتیاج خود را به  کننده

هایی ازاهتمام بشر  ، نمونهـ معنوی یدینهای  مایشانتشار هزاران کتاب و مقاله و تشکیل صدها ه کند، می

 در جهان مادی می باشد.  عبادتیمتمدن برای بسط اصول 

عبادت و پرستش خداوند یکتا و ترک پرستش هر موجود دیگر، یکی از اصول تعلیمات پیامبران الهی 

پیامبری از عبادت خالی نبوده است. در دین مقدس اسالم نیز عبادت سرلوحه همه  است. تعلیمات هیچ

تعلیمات است. عبادت، در اسالم به صورت یک سلسله تعلیمات جدا از زندگی که فقط به دنیای دیگر تعلق 

نظر از و  عبادات اسالمی با فلسفه های زندگی توأم و در متن زندگی واقع است.داشته باشد، وجود ندارد

  .اسالم هر کار خیر و مفیدی اگر با انگیزه پاک خدایی توأم باشد، عبادت است

که  عبادت و بندگیشود. این نوع میشاخص هایی از مقولة فلسفه عبادت و بندگی مطرح در این نوشتار 

نوشتار مورد هایی دارد که در این مطرح است، ماهیت و شاخص السالم( )علیهدر سیرة عملی و نظری حضرت علی 

 گیرد.بررسی قرار می

 : دو سؤال اساسی که این نوشتار در پی پاسخ گویی به آن بوده این است که: سؤاالت پژوهش

ارائه نمود  بندگی صرف الگویی از السالم( )علیهچگونه می توان با توجه به سیرة عملی و نظری امام علی  .1

 ؟زمین باشدیک انسان بتواند، خلیفه اهلل بر که به وسیلة آن 

 فلسفة عبادت و نیایش و شاخص های آن در نهج البالغه کدام است؟ .2

ی با عنایت به سیرة عملی و نظری حکومت امام علی عبادت وبندگبا توجه به این مسئله شاخص های  

 بررسی گردیده است. (لیه السالم)ع
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توصیفی ـ  این مقاله بر پایة منابع کتابخانه ای تدوین و با استفاده از روش اسنادی و سپس :روش پژوهش

 تحلیلی انجام شده است.

 پژوهش های فرضیه

های بندگی خالصانه در انسان، منوط به رعایت اصولی ویژه و در یک  استقرار ویژگی: اول اصلی فرضیه

 .است خود ندانستکالم اصل مکلف 

در افراد، بسته به نوع ایدئولوژی و جهان بینی خاصّ  عبادت و بندگی هایشاخص  :دوم اصلی فرضیه

 .متفاوت است ،ایشان

 مفهوم شناسی واژه حق .5

به معنای و ثابت و ضد باطل است. اصل حق به معنای مطابقت و موافقت است  یدر لغت به معنا« حق»

سوره انفال آمده  3، ذیل آیه البحرین مجمعکتاب ضد باطل، صدق، وجود ثابت و غیره گفته شده است، در 

حق معناى دیگرى هم دارد که مقصود ما در اینجا  «خود واقع شود. جایگاهحق آن است که شیء در »که 

است.حق، در این معنى چیزى  مطرح« تکلیف»است و آن عبارت است از معنایى که در برابر  معنا نیهم

ان است و تکلیف آن چیزى است که بر عهده فرد و به نفع دیگران است. است که به نفع فرد و بر عهده دیگر

. تکلیف فتوا بردار است اما حق است «بر فرد مکلف»و تکلیف « براى فرد محق و مستحق»به بیان دیگر، حق 

 ( 91: 0940مجمع البحرین، فتوا بردار نیست.)

ثم ردوا »ر رفته است، از جمله در آیه شریفة در آن به کا« حق»توان یافت که واژه  در قرآن، مواردی را می

سپس به سوی خدای عالم که به حق موالی بندگان  «الی اهلل موالهم الحق اال له الحکم و هو اسرع الحاسبین

گردید، آگاه باشید که حکم خلق با خداست و او زودتر از هر محاسبی به حساب خلق رسیدگی  است باز می

چون خدا به »آمده است: « المیزان»از اسماء حسنای الهی است. در کتاب تفسیر « حق»تواند کرد. در اینجا 

نقل شده علّت این « مجمع»کتابذاته و صفاته، غیر قابل زوال است، لذا از اسماء حسنای اوست و در 
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و بهتر است گفته شود، ذات و افعال و « نامگذاری آن است که امر خدا همه حق است و باطل در آن نیست

 (السالم علیه)ها مطابق واقع و در جای و موقع خویش است. در کالم معصوم  ت خدا حق است یعنی همه آنصفا

فالحق » :فرمایند نتوان یافت که در تعریف و تبیین حق می (السالم علیه)شاید تعبیری زیباتر از کالم حضرت امیر 

تر از آن است که وصفش کنند ولی به  دهپس بگو حق گستر« أوسع األشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف

 (93: 0940)مجمع البحرین،  هنگام عمل تنگنایی بی مانند دارد.

اخالق شاید بتوان گفت آن چه در کنار فلسفة عبادت و چیستی آن مطرح است، مقوله اخالق است؛ 

مظهر یک نوع فشار و عقدة روحی است که تحمل آن برای اکثر مردم دشوار می باشد. اصوالً هیچ یک از 

افراد بشر ـ به استثنای عدّة اندکی ـ حاضر نیست در صورتی که پای کوچک ترین استفاده و لذّتی برای او در 

ان از آن چشم بپوشد. بنابراین باید یک میان باشد، اخالق به خرج دهد و فقط به خاطر خیرخواهی برای دیگر

امر معنوی نیرومندی در میان تودة بشر حکومت کند تا او را به سوی اخالق و به پیروی از اصول عالیة آن 

های روانی ثابت شده است  است، زیرا به تجربه و از نظر بحثوادار نماید و آن امر معنوی فقط دین و مذهب 

مانی می پذیرد که یک پایة ایمان صحیح داشته باشد.)کیا، رابطة دین و اصول اخالقی را ز ،که هر کس

 (33اخالق، 

شود ملتی از تمام مواهب مادی  صحیح را تشکیل می دهد؛ بسیار می دین و اخالق اساس یک زندگی

سیار برخوردار است، نیروی او بحدّ کافی، هوش و استعداد فراوان، منابع زیرزمینی زیاد، موقعیت جغرافیایی ب

مناسب، اما بر اثر زیرپا گذاشتن اصول اخالقی در مدّت کوتاهی فساد ودزدی، خیانت و تقلب، بدبینی و سوء 

ظن، اجحاف و تجاوز، و یا تنبلی و بی حالی، سستی و وادادگی، شیرازة زندگی او را از هم پاره می کند. 

کرِ بی اعتنایی به اصول اخالقی و آن قسمت عمدة ناراحتی ها وگرفتاری های اجتماعی، معلول همین طرز ف

 (3را در ردیف مسائل درجه سوم و چهارم زندگی قرار دادن است. )ناشناس،اخالق در حاشیة زندگی، 
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 ت و بندگی ، عبودیّپارادایم های حقّ الهی .2

شده است و  پرداختهحق الهی نیز  بهدر نهج البالغه تنها از حقوق بشر سخن به میان نیامده است، بلکه 

 :فرمود در این زمینه (لیه السالم)ععلی امام آن سان که دارندگان معرفت الهی هم طراز شهیدان معرفی شده اند.

إنه من مات منکم علی فراشه و هو علی معرفة حق ربه و حق رسوله و اهل بیته مات شهیداً و وقع اجره علی »

بمیرد و حق پروردگار و رسول و اهل بیتش را بشناسد، کسی از شما، که در بستر خود » (091)خطبه «. اهلل

 .«شهید از دنیا رفته است و اجر و پاداش او بر خداوند است

بسیاری از این تکالیف برای  .حقوق الهی، حقوقی است که به ازای آن، تکالیفی برای انسان مقرر می گردد

من » :در خطبه ای فرموده است(السالم لیه)ع چنان که امام علی حفظ حقوق و کرامت انسانی مقرر گردیده است.

از حقوق » (301خطبه «.)واجب حقوق اهلل علی العباد النصیحه بمبلغ جهدهم و التعاون علی اقامه الحق بینهم

واجب الهی بر بندگانش این است که آنان، به قدر توانشان خیرخواهی کنند و برای برپاداشتن حق در بین 

 «.رسانندخودشان به یکدیگر یاری 

مالحظه می شود که همین حقوق الهی نیز در راستای خیرخواهی در امور اجتماعی و تعاون برای برقراری 

 حق و عدالت تعریف شده است. 

 -عباداهلل -اوصیکم»  :یکی دیگر از حقوق الهی، داشتن تقوا و عدم پیروی از هوا و هوس است. از جمله

ای بندگان خدا! شما را به تقوای الهی سفارش می کنم،  (4 ، سطر 090) خطبه بتقوی اهلل فانها حق اهلل علیکم

 .که آن حق الهی بر شماست

 انسانو نقش آن در تکامل اخالقی معنویت پارادایم 

 (043: 0393)مجموعه مقاالت،  معنویت ناظر به ویژگی هایی به شرح ذیل خواهد بود:
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معنویت در ارتباط با وجود خالق معنا می یابد و طبیعی است که ارتباط با او به عنوان امر قدسی  .0

 محور اصلی معنویت تلقی شود. 

 از آن جا که وجود خالق فراتر از محسوسات می باشد، بنابراین معنویت ریشه در فرامحسوسات دارد. .3

 باشد.معنویت باید در تحول و هدایت زندگی فرد معنوی مؤثر   .3

)بر اساس دیدگاه کسانی چون مارپلز از طریق راهنمایی های دین باشد. دستیابی به معنویت باید .3

( از آن جا که معنویت هویت خود را از دین می گیرد، بنابراین نمی توان بدون تکیه بر راهنمایی های 3111)

 دین، مدعی برخورداری از معنویت بود(.

)اهلل ولی الذین آمنوا، یخرجهم من الظلمات إلی النور و الذین کفروا شریفه  باید اعتراف کرد که بر اساس آیه

( بدون 343)بقره/ أولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلی الظلمات، اولئک أصحاب النار هم فیها خالدون(

 داشتن ایمان، تحصیل کماالت اخالقی و نگهداری آن در روح امری غیر ممکن و غیر عملی است.    

 نسبتی بوده، همواره مطرح که مسائلی ترین مهم از یکی (السالم لیه)عهای امام  علی  اندیشه سیر خوانش در

 اگر که به طوری گرفت؛ نظر در اخالقی مبانی با قاعده های پراگماتیک و امر سیاسی بین می توان که است

 سویه بپردازیم، این یعبادمناسبات  بررسی به تاریخی نگاه با و شناسی پارادایمی روش نوعی مبنای بر

 تمیز معرفت اخالق و اخالق فضیلت، نظیر اشکالی قالب در کلی صورتی در میتوان را متکثر و های متنوع

و  نسبت اخالق در ارائه شده های صورت بندی جمله مهم ترین رسد که از می نظر بدین سان به .داد

 گونه ای اخالقی است. زیرا ایشان به و باورهای فضیلت اخالق پارادایم (السالم لیه)عنزد امام علی  بندگی

درحال بازگشت اسالم ناب محمدی به ارزش های جاهلی شده و  قدرتی که موشکافانه سعی کرد اعمال

بود را تا آخرین حدّ کنترل نموده و با اجرای ناب سیرة عملی  درصدد نهادینه شدن آن ویژگی ها در مردم

 کومت خود را مناسبات متعالی اخالق قرار دهد. صاحب شریعت، مبنای ح
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 (لیه السالم)ععلی  منظر اماماز عبادت مفهوم شناسی انگاره های  .9

 

 

مادی قابل دنیای از دیدگاه نهج البالغه، دنیای عبادت آکنده از لذتی است که با لذت دنیای سه بعدی 

طوبی لنفس ادت الی ربها فرضها و عرکت بجنبها بوسها، و هجرت فی » آن سان که می فرمایند: مقایسه نیست.

اللیل غمضها، حتی اذا غلب الکری علیها افترشت ارضها، و توسدت کفها، فی معشر اسهر عیونهم خوف معادهم، و 

، تجافت عن مضاجعهم جنوبهم، و همهمت بذکر ربهم شفاههم، و تقشعت بطول استافارهم ذنوبهم، اولئک حزب اهلل

پروردگارش ادا ه ( خوشا به حال آن کس که وظیفه واجبش را نسبت ب34)نامه  «اال ان حزب اهلل هم المفلحون

کرده، سختی و مشکالت را تحمل نموده، خواب را در شب کنار گذارده، تا آنگاه که بر او غلبه کند روی زمین 

باشد که از خوف معاد، چشم هایشان دراز بکشد و دست زیر سر بگذارد و استراحت کند در میان گروهی 

خواب ندارد پهلوهایشان برای استراحت در خوابگاهشان قرار نگرفته، همواره لبهایشان بذکر پروردگار در 

 «.باشید که حزب اهلل رستگارانند حرکت است، گناهانشان بر اثر استغفار از بین رفته، آنها حزب اهلل اند، آگاه

 ظر گناه زدائی در نهج البالغهشاخصه های تأثیر عبادت از ن .4

شاخص، ساز و کار مناسب برای معرفی و سنجش یک پدیده است.)بیگی نیا، بررسی تطبیقی نظام 

( به همین منظور درتعریف و شناسایی حکمرانی 033حکمرانی کوروش کبیر با اصول حکمرانی خوب، 

که همان  (السالم لیه)عاخص های آن در عهدنامه امیر به بیان ش السالم( )علیهاخالقی و تعالی گرای امیرالمؤمنین علی 

 نهج البالغه است، پرداخته می شود. 43نامه 

از نظر تعلیمات اسالمی، هر گناه اثری تاریک کننده و کدورت آور بر دل آدمی باقی می گذارد و در نتیجه 

متقابال  افزایش می یابدمیل و رغبت به کارهای نیک و خدائی کاهش می گیرد و رغبت به گناهان دیگر 

 عبودیت رستگاری
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عبادت و بندگی و در یاد خدا بودن وجدان مذهبی انسان را پرورش می دهد، میل و رغبت به کار نیک را 

افزون می کند و از میل و رغبت به شر و فساد و گناه می کاهد یعنی تیرگیهای ناشی از گناهان را زایل می 

 سازد. گرداند و میل به خیر و نیکی را جایگزین آن می 

و انها لتحت الذنوب حت الورق، و تطلقها اطالق »نهج البالغه می فرماید:  099خطبة در  (السالم لیه)عامام علی 

الربق، و شبهها رسول اهلل )ص( بالحمة تکون علی باب الرجل، فهو یاتسل منها فی الیوم و اللیلة خمس مرات، فما 

گناهان را مانند برگ درخت می ریزد و گردنها را از  نماز(. »099)خطبه « عسی ان یبقی علیه من الدرن

به چشمه آب گرم که بر در خانه شخص باشد و روزی پنج  را نمازریسمان گناه آزاد می سازد، پیامبر خدا 

ا چیزی از آلودگی بر بدن باقی نوبت خود را در آن شستشو دهد تشبیه فرمود، آیا با چنین شستشوه

 « ماند؟ می

نهج البالغه پس از اشاره به پاره ای از اخالق رذیله از قبیل سرکشی،  093در خطبه  (السالم علیه)امام علی 

و عن ذلک ما حرس اهلل عباده المؤمنین بالصلوات و الزکوات، و مجاهدة الصیام فی »بر می فرماید: ظلم و ک

االیام المفروضات، تسکینا الطرافهم، و تخشیعا البصارهم و تذلیال لنفوسهم و تخفیضا لقلوبهم و اذهابا للخیالء 

و زکات و روزه  نمازچون بشر در معرض این آفات اخالقی و بیماریهای روانی است خداوند بوسیله عنهم؛ 

باز می دارند، ها و پاها را از گناه  بندگان مؤمن خود را از این آفات حراست و نگهبانی کرد. این عبادات دست

چشمها را از خیرگی بازداشته به آنها خشوع می بخشند، نفوس را رام می گردانند، دلها را متواضع می نمایند 

 «.و باد دماغ را زایل می سازند

 

 

 

http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2.html
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 پاکی از اخالق رذیله .1

ذلک ما  و عن»:فرماید اى از اخالق رذیله از قبیل سرکشى، ظلم و کبر مى پس از اشاره به پاره 333در خطبه 

حرس اهلل عباده المؤمنین بالصلوات و الزکوات و مجاهدة الصیام فى االیام المفروضات تسکینا الطرافهم و 

 (333)خطبه .«تخشیعا البصارهم و تذلیال لنفوسهم و تخفیضا لقلوبهم و اذهابا للخیالء عنهم

ها و  سیله نمازها و زکاتهاى روانى است، خداوند به و چون بشر در معرض این آفات اخالقى و بیماری

ها و پاها را از گناه باز  ها بندگان مؤمن خود را از این آفات حراست و نگهبانى کرد. این عبادات دست روزه

ها را متواضع  گردانند، دل بخشند، نفوس را رام مى ها را از خیرگى باز داشته به آنها خشوع مى دارند، چشم مى

عبادت و بندگى و در یاد خدا بودن وجدان مذهبى انسان را پرورش .سازند ىنمایند و باد دماغ را زایل م مى

کاهد، یعنى  به شر و فساد و گناه مى کند و از میل و رغبت  به کار نیک را افزون مى دهد، میل و رغبت  مى

  .سازد گرداند و میل به خیر و نیکى را جایگزین آن مى هاى ناشى از گناهان را زایل مى تیرگی

 (لیه السالم)ع از منظر امام علی پیوند در پرتو عبادت و لذت انس  .6

انس و لذتی است که در پرتو عبادت رخ می دهد های عبادت و بندگی خداوند سبحان،  شاخص از یکی

اللهم انک آنس االنسین الولیائک، و احضرهم »می فرماید:  333در خطبه السالم( )علیهامام علی آن سان که 

فاسرارهم  .للمتوکلین علیک. تشاهدهم فی سرائرهم، و تطلع علیهم فی ضمائرهم، و تعلم مبلغ بصائرهمبالکفایة 

لک مکشوفة، و قلوبهم الیک ملهوف. ان اوحشتهم الاربة آنسهم ذکرک، و ان صبت علیهم المصائب لجووا الی 

آنها برای کسانی که به تو  تری، و از همه انیسی برای دوستانت انیس پروردگارا تو از هر االستجارة بک؛

اعتماد کنند برای کارگزاری آماده تری، آنان را در باطن دل شان مشاهده می کنی و در اعماق ضمیرشان بر 

ها  های آن حال آنان آگاهی و میزان بصیرت و معرفتشان را می دانی، رازهای آنان نزد تو آشکار است و دل

ها بر آنان  وحشت آنان گردد یاد تو مونسشان است و اگر سختیتاب است. اگر تنهائی سبب  بی در فراق تو
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همانا یاد خدا افراد شایسته ای دارد  ؛"ان للذکر الهال اخذوه عن الدنیا بدالو"«. می برند    فرو ریزد به تو پناه

 (333)خطبه/ «.های دنیا انتخاب کرده اند که آن را به جای همه نعمت

 در پرتو نیایش واردات قلبی  .7

این است که بنده، در پرتو نیایش و عبادت، چنان می شود که همواره در حالت  بندگی، های  شاخ از یکی

قد احیى عقله و امات نفسه، حتى دق جلیله و  »فرمود:  (لیه السالم)عآگاهی و معرفت به سر می برد، آن سان که 

السبیل و تدافعته االبواب الى باب السالمة و دار لطف غلیظه و برق له المع کثیر البرق، فابان له الطریق و سلک به 

عقل » (012)خطبه «. االقامة، و ثبتت رجاله بطمانینة بدنه فى قرار االمن و الراحة بما استعمل قلبه و ارضى ربه

هاى  هاى بدن تبدیل به نازکى و خشونت خویش را زنده و نفس خویش را میرانده است، تا آنجا که ستبری

نرمى شده است و برق پر نورى بر قلب او جهیده و راه را بر او روشن و او را به رهروى سوق روح تبدیل به 

داده است. پیوسته از این منزل به آن منزل برده شده است تا به آخرین منزل که منزل سالمت و بارانداز 

ده است. این همه به اقامت است رسیده و پاهایش همراه بدن آرام او در قرارگاه امن و آسایش، ثابت ایستا

اهل دنیا، .موجب این است که دل و ضمیر خود را به کار گرفته و پروردگار خویش را خشنود ساخته است

شمارند اما آنها براى مردن دل خودشان اهمیت قائل هستند و آن را بزرگتر  مردن بدن خویش را بزرگ مى

 .«شمارند مى

زندگى عقل خوانده شده است، سخن از مجاهده و ها سخن از زندگى دیگرى است که  در این جمله

جهد و دنیاى او را روشن  بدن و روح و برقى که بر اثر مجاهده در دل سالک مى  میراندن نفس اماره و ریاضت

کند تا به منزل مقصود  کند، سخن از منازل و مراحلى است که یک روح مشتاق و سالک به ترتیب طى مى مى

یا ایها الناس  »آن سان که در قرآن کریم آمده است:  رسد؛ معنوى بشر است مىکه آخرین حد سیر و صعود 
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نینه و آرامشى است که نصیب قلب ناآرام و پر أ(، سخن از طم1)انشقاق/ «انک کادح الى ربک کدحا فمالقیه

 (34.) رعد/«اال بذکر اهلل تطمئن القلوب »،گردد بشر در نهایت امر مى اضطراب و پر ظرفیت 

یرون اهل الدنیا یعظمون موت » :اهتمام این طبقه به زندگى دل چنین توصیف شده است 330ه در خطب

شمارند اما آنها  ؛ اهل دنیا، مردن بدن خویش را بزرگ مى«اجسادهم و هم اشد اعظاما لموت قلوب احیائهم

هایى  هایى که روح جذبهها و  خلسه «.دشمارن براى مردن دل خودشان اهمیت قائل هستند و آن را بزرگتر مى

صحبوا الدنیا بابدان ارواحها معلقة بالمحل » :کشد، این چنین بیان شده است رباید و بدان سو مى مستعد را مى

ها به باالترین  هاى آن بدن هایى معاشرت کردند که روح با دنیا و اهل دنیا با بدن»( 039 )حکمت «االعلى

 «.جایگاهها پیوسته بود

لو ال االجل الذى کتب اهلل علیهم لم تستقر ارواحهم فى »باره در نهج البالغه آمده است:  هم چنین در این

اگر اجل مقدر و محتوم آنها نبود، »(؛ 043)خطبه  «اجسادهم طرفة عین شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب

هاى الهى و  کرامت ماند از شدت عشق و شوق به هاشان یک چشم به هم زدن باقى نمى هاى آنها در بدن روح

او خود را و عمل خود را براى خدا خالص »(؛ 41 )خطبه «قد اخلص هلل فاستخلصه»«. هاى او خوف از عقوبت

 «.خاص خویش او را مخصوص خویش قرار داده است کرده است، خداوند نیز به لطف و عنایت 

 تحصیل علوم افاضی و اشراقی .8

شود  بر قلب سالکان راه سرازیر مى فس و طى طریق عبودیت علوم افاضى و اشراقى که در نتیجه تهذیب ن

بر  علمى که بر پایه بینش کامل است » :گردد، این چنین بیان شده است و یقین جازمى که نصیب آنان مى

بر آنان  اند، آنچه بر اهل تنعم سخت و دشوار است  هاى آنان هجوم آورده است، روح یقین را لمس کرده قلب

هجم بهم العلم على حقیقة البصیرة ».اند و با آن چیزى که جاهالن از آن در وحشتند انس گرفتهنرم گشته است 
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(؛ علمى 039 )حکمت«.و باشروا روح الیقین و استالنوا ما استوعره المترفون و انسوا بما استوحش منه الجاهلون

اند، آنچه بر اهل  لمس کرده هاى آنان هجوم آورده است، روح یقین را بر قلب که بر پایه بینش کامل است 

بر آنان نرم گشته است و با آن چیزى که جاهالن از آن در وحشتند انس  تنعم سخت و دشوار است 

 «.اند گرفته

او را از یاد بردن  ریشه همه آثار معنوی اخالقی و اجتماعی که در عبادت است، در یاد حق و غیر 

 باشد. می

آن را آماده تجلیات بخشد و  است، دل را جال می دهد و صفا می ذکر خدا و یاد خدا که هدف عبادت 

خداوند یاد خود را »:فرماید در به اره یاد حق یا همان روح عبادت می السالم( )علیهدهد. امام علی  الهی قرار می

کشی صیقل دل ها قرارداده است. دل ها به این وسیله از پس کری، شنوا و از پس نابینایی، بینا و از پس سر

 (303 )خطبه .«و عناد رام می گردند

 ای از زمان و در زمان هایی که پیامبری در میان مردم نبوده است، بندگانی خداوند متعال در هر برهه

و کند. در پرت هایشان با آنان تکلم می گوید و از راه عقل ها راز می ها با آن داشته و دارد که در سرّ ضمیر آن

اره فرموده در این ب السالم( )علیه. امام علی آید هایی برای اهل معنی به وجود می و کرامتعبادت، حاالت و مقامات 

اند، آرامش بر ایشان فرود آمده است، درهای ملکوت بر روی آنان  فرشتگان آنان را در میان گرفته:  است

متعال مقام و درجه آنان گشوده شده است، جایگاه الطاف بی پایان الهی به رایشان آماده گشته است، خداوند 

توده است. آنگاه که را که به وسیله بندگی به دست آورده اند، دیده و عملشان را پسندیده و مقامشان را س

گناه را احساس های تاریک  الهی را استشمام و پس رفتن پرده خوانند، بوی مغفرت و گذشت خداوند را می

 )همان( .کنند می

دق و صفا و روشنایی و صاً تیرگی و اندوه و کدورت وجود ندارد؛ بلکه تمامدر دنیای عبادت، شب و روز و 

چه خوشبخت »:کند راز و رمز را این گونه توصیف می زیبایی این دنیای پر السالم( )علیه صمیمیت است. امام علی
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کند، شب خرد می ها را رنج ها و ناراحتی، دهد و سعادتمند است آن که فرایض پروردگار خویش را انجام می

نماید؛ آنگاه که سپاه خواب حمله می آورد، زمین را  گزیند و شب زنده داری می هنگام از خواب دوری می

دهد، گروهی است که نگرانی روز بازگشت خواب از چشمانشان ربوده،  فرش و دست خود را بالش قرار می

کنند، ابر  ردگارشان آهسته حرکت میه ذکر پروکنند، لب هاشان ب پهلوهاشان از خوابگاه هاشان جا خالی می

«. رود. آنانند حزب خدا، همانا آنانند رستگاران ر اثر استغفارهای مداومشان پس میمظلم گناه هایشان ب

 )043)خطبه 

 نتيجه گيری

های روشنی که از این پژوهش، حاصل شده، عبارت توان گفت، نتیجه گیری با بررسی آن چه آمد می   

 است از:

ماند که به یک  حان در صورتی در اجتماع محفوظ میانسان در برابر خداوند سبحق بندگی  (1

ایدئولوژی مذهبی یعنی فرمان خدا و اعتقاد به پاداش اخروی متکی باشد؛ ولی چنان چه بر آن مبتنی نباشد، 

 انحطاط اخالقی در دنیای کنونی که دارای تعالیم محکم دینی نیست، بهترین شاهد این مدعا است.

بدون آن قادر به و بندگی انسان در برابر خداوند، یکی از ضروری ترین پایه های زندگی است  حق (2

هایی که دارای  انساننبوده، بلکه بالعکس خطرناک و نابودکننده می باشد؛ چه بسا  خویش تأمین سعادت

دست خود، را با قدرت و زندگی عالی بودند ولی در اثر پیروی نکردن از اصول حق الهی، گور نابودی خود 

 اند. کنده و در آن سقوط کرده

از نظر نهج البالغه، عبادت تنها انجام یک سلسله اعمال خشک و بی روح نیست. اعمال بدنی صورت  (3

و پیکره عبادت است، روح و معنی چیز دیگر است، اعمال بدنی آنگاه زنده و جاندار است و شایسته نام واقعی 

ی توام باشد. عبادت واقعی نوعی خروج و انتقال از دنیای سه بعدی و قدم عبادت است که با آن روح و معن
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 نهادن در دنیائی دیگر است، دنیائی که به نوبه خود پر است از جوشش و جنبش، و از واردات قلبی و لذت

 های خاص به خود. 

ها ارتباط فهنظام و تکامل هر فرد و اجتماعی به یک سلسله وسائل مادی از قبیل: علوم، صنایع و حر (4

آید و موقعیت فوق العاده و و بستگی کامل دارد. در این میان آن چه ضرورتی تر و حساس تر به شمار می

تأثیر بیشتری درنظام و تکامل زندگی دارد وسائل معنوی و عبادت و تقرب به ذات باری تعالی است که اصول 

 دهد.  تعامل فرد با دیگران را تشکیل میاخالقی 

برای کسانی است که ممکن است منزلت خود را در پیشگاه خالق  (السالم لیه)عهای غراء امام علی  خطبه (5

خود به درستی درک کنند؛ زیرا هر آنکه ذره ای از شأن بندگی فاصله بگیرد و خود را چیزی اضافه بر آن 

 .درک کند، هرگز نمی تواند به چنین حقی پای بند بماند
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 استاد حوزه و محقق/ خانم فاطمه احمدی

 نهج البالغه های حق و راهکارهای حقگزاری در شاخصهعنوان : 

 :چکیده

های حق و راهکارهای حقگزاری در نهج البالغه مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته در این نوشتار، ویژگی

 است.

، «دارای منشأ الهی»های حق پرداخته شده که عبارتنداز:  در بخش اول، به بیان اختصاصات و شاخصه 

، «مقابل باطل و اهل باطل»، «مشوب به باطل»، «در وصف آسان و در عمل دشوار»، «دوسویه»، «بی نشانه»

 «.گرفتنی»و 

 السالم( )علیه، از منظر امام حق طلبانو در بخش دوم تحقیق، راهکارهایی کاربردی و عملیاتی برای حقگزاری

مالزمت با »، «استعانت از ذات خداوند»، «شناخت حق»البالغه بیان گردیده که عبارتند از:  در نهج

همبستگی و »، «صبوری و مدارا»، «معاد اندیشی»، «، جهاد و جدّیت« السالم( )علیهو خاندان او (وآله علیه اهلل لی)صپیامبر

 «.پرهیز از هوای نفس»و « از سازشکاری و مداهنهپرهیز »، «همیاری

ضرورت این پژوهش از آنجا است که بسیاری از حقوق به دلیل مجهول بودن، یا به دلیل غفلت از آگاهی 

های حق و دانستن راهکارهای  گردند، از این رو با پی بردن به ویژگی نسبت به روش احقاق آنها، تضییع می

رترین مجرای فیض حق که خود، محور بلکه اصل الحق است، پیمودن این مسیر، حقگزار، آنهم از آبشخور ب

 بسیار هموارترخواهد بود.

 حق، حقوق، حقگزار، راهکار، نهج البالغه.: ها کلید واژه
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 مقدمه

ترین مفاهیم ترین و کلیدیترین مصادیق را داراست و از اساسیحق از واژگان بسیطی است که گسترده

 خداوند در قرآن، حق را واحد سنجش حقیقت اعمال در قیامت معرفی فرموده است.دینی است. 

  1؛«الْحَقُّ... يَوْمَئِذٍ الْوَزْنُ وَ»

 وزن کردن )اعمال، و سنجش ارزش آنها( در آن روز، حق است

انسان برای احراز درستی کردار و اندیشه خویش نیازمند میزان است، تا سنگینی و سبکی کاالی خویش 

ای مصداق اتم آن است، میزان حقی است که هیچ شائبه (لیه السالم)عا بدان بسنجد. انسان کامل، که امیرمؤمنانر

 دراو راه ندارد؛ لذا کالم وی نیز که صادراز روح قدسی اوست،  میزان خواهد بود.

لکوتی بنابراین، هرگاه کسی بخواهد بفهمد حق چیست و در کیست، الزم است سنّت علوی و شخصیت م

 حضرتش را به خوبی بشناسد؛ زیرا براساس آنچه خود فرمود، حقیقت صِرف فقط مشهود او بوده است.

 2؛«رَأَيْتُهُ مُنْذُ الْحَقِّ فِي شَكَكْتُ مَا»

 ام. از آن لحظه که حق به من ارائه شد، هرگز در آن شک نکرده

فرمودند، به امر حق و احقاق حقوق میهایی که به فرماندهان و کارگزاران خویش مرقوم حضرتش در نامه

، نیاز همیشگی انسان را به «رئیس سپاه حلوان»ای به اسودبن قطبه  اهتمام ویژه داشتند؛ از جمله در نامه

 فرمایند: حق چنین بیان می

  9؛« بِجُهْدِك الرَّعِيَّةِ عَلَى الِاحْتِسَابُ وَ نَفْسِكَ حِفْظُ عَلَيْكَ الْحَقِّ مِنَ وَ أَبَداً ءٌ شَيْ الْحَقِّ عَنِ يُغْنِيَكَ لَنْ أَنَّهُ وَ»

                                                           
 .4.  اعراف/ 0

3
 .043، حکمت3البالغه، خطبه. نهج  

3
 .49همان، نامه   
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و بدان که هیچ چیز تو را ازحق بی نیاز نخواهد ساخت. از جمله حقوقی که بر تو واجب است، کنترل 

 های خویش، و رسیدگی توأم با تالش نسبت به مردم است.هوس

 فرمایند: معرفی میای به عبداهلل بن عباس، برترین ارزش را احیای حق و نیز در نامه

 1؛« حَق إِحْيَاءُ أَوْ بَاطِلٍ إِطْفَاءُ لَكِنْ وَ غَيْظٍ شِفَاءُ أَوْ لَذَّةٍ بُلُوغُ دُنْيَاكَ مِنْ نَفْسِكَ فِي نِلْتَ مَا أَفْضَلَ يَكُنْ فَلَا»

نزد تو(  مبادا برترین چیز نزد تو رسیدن به لذات دنیا، یا انتقام از دشمن باشد، بلکه باید )برترین چیز

 خاموش ساختن آتش باطل، یا زنده کردن حقی باشد.

که بر تفکیک  (،وآله علیه اهلل لی)صگواه صدقی است بر بیان نورانی پیامبر، (السالم لیه)عجایگاه حق در کالم امیرمؤمنان

 فرمایند: تأکید می (السالم لیه)عناپذیری حق و علی

  2؛« الْحَوْض عَلَيَّ يَرِدَا حَتَّى يَفْتَرِقَا لَنْ الْحَقِّ مَعَ عَلِيٌّ وَ عَلِيٍّ مَعَ الْحَقُّ»

گردند، تا در حوض کوثر بر من با حق است هرگز از یکدیگر جدا نمی (السالم لیه)عو علی (السالم لیه)ع حق با علی

 وارد گردد.

الحق است،  بلکه اصل، که خودمحور حق،  (السالم لیه)عی حق در کالم گهربار امیرمؤمنان علی شناخت مقوله

ی روزگاران، به ویژه در  ها و شکوک در همه پوی ایشان، فرضی اجتناب ناپذیر است؛ زیرا شبهه بر پیروان حق

توشه راهمان نباشد، هر  (السالم لیه)ع طلبان ی انوار قدسی کالم امام حق کند، و اگر دستمایه روزگار ما بیداد می

ای را به میزان  ناک تضییع حقوق خواهیم بود؛ ما مأموریم هر شبهههای هول آینه در معرض سقوط در درّه

بردار است، در ترازویی توزین کنیم  حق، که شک و شبهه در آن راه ندارد، عرضه نماییم؛ یعنی چیزی که شک

 است. (لیه السالم)ع پذیر نیست، و آن میزان، علی که شک

                                                           
0
 .11. همان، نامه  

3
 .333، ص30؛ بحاراالنوار، ج304، ص3. الکافی، ج 
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البالغه که حاصل  است از دریای معارف نهج آنچه در این بضاعت مزجات بدان پرداخته شده، شبنمی

ها، که اغلب با ساختار ذهنی از پیش  نما است؛ برخالف بسیاری از پژوهش ی حق جستجوی صِرف در این آینه

 جوید.  های خود مستند می تنظیم شده، وارد متون قدسی دینی شده، برای داشته

باره، به  ز غوغای تحقیقات پیشین در اینحقیر در این پژوهش، دست ادب بر سینه، با ذهنی خالی ا

البالغه برآمده. هر دُر که به فیض  در نهج (السالم لیه)ع جستجوی دُرهای سُفته از زبان مبارک امیر بیان

 ی دل نگاشته و بضاعتی حاصل گردید؛ که البته به قدر ما است، نه به قدر او. جستم بر صفحه حضرتش می

 0ورنه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نیست  اندام ما استاز قامت ناساز بی هرچه هست 

ی حق در قرآن به اختصار اشاره شده؛  شناسی حق، به مفاهیم هفتگانه در این دستاورد، ضمن بیان مفهوم

 های حق در نهج البالغه بیان گردیده که عبارتند از: آنگاه شاخصه

، «مشوب به باطل»، «سان و در عمل دشواردر وصف آ»، «دوسویه»، «بی نشانه»، «دارای منشأ الهی»

 «.گرفتنی»، و «مقابل باطل و اهل باطل»

، در «حقگزاری»در طی پژوهش، تالش بر این بوده که راهکارهایی برای احقاق حقوق، یا به عبارت دیگر

و  نهج البالغه بجوییم؛ که حاصل این تالش به دست آوردن راهکارهایی عملیاتی و کاربردی در مسیر اجرا

 احقاق حق بوده است؛ که عبارتنداز:

، جهاد «(مالسال لیه)عو خاندان او (وآله علیه  اهلل لی)صمالزمت با پیامبر»، «استعانت از ذات خداوند»، «شناخت حق»

و « پرهیز از سازشکاری و مداهنه»، «همبستگی و همیاری»، «صبوری و مدارا»، «معاد اندیشی»، «وجدّیت

 «.هوای نفسپرهیز از »در نهایت 

                                                           
 . دیوان حافظ.0
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البالغه، چراغی روشن فراراه پویندگان  ظیم نهجی ع امید آن داریم که این دستاورد ناچیز از گنجینه

باشد و به پیشگاه سلیمان والیت مقبول افتد؛ که ارمغان مور پای ملخ  (السالم لیه)عی علوی حقیقی کالم و سیره

 است.

 مفهوم شناسی حق

آب و هوا در  اعتباری است که به وسیله ذهن جعل و اعتبار شده است و مانندی حق دارای مفهومی واژه

 ها دارای دو مفهوم لغوی و اصطالحی است.خارج صورتی خارجی ندارد، و مانند سایر واژه

هو یدل علی احکام الشئ و صحته، » 0به معنی ثبوت؛ ضد باطل و موجودی ثابت است.حق در لغت: 

 0؛«فالحق نقیض الباطل

ی گوید: اصل حق به معنای مطابقت و موافقت با واقع است؛ مانند هماهنگی پاشنه غب در مفردات میرا

قه اصل الحق المطابقة و الموافقة کمطابقة رجل الباب فی حُ»شود.  در، در گودی آن، که موجب استواری آن می

 3؛«لدورانه علی استقامة

ای که بافت آن محکم باشد،  بر این اساس، به پارچه کند؛حق، خالف باطل و بر ثبوت و تحقق داللت می»

چرخد، از آن جهت که ثابت و استوار ی در ما در گودی آن می گویند و سنگی که پاشنهمی« ثَوب محقَّق»

 3 «است.« حُقوق»شود که جمع آن  نامیده می« حُق»است 

معنای وجود مطلق و غیر مقیدی  وجود ثابتی است که انکار در آن روا نباشد. و نیز به»حق در اصطالح: 

 4 «است که به هیچ قیدی تقیید نشده باشد؛ یعنی ذات اقدس باری تعالی.

                                                           
0
 .313، ص0؛ کتاب العین، ج434، ص0. مجمع البحرین، ج 

3
 .04، ص3. معجم مقاییس اللغه، ج 

3
 .034. المفردات، ص 

3
 .333، ص1. ادب فنای مقربان، ج 

4
 .143، ص0. کشاف اصطالحات الفنون، ج 
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، و اگر به شکل وصفی به کار رود، به «ثبوت»این واژه هرگاه به صورت مصدری به کار رود، به معنای »

وال و عقاید و مذاهب و ادیان گویند که بر اق معنای ثابت است و در اصطالح عام، حکم مطابق با واقع را می

 0 «شود. اطالق می

ی موارد، معنا و ماهیت واحد داشته و میان مصادیقش مشترک معنوی  شک نیست که حق در همه»

است. و مفهوم آن اعتباری بوده و امکان تعریف حقیقی از نوع و حد و رسم منطقی برای آن ممکن 

کند؛ مانند حق الزّحمه،  شود، معانی مختلفی پیدا می ضافه میای که به آن ا ی حق بنا بر کلمه کلمه»3«نیست.

 3«حق الشّرب و... اما همه آنها باید یک مصداقی از حق باشند  تا معنای حقیقی آن کلمه محقق شود.

 مفهوم حق در قرآن

فته فرماید، جامع همه مفاهیمی است که در علوم گوناگون به کار رآنچه قرآن کریم از معنای حق بیان می

 در معانی زیر استعمال شده است:« حق»است؛ در قرآن واژه 

 این به خاطر آن است که )بدانید( خداوند حق است،  4؛«الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ ذلِکَ». ذات حضرت حق: 0

حق از جانب پروردگار تو است؛ بنابراین،  4؛«الْمُمْتَرینَ مِنَ تَکُنْ فَال رَبِّکَ مِنْ الْحَقُّ». شئ صادر از خداوند: 3

 .از تردید کنندگان مباش

اوست آن کس که آسمانها و زمین را   6؛«بِالْحَقِّ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذی هُوَ وَ». وصف آفرینش: 3

 بحق آفرید؛

 سنجش ارزش آنها( در آن روز، حق است.وزن کردن )اعمال، و   1؛«الْحَقُّ یَوْمَئِذٍ الْوَزْنُ وَ». وزن )میزان(: 3

                                                           
0
 .33. حق و تکلیف دراسالم، ص 

3
 .31. همان، ص 
 .441، ص3. معارف و معاریف، ج3
 31. لقمان/3
 93؛ یونس/ 11. آل  عمران/4
 33. انعام/1
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 حق آمد، و باطل نابود شد.  3؛«الْباطِلُ زَهَقَ وَ الْحَقُّ جاءَ». مقابل باطل: 4

با این حال، بعد از حق، چه چیزى جز گمراهى  3؛«الضَّاللُ إِالَّ الْحَقِّ بَعْدَ ذا فَما». مقابل ضاللت و گمراهی:1

 وجود دارد؟!

و اگر حق از هوسهاى آنها پیروى   3؛« الْأَرْض وَ السَّماواتُ لَفَسَدَتِ أَهْواءَهُمْ الْحَقُّ اتَّبَعَ لَوِ وَ». مقابل هوی: 3

 .شدند کرد، آسمانها و زمین تباه مى مى

 های حق در نهج البالغهشاخصه

اصطالح علوم دیگر، هایی برخوردار است که شاید در ، حق از ویژگی(السالم لیه)عدر نگاه حق بین امیرمؤمنان

 کنیم: ها درنهج البالغه اشاره می نامأنوس بنماید؛ به برخی از این ویژگی

  دارای منشأ الهی. 1

در برخی آیات قرآن، حق به عنوان شئ صادر از خداوند یا ظاهر از او یاد شده است، یعنی همانگونه که 

 از جمله آیه شریفه:سایر آفریدگان، روزی ها و... از خداست، حق نیز از خداست؛ 

  5؛«فَلْيَكْفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَلْيُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ رَبِّكُمْ مِنْ الْحَقُّ قُلِ وَ»

خواهد ایمان بیاورد )و این حقیقت را پذیرا شود(، و  این حقّ است از سوى پروردگارتان! هر کس مى»بگو: 

 «هر کس میخواهد کافر گردد!

شود، و نشأت آن از خدا یا به نحو  است؛ یعنی حق از پروردگار تو ناشی میدر آیه، نشویه « من»کلمه »

 1 «صدوراست، یا به نحو ظهور.

                                                                                                                                                                                     
 4. اعراف/0
 40. اسراء/ 3
 33. یونس/3
 30. مؤمنون/ 3
 .39. کهف/ 4

1
 .333. توحید در قرآن، ص 
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بنابراین، پایه و اساس هر حقی ازجمله حقوق انسانی، ارتباط با ذات حق دارد و نشانه حقانیّت هرکس 

که همه خیرات و برکات، انوار در اتصال با اوست؛ از اینرو و باطل در قطع ارتباط انسان با خداست؛ آنگونه 

 است.« مِنَ اهلل»شود؛ و بنیان آن ها، از احقاق حقوق ناشی می حیات فردی و اجتماعی انسان

 ی قرآنی اشارت دارند: نیزدر نهج البالغه، به این آموزه (السالم لیه)ع امیر مؤمنان

 1؛«لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا»

سپس خداوند سبحان از حقوق خود، حقوقی قرار داد که آنها را برای برخی از مردم بر برخی دیگر واجب 

 ساخت.

از این روست که که حضرتش مکرر پس از سپاس و ستایش خداوند، در رعایت و ادای حقوق الهی، از 

 طلبد: خدای سبحان یاری می

 2؛«حُقُوقِهِ رِعَايَةِ عَلَى نَسْتَعِينُهُ ... وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ» 

 جوییم.ستایش خدای راست... و از او بر مراعات حقوقش یاری می

  بی نشانه. 2

ای ندارد، تا با استفاده از آن بتوان راست را از ناراست بازشناخت؛ نه بدان  های تجربی بهرهحق از نشانه

طل تشخیص داد؛ بلکه بدان معنی که راه شناخت حق، به حس و تجربه توان حق را از با معنی که نمی

 گیرد. نیست، و از روح انسان نشأت می

داشتن  در توصیه به مالک اشتر در پرهیزدادن از دور بودن از رعایا، چهره پنهان (السالم لیه)ع امیر مؤمنان

دلیل آن را بی نشانه بودن حق بیان دانند، و  زمامداران را سبب آمیختگی حق و باطل در چشم آنان می

 فرمایند: می

                                                           
0
 .301البالغه، خطبه . نهج  

3
 .011. همان، خطبه  
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 1؛« مِن الْكَذِب الصِّدْقِ ضُرُوبُ بِهَا تُعْرَفُ سِمَاتٌ الْحَقِّ عَلَى لَيْسَتْ وَ»

 و حق همیشه عالمت مخصوص ندارد که بتوان با آن راست را از دروغ تشخیص داد.

 فرمایند: ی ناشناخته بودن حق می همچنین درباره

 2«تَقُولُوا بِمَا لَا تَعْرِفُونَ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْحَقِّ فِيمَا تُنْكِرُونَفَلَا »

 شناسید. دانید نگویید، که بسیاری از حقایق در اموری است که نمیپس آنچه نمی

 دوسویه. 9

شود  اگر به مفهوم حق و تکلیف بیشترتوجه شود و مناسبات میان آنها ارزیابی و واکاوی گردد، معلوم می

که هرگاه حقی برای شخص معینی منظور گردد، تکلیفی بر عهده دیگری مطرح خواهد شد؛ که حاصل آن 

 نفع یک فرد و تکلیف فرد دیگر است، و این رابطه همواره میان حق و تکلیف جاری است.

کنند و درحقیقت تکالیف، راه تحقق  بنابراین، تردیدی نیست که همواره حقوق به تکالیف بازگشت می

ی  گردد، مگرآنکه در برابر آن تکلیفی بر عهده مند نمی بخشیدن به حقوق هستند؛ پس هیچ کس از حقی بهره

 فرمایند: در این باره می (السالم لیه)عامیر مؤمناناوست. 

 9؛« الَ يَجْرِي لِأَحَدٍ إِالَّ جَرَى عَلَيْهِ وَ الَ يَجْرِي عَلَيْهِ إِالَّ جَرَى لَهُ … فَالْحَقُّ »

یابد مگر آنکه در مقابل برایش مسئولیتی به وجود می آورد، و نیز بر پس حق به نفع کسی جریان نمی

 یابد. شود، مگرآنکه به همان اندازه به سود او نیز جریان می زیان کسی جاری نمی

 آن حضرت این رابطه را در بیان حقوق متقابل میان خود و مردم چنین بیان فرموده اند:

 4؛« ذِي لِي عَلَيْكُمْفَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِالَيَةِ أَمْرِكُمْ وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ اَلْحَقِّ مِثْلُ اَلَّ »

                                                           
 .43. نهج البالغه، نامه 0

3
 .43. همان، خطبه  

3
 .301. نهج البالغه، خطبه 

3
 .301. همان، خطبه  
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سرپرستی امورتان حقی قرار داده، و در مقابل، برای شما همانند آن خدای سبحان برای من به خاطر 

 حقی بر گردن من نهاده است.

دانند که به سبب قدرتش، از دایره حقوق متقابل و حقوق یک جانبه را فقط در مورد ذات حق، صادق می

 خارج است:

 عِبَادِهِ، وَ  لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ، لِقُدْرَتِهِ عَلَيعَلَيْهِ   وَ لَوْ كَانَ الِحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَ لَا يَجْرِي»

 1؛«كُلِّ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ صُرُوفُ قَضَآئِهِ  لِعَدْلِهِ فِي

و اگر قرار بود که حق به سود کسی جریان یابد و مسئولیت برایش ایجاد نکند، این مخصوص خداوند بود 

 قات او؛ به خاطر قدرتش بر بندگان و عدالتش در تمام چیزهایی که فرمانش بر آنها جریان دارد.نه مخلو

 در وصف، آسان، در عمل دشوار. 4

شناسند و وصف حق در قاموس نهج البالغه، چنان گسترده دامن و بدیهی است که همگان آن را می

 ای بسیار تنگ و دشوار دارد. است و دایرهدهند؛ ولی در مقام عمل بسی دشوار پیرامون آن داد سخن می

 فرمایند:در این باره می (السالم لیه)ع امام

 ؛« التَّنَاصُف فِي أَضْيَقُهَا وَ التَّوَاصُفِ فِي الْأَشْيَاءِ أَوْسَعُ فَالْحَقُّ»

 ترین چیزهاست.ترین چیز، و درهنگام عمل)انصاف دادن( تنگدایره حق در توصیف وسیع

 3؛«تواصف القوم الشئ ان وصفه بعضهم لبعض»معنی وصف کردن برای یکدیگر؛ به « تواصف»

 3؛«تناصف القوم أی انصف بعضهم بعضا»به معنی به کار بستن  انصاف با دیگران است؛ « تناصف»و 

شناسند و در وصف آن توانایند، ولی در مقام داللت برآن داردکه همگان حق را می (السالم لیه)ع این بیان امام

 رعایت انصاف و پذیرش حقوق دیگران و عمل بدان، بسیار ناتوانند.

                                                           
 . همان.0

3
 .313، ص3. القاموس المحیط، ج 

3
 .311. همان، ص 
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به چشم  (السالم لیه)ع بودن حق نیز که بیان دیگری از همین حقیقت است، در کالم امام« ثقیل»تعبیر 

 خورد. می

 1؛«ء وَبِي خَفِيفٌ الْبَاطِلَ إِنَّ وَ ءٌ مَرِي ثَقِيلٌ الْحَقَّ إِنَّ»

 گوارا، و باطل سبک ولی مرگ آور)وباخیز( است.همانا حق سنگین ولی 

خدای سبحان، سنگینی حق را برمردان الهی که عاقبت اندیش و بردبارند،  (السالم لیه)عالبته به بیان موال

 سازد:سبک می

 2؛« لَهُم اللَّهِ مَوْعُودِ بِصِدْقِ وَثِقُوا وَ أَنْفُسَهُمْ فَصَبَّرُوا الْعَاقِبَةَ طَلَبُوا أَقْوَامٍ عَلَى اللَّهُ يُخَفِّفُهُ قَدْ وَ ثَقِيلٌ كُلُّهُ الْحَقُّ وَ»

اش سنگین است، ولی گاهی خداوند آن را بر اقوامی که جویای عاقبت نیکند و خویش را به حق همه

 سازد.های الهی اطمینان دارند، آسان )سبک( میاند و به راستی وعدهاستقامت عادت داده

 باطلمشوب به . 5

های الهی است، و در قلمرو این قسم از حق، مربوط به نشئه دنیا و عالم طبیعت است، که منطقه آزمون

الهیات صِرف، حق محض است و باطل در آن راه ندارد؛ بنابراین گرچه حقِ محض مانند خورشید نمایان است 

هایی از اشتن حق، آن را با الیهو کسی را یارای انکارآن نیست، ولی گاهی حق ستیزان برای پنهان نگاه د

یابد. و نتیجه آن اضالل رو گاهی کفر و نفاق هم در آن راه میدهند؛ از این پوشانند و باطل جلوه میباطل می

 خواهد بود؛ همان تعبیری که در قرآن آمده است:

 9؛«لَمُونَتَعْ أَنْتُمْ وَ الْحَقَّ تَكْتُمُونَ وَ بِالْباطِلِ الْحَقَّ تَلْبِسُونَ لِمَ»

اضالل، گاهی القای شبهه و باطل را شکل حق دادن، و گاهی حق را به صورت باطل درآوردن، و گاهی »

 0«تراشی است برای اینکه حق به اهل آن نرسد.مانع

                                                           
0
 .331. همان، حکمت 

3
 .43. همان، نامه  

3
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 اند:نیز در نهج البالغه به امتزاج حق و باطل اشاره فرموده (السالم لیه)عامیرمؤمنان

 2؛« الْمُعَانِدِين أَلْسُنُ عَنْهُ انْقَطَعَتْ الْبَاطِلِ لُبْسِ مِنْ خَلَصَ الْحَقَّ أَنَّ لَوْ وَ»

 گردید.شد، زبان معاندان قطع میو اگر حق از پوشش باطل، خالص می

در ستیز با باطل برای کشف حقیقت، این جمله است که  (،السالم لیه)عو از تعابیر شگفت انگیز امام حق طلبان

 فرمودند:

 9؛« جَنْبِه مِنْ الْحَقُّ يَخْرُجَ حَتَّى الْبَاطِلَ فَلَأَنْقُبَنَّ»

 و برای این احقاق حق سوگند اکید یاد فرمودند:

 4؛« خَاصِرَتِه مِنْ الْحَقَّ أُخْرِجَ حَتَّى الْبَاطِلَ لَأَبْقُرَنَّ اللَّهِ ايْمُ وَ»

 خارج سازم. شکافم تا حق را از درون آن به خدا سوگند! شکم باطل را می

 . مقابل باطل و اهل آن6

شود که  حق و باطل و اهل آنها در یک سمت نیستند. شکاف همیشگی حق و باطل موجب آن می

اند و  و آنان که از حق فاصله گرفته« شِقّی»یک به دیگری دسترسی نداشته باشند؛ از این رواهل حق در  هیچ

 میان حق و باطل و اهل آنها اشاره دارد:« شقاق»این  اند، در شِقّی دیگرند، قرآن به به باطل پیوسته

 5؛«بَعيدٍ شِقاقٍ  لَفي الْكِتابِ فِي اخْتَلَفُوا الَّذينَ إِنَّ وَ بِالْحَقِّ الْكِتابَ نَزَّلَ اللَّهَ بِأَنَّ ذلِكَ»

                                                                                                                                                                                     
0
 .433، ص03ج. تفسیرتسنیم،  

3
 .41. نهج البالغه، خطبه 
 .33. همان، خطبه3

3
 .013. همان، خطبه  
 .031. بقره/ 4
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روشن،( نازل ها و دالیل  اینها، به خاطر آن است که خداوند، کتاب )آسمانى( را به حق، )و توأم با نشانه

آورند،( در شکاف و  کنند، )و با کتمان و تحریف، اختالف به وجود مى کرده؛ و آنها که در آن اختالف مى

 )پراکندگى( عمیقى قرار دارند.

شود بین این دو  شقاق آن است که کسی در یک سو، و دیگری در سوی دیگر قرار گیرد که گفته می»

 0«ود که هیچ یک ازاین دو به دیگری دسترسی نداشته باشد.ش شکاف است؛ این شکاف و شقاق سبب می

دو با یکدیگر، به جوالن پیروان  دار حق و باطل و مبارزه آن با اشاره به داستان دامنه (السالم لیه)عامیرمؤمنان

 فرمایند: آنها اشاره می

 2؛« أَهْل لِكُلٍّ وَ بَاطِلٌ وَ حَقٌّ»

 هریک اهل و طرفدارانی است.همیشه حق و باطلی وجود دارد و برای 

 فرمایند: و با اشاره به کمی پیروان حق می

 9؛« لَعَل وَ فَلَرُبَّمَا الْحَقُّ قَلَّ لَئِنْ وَ فَعَلَ لَقَدِيماً الْبَاطِلُ أَمِرَ لَئِنْ وَ»

اگر باطل حکومت کند، جای تعجب نیست، از دیرزمان چنین بوده، و اگر حق و پیروان آن کم است، چه 

 )امید است( افزوده گردند و بر باطل پیروز گردند. بسا

  )اخذ کردنی( گرفتنی. 7

اند که  ی پیروان حق طلب توصیه فرموده ی سراسر نور خود، به همه در سیره (السالم لیه)عجویان علی امیر حق

این راه را در گرفتن حق تأنی نکنند و برای گرفتن حق خود و مظلومان به دفاع برخیزند و تالش نمایند؛ 

 خود به پیروان خویش نمایانده است؛ آنجا که فرمود: السالم( )علیهامام

 1؛«مِنْهُ الْحَقَّ آخُذَ حَتَّى ضَعِيفٌ عِنْدِي الْقَوِيُّ وَ لَهُ الْحَقَّ آخُذَ حَتَّى عَزِيزٌ عِنْدِي الذَّلِيلُ»

                                                           
 .33، ص9. تفسیر تسنیم، ج0
 01. نهج البالغه، خطبه3
 . همان.3
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بگیرم. زورمند در برابرم ناتوان است ای که در نظرها ذلیل است، نزد من عزیز است، تا حق او را ستمدیده

 تا حق را از او بگیرم.

 همچنین فرمود:

 2؛«بِالْجِد إِلَّا الْحَقُّ يُدْرَكُ لَا وَ الذَّلِيلُ الضَّيْمَ يَمْنَعُ لَا»

 آید. کنند و حق جز با کوشش به دست نمیتوانند ظلم را از خود دور افراد ضعیف و ناتوان نمی

 امیه و موعظه مردم فرمود:در هنگام تهدید بنی 

  9؛«طَالِباً حَقٍّ لِكُلِّ وَ ثَائِراً دَمٍ لِكُلِّ إِنَّ وَ أَلَا»

 ای دارد. آگاه باشید که هر خونی خونخواهی و هر حقی گیرنده

فرمودند، از مخالفان آنان یاد کردند که چگونه مانند آب در بینی می امیه را پیش که آینده بنی و هنگامی

 ی ضعیفان را بگیرد. شوند، تا خداوند به کمک آنان حقوق از دست رفته ها پراکنده می ارها و درهدرون جویب

 4؛«قَوْمٍ حُقُوقَ قَوْمٍ مِنْ بِهِمْ يَأْخُذُ الْأَرْضِ فِي يَنابِيعَ يَسْلُكُهُمْ ثُمَّ»

گروهی را از های مختلف زمین و به کمک آنان، حقوق  سارهایی از قسمت آنگاه آنان را همچون چشمه

 ستاند. گروه دیگر می

 کارهای حقگزاری راه

خوریم که  به مواردی برمی (السالم لیه)عدر بررسی مصادق حق و لوازم آن در نهج البالغه، در کالم نورانی امام

است؛ در این مجال به برخی از  گزاران کاری قویم و استوار در مسیر حق و راه هریک چراغی فراراه حق پویان

 کنیم: اهکارها اشاره میاین ر

                                                                                                                                                                                     
 .33. همان، خطبه 0
 .39. همان، خطبه3
 .014. همان، خطبه 3
 .011. همان، خطبه 3
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 شناخت حق. 1

شود. تشخیص  طلب می انسان موجودی متفکر و مختار است و در سایه شناخت حق و عمل به آن کمال

درست حق، مانند دیدن موی باریک در تاریکی شب، و عمل بدان مانند حرکت بر لبه تیز شمشیر دشوار 

های جاهالنه دور  که فرد و جامعه از جهالت و گرایشاست. تأکید فراوان بر تعقل و کیاست، برای آن است 

 بماند.

پنداشت اصحاب جمل گمراه نیستند، شناخت  که می« حارث بن حوط»در پاسخ به  (السالم لیه)عامیرمؤمنان

 اهل حق را منوط به شناخت خودِ حق بیان فرمودند:

 0؛«وَ لَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلَ فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاهُأَتَاهُ  مَنْ فَتَعْرِفَ الْحَقَّ تَعْرِفِ لَمْ إِنَّكَ حَارِثُ! ... يَا»

توانی( کسی که حق را اخذ کرده شناسی و باطل را  شناسی که )نمی ای حارث!... تو حق را نمی

 شناسی که کسی را که طرفدار باطل است، بشناسی. نمی

بشناسید؛ زیرا اگر کسی بخواهد پیش از یعنی اگر خواستید با اهل حق آشنا شوید، ابتدا باید خود حق را 

شناخت حق به سراغ افراد بروید و سخن آنها را معیار حق و باطل قرار دهد، امروز با سخن فردی در دین 

 گردد. شود و فردا با سخن دیگری از دین خارج می داخل می

های فوق  ن جمله، پس از نقل مضمو«علی و بنوه»طه حسین، ادیب و نویسنده مشهور مصری، در کتاب »

تر و شیواتر از این جواب ندیده و  نویسد: من پس از کالم وحی و کالم خداوند، جوابی پرجالل البالغه می از نهج

 3«شناسم. نمی

درباره عالم نمایانی که قرآن را ابزار تطبیق تمایالت شیطانی خود  (السالم لیه)عحق امیرمؤمنانمحور 

 فرمایند: میان زندگان، میاند، و مردگانی هستند در  ساخته

                                                           
 .313. نهج البالغه، حکمت0
 .34البالغه، ص . سیری در نهج3
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  1؛«عَنْهُ فَيَصُدَّ الْعَمَى بَابَ لَا وَ فَيَتَّبِعَهُ الْهُدَى بَابَ يَعْرِفُ لَا»

 شناسد که از آن طریق برود، و به راه خطا پی نبرده که آن را مسدود سازد. راه هدایت را نمی

نسبت به خدای سبحان است، که اگر ی انسان و فصل اخیر او، همان معرفت حق و عبودیت  هستیِ ویژه»

 3«این خصوصیت در او نباشد، واقعاً انسان نیست.

 استعانت از ذات اقدس الهی. 2

بینند؛ زیرا بنده محض خدا  های حقیقت طلب، حقیقت را در  عبودیت و تسلیم در برابر خداوند می انسان

عال است؛ که نتیجه آن، کفایت الهی بودن، حق الهی است، و ظهور عبودیّت در استعانت محض از خدای مت

 در امور دنیوی و اخروی انسان است و بخش قابل توجهی از این امور، احقاق حقوق خود دیگران است.

 فرمایند: در این باره می (السالم لیه)ع امام سجاد

 أَنْ نَفْسِهِ عَلَى لَكَ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَإِذَا شَيْئاً؛ بِهِ تُشْرِكَ لَا تَعْبُدَهُ فَأَنْ عَلَيْكَ الْأَكْبَرُ اللَّهِ حَقُّ فَأَمَّا»

 9؛«الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا أَمْرَ يَكْفِيَكَ

اما بزرگترین حق خداوند بر تو آن است که او را پرستش کنی و کسی را شریک او نسازی، که اگر با 

 دنیا و آخرت تو را، خودش کفایت کند.اخالص چنین کنی، خداوند بر عهده گرفته که کار 

فرمایند که برای ادای حق واجب الهی )که  نیز به همگان توصیه می (السالم لیهع) امام موحدان امیرمؤمنان

 شوند(، از او یاری طلبند؛ که بدون یاری او از کسی کاری ساخته نیست.  همه حقوق از آن منشعب می

 4؛« إِحْسَانِه وَ نِعَمِهِ أَعْدَادِ مِنْ يُحْصَى لَا مَا وَ حَقِّهِ وَاجِبِ أَدَاءِ عَلَى اللَّهَ اسْتَعِينُوا»

 پایانش، از او استعانت بجویید. های بی های بی شمار و احسان برای ادای حق واجب خدا و و نعمت

                                                           
 .43. نهج البالغه، خطبه0
 .034، ص3. سرچشمه اندیشه، ج3
 .33. رساله حقوق، ص3
 .99. نهج البالغه، خطبه3
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 کردند: و خود نیز چنین می

 1؛« حُقُوقِه رِعَايَةِ عَلَى نَسْتَعِينُهُ وَ أُمُورِهِ جَمِيعِ فِي نَحْمَدُهُ»

 جوییم. ستاییم و برای مراعات حقوقش از او یاری می او را در تمام کارهایش می

 (لیه السالم)عوخاندان او (لی اهلل علیه و آله)صمالزمت با پیامبر. 9

البالغه طرح گردیده، و  جای نهج نیافتنی آنان، در جای و جایگاه بلند و دست (آله و علیه اهلل لی)ص عظمت اهل بیت

داری حق، ویژه آنان دانسته  ها به میان آمده است. پرچم های مستمرّ آنان سخن از برکات وجودی و هدایت

 شده، که و دیگران برای تشخیص هر حقی باید بدانان اقتدا نمایند.

 2؛« الْحَق أَزِمَّةُ هُمْ وَ نَبِيِّكُمْ عِتْرَةُ بَيْنَكُمْ وَ»

 در میان شمایند، و آنان زمامداران حق هستند. (و آله علیه اهلل لی)صخاندان پیامبرتان

 فرمایند: می آله( علیه و اهلل )صلی آن حضرت در  اوصاف پیامبر اکرم

 9؛« لَحِق لَزِمَهَا مَنْ وَ زَهَقَ عَنْهَا تَخَلَّفَ مَنْ وَ مَرَقَ تَقَدَّمَهَا مَنْ الْحَقِّ رَايَةَ فِينَا خَلَّفَ»

پرچم حق را در میان ما به یادگار نهاد؛ پرچمی که هرکس از آن پیشی گیرد از دین خارج گردد، و 

 رسد. هرکس از آن عقب بماند، هالک گردد و هرکس مالزم آن باشد به مقصد می

کنی باطل  آورد، آنان را حدّ نصاب حق و عامل ریشه سخن به میان می )علیهم السالم( و آنگاه که از آل محمد

 فرماید: معرفی می

 4؛«مَنْبِتِهِ عَنْ لِسَانُهُ انْقَطَعَ وَ مَقَامِهِ] مُقَامِهِ عَنْ الْبَاطِلُ انْزَاحَ وَ نِصَابِهِ إِلَى الْحَقُّ عَادَ بِهِمْ»

 کن گردید و زبانش از بن برکنده شد. به وسیله آنان حق به نصاب خود رسید، و باطل ریشه

                                                           
 .011. همان، خطبه0
 .43. نهج البالغه، خطبه3
 .011. همان، خطبه3
 .339. نهج البالغه، خطبه3
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 معاد اندیشی. 4

دهد. قانون مرگ  گزاری سوق می مندی و حق اندیشیدن به مرگ و معاد، انسان را به سوی قانون

ی مخلوقات جاری است. هیچ تاریخی برای آن تعیین نشده و پایان همه  ی همه استثنابردار نیست و درباره

 ها است. ها و سرگرمی لذت

در معرفی عمروعاص، دلیل نسبت دروغی که به آن حضرت داده بود، چنین بیان  (السالم لیه)ع امیرمؤمنان

 فرمود:

 1؛«الْآخِرَةِ نِسْيَانُ الْحَقِّ، قَوْلِ مِنْ لَيَمْنَعُهُ إِنَّهُ وَ الْمَوْتِ ذِكْرُ اللَّعِبِ مِنَ لَيَمْنَعُنِي إِنِّي اللَّهِ وَ أَمَا»

خدا سوگند یاد مرگ مرا از شوخی)سرگرمی( بازداشت، و فراموشی آخرت، او را از گفتار آگاه باشید! به 

 حق بازداشت.

های انحرافی را از مسیر حق کنار زده و با اندیشیدن به آخرت  و آنگاه که در وصف پرهیزگارانی که جاذبه

 فرمایند: میاند،  و توشه اندوزی برای آن، به کمک نور تقوا، حق را از باطل تشخیص داده

  2؛«سَعِيداً الْآجِلَةِ زَادَ قَدَّمَ وَ حَمِيداً الْعَاجِلَةِ مَعْبَرَ عَبَرَ قَدْ وَ ... الْأُمُورِ مُشْتَبِهَاتُ عَلَيْهِ تَعْمَ لَمْ وَ»

و امور مشکوک بر او پنهان نمانده... و از گذرگاه دنیای زودگذر با روشی پسندیده عبور گرده، و توشه 

 وأم با سعادت از پیش فرستاده است.آخرت را ت

 صبوری و مدارا. 5 

بعد از بیعت با ایشان، به آن حضرت پیشنهاد کردند، خوب بود کسانی که در  (السالم لیه)ع گروهی از یاران امام

باره اقدام شود،  در پاسخ آنان فرمود: اگر در این السالم( )علیه کردید. امام قتل عثمان دست داشتند، مجازات می
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ای دیگر برخالف  خواهید، ولی رأی عده خواهند که شما می مردم چند دسته خواهند شد؛ گروهی همان را می

 ی شما است؛ آنگاه فرمودند: عقیده

 1؛«مُسْمَحَة الْحُقُوقُ تُؤْخَذَ وَ مَوَاقِعَهَا الْقُلُوبُ تَقَعَ وَ النَّاسُ يَهْدَأَ حَتَّى فَاصْبِرُوا»

 ها بر جای خود قرار گیرند و حقوق به آسانی گرفته شود. پس صبر کنید تا مردم آرام شوند و دل

فرمودند، وی را به صبر و  ی طبقات پایین جامعه سفارش می حضرتش آن هنگام که به مالک اشتر درباره

 داری در ادای حقوق آنان فراخوانده، فرمودند: خویشتن

 عَلَى نَفْسِهِ تَوْطِينِ وَ بِاللَّهِ الِاسْتِعَانَةِ وَ بِاالهْتِمَامِ إِلَّا ذَلِكَ مِنْ اللَّهُ أَلْزَمَهُ مَا حَقِيقَةِ مِنْ الْوَالِي يَخْرُجُ لَيْسَ وَ»

 2؛« ثَقُل أَوْ عَلَيْهِ خَفَّ فِيمَا عَلَيْهِ الصَّبْرِ وَ الْحَقِّ لُزُومِ

خداوند بر او ملزم ساخته، خارج نخواهد شد؛ مگر با اهتمام و استعانت از خداوند  و هرگز والی از ادای آنچه

 داری بر انجام حق و شکیبایی در برابر آن؛ خواه بر او سبک باشد یا سنگین. و خویشتن

ی قتل عثمان را  اند، فتنه اند، جریان صفین را باز نموده ای که به مردم شهرها نگاشته همچنین در نامه

 از عدم شکیبایی و مدارا با یکدیگر، بیان فرمودند:ناشی 

 عَلَى فَنَقْوَى يَسْتَجْمِعَ وَ الْأَمْرُ يَشْتَدَّ حَتَّى الْعَامَّةِ تَسْكِينِ وَ النَّائِرَةِ بِإِطْفَاءِ الْيَوْمَ يُدْرَكُ لَا مَا نُدَاوِ تَعَالَوْا فَقُلْنَا»

 9؛«بِالْمُكَابَرَة نُدَاوِيهِ بَلْ فَقَالُوا مَوَاضِعِهِ الْحَقِّ فِي وَضْعِ

گفتیم: بیایید امروز با فرو نشاندن آتش فتنه وآرام ساختن مردم، چیزی را درمان کنیم که پس از این به 

دست نخواهدآمد؛ تا امر خالفت محکم شود و مردم متحد گردند و قدرت پیدا کنیم که حق را در جای خود 

 کنیم. درد را با دشمنی مداوا میقرار دهیم؛ اما آنان گفتند ما این 

                                                           
 .014خطبه. همان، 0
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 جهاد و جدّیت. 6

 ترین مصادیق حق است. در قرآن آمده است: جهاد، خود از کامل

 1؛«سُبُلَنا لَنَهْدِيَنَّهُمْ فينا جاهَدُوا الَّذينَ وَ»

 هاى خود، هدایتشان خواهیم کرد؛ و آنها که در راه ما )با خلوص نیّت( جهاد کنند، قطعاً به راه

اند؛  جهاد را بهترین درمان برای اجرای حق و از بین بردن دردِ باطل بیان فرموده(، السالم لیه)ع مؤمنانو امیر 

 زیرا درمان باطل، یاری حق است؛ چنانکه در برابر تهدیدهای آتش افروزان جنگ جمل چنین فرمودند:

 2؛« لِلْحَق نَاصِراً وَ الْبَاطِلِ مِنَ شَافِياً بِهِ كَفَى وَ السَّيْفِ حَدَّ أَعْطَيْتُهُمْ أَبَوْا فَإِنْ»

بخشم، و این کار برای درمان باطل و یاری حق کافی  اگر از آن سرباز زنند، لبه تیز شمشیر را به آنان می

 است.

 ی اهمیت جهاد و پیامدهای ترک آن فرمودند: و درباره

 9؛«الْجِهَادِ بِتَضْيِيعِ مِنْهُ الْحَقُّ أُدِيلَ ... عَنْهُ رَغْبَةً تَرَكَهُ فَمَنْ»

 هرکس آن را از روی بی اعتنایی ترک کند، ... به خاطر ضایع ساختن جهاد، حق از او گرفته خواهد شد.

 فرمایند: ی ستمدیدگان و مؤمنان پاکدل و حق طلب، توصیه می این اصل مهم را، به همه( السالم لیه)ع امام

 4؛«بِالْجِدِّ إِلَّا الْحَقُّ يُدْرَكُ لَا»

 حق، جز با تالش و کوشش و ایثار به دست نمی آید.

 و نیز فرمود:

 1؛« الْحُقُوق ضَيَّعَ التَّوَانِيَ أَطَاعَ مَنْ»
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 کسی که از سستی پیروی کند، حقوق را ضایع ساخته است.

 همبستگی و همیاری. 7

و همیاری در مسیر حق و اجرای آن، در هشدار از دورویی و نفاق، به همدلی  (السالم لیه)ع امیر حقگزاران

 اند: توصیه اکید فرموده

 إِنَّ وَ الْبَاطِلِ مِنَ تُحِبُّونَ فِيمَا فُرْقَةٍ مِنْ خَيْرٌ الْحَقِّ مِنَ تَكْرَهُونَ فِيمَا جَمَاعَةً فَإِنَّ اللَّهِ دِينِ فِي التَّلَوُّنَ وَ فَإِيَّاكُمْ»

 2؛« بَقِي مِمَّنْ لَا وَ مَضَى مِمَّنْ خَيْراً بِفُرْقَةٍ أَحَداً يُعْطِ لَمْ سُبْحَانَهُ اللَّهَ

پس بپرهیزید از دورنگی در دین خدا؛ که اتحاد در راه حق، گرچه از آن کراهت داشته باشید، بهتر است 

از پراکندگی در مسیر باطلی که مورد عالقه شما است؛ زیرا خداوند سبحان به هیچ کس، نه از گذشتگان و نه 

 آنان که هم اکنون هستند، در اثر تفرقه خیری نبخشیده است.

 اند: ی وجوب همیاری در اجرای حقوق الهی فرموده همچنین درباره

 وَ بَيْنَهُمْ الْحَقِّ إِقَامَةِ عَلَى التَّعَاوُنُ وَ جُهْدِهِمْ بِمَبْلَغِ النَّصِيحَةُ عِبَادِهِ عَلَى سُبْحَانَهُ اللَّهِ حُقُوقِ وَاجِبِ مِنْ لَكِنْ وَ»

 9؛« حَقِّه مِنْ اللَّهُ حَمَّلَهُ مَا عَلَى يُعَانَ أَنْ بِفَوْقِ فَضِيلَتُهُ الدِّينِ فِي تَقَدَّمَتْ وَ مَنْزِلَتُهُ الْحَقِّ فِي عَظُمَتْ إِنْ وَ امْرُؤٌ لَيْسَ

همکاری کنند؛ زیرا  از حقوق واجب خداوند بر بندگانش آن است که درراه برقراری حق در میان خود

توان کسی را یافت که در انجام حقّی که به عهده دارد، نیاز به کمک نداشته باشد؛ هرچند در  گاه نمی هیچ

 دار باشد. مقام و منزلت بزرگ، و در دین سابقه
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 پرهیز از سازشکاری و مداهنه. 8

سر آن معامله کنند، و با گرفتن گاه حاضر نیستند بر  مدار، اهداف مقدسی دارند که هیچ های حق انسان

رو نه در اعتقاد نه در عمل، در برابر اهل باطل از خود سستی و  امتیازهای ناروا، به کسی امتیاز بدهند. از این

 دهند؛ چنانکه امیرمؤمنان خود چنین بودند: سازش نشان نمی

 1؛«إِيهَانٍ لَا وَ إِدْهَانٍ مِنْ الْغَيَّ طَخَابَ وَ الْحَقَّ خَالَفَ مَنْ قِتَالِ مِنْ عَلَيَّ مَا لَعَمْرِي وَ»

ای مدارا و  ورند، لحظه به جان خودم سوگند! در مبارزه با مخالفان حق، و آنان که در گمراهی غوطه

 سستی نخواهم کرد.

ی مردم  فرمودند، درباره ای که مردم را به الفت و مهربانی تشویق می در خطبه (السالم لیه)ع حضرتش

 اند: فرموده آخرالزمان

 2؛«مِثْلَكُمْ لَيْسَ مَنْ فِيكُمْ يَطْمَعْ لَمْ الْبَاطِلِ تَوْهِينِ عَنْ تَهِنُوا لَمْ وَ الْحَقِّ نَصْرِ عَنْ تَتَخَاذَلُوا لَمْ لَوْ النَّاسُ أَيُّهَا»

که گاه آنان  کردید، هیچ داشتید، و برای تضعیف باطل سستی نمی ای مردم اگر دست از یاری حق برنمی

 کردند. ی شما طمع نمی ی شما نیستند، درباره در پایه

 . پرهیز از هوای نفس3

ترین مراتب عصمت، دستور یافت که در دعوت خویش،  با وجود دارا بودن عالی (آله و علیه اهلل لی)صپیامبر رحمت

 از هوی و هوس مردم پیروی نکند تا به اِعراض و انحراف از حق نینجامد.

 9؛«الْحَقِّ مِنَ جاءَكَ عَمَّا أَهْواءَهُمْ تَتَّبِعْ ال وَ»

 ؛ از هوى و هوسهاى آنان پیروى نکن! و از احکام الهى، روى مگردان

 زیرا چنین تبعیتی قطعاً به فساد و تباهی در هستی و عدول از حق منتهی خواهد شد:
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 1؛« فيهِن... مَنْ وَ الْأَرْضُ وَ السَّماواتُ لَفَسَدَتِ أَهْواءَهُمْ الْحَقُّ اتَّبَعَ لَوِ وَ»

 است، تباه شود. آنها در که هر و زمین و ها کند، قطعاً آسمان پیروى ایشان هاى خواسته از خدا اگر و

داشت حق زبان را در پرهیز از سخنان زشت و  ی حقوق، گرامی در رساله (السالم لیه)ع چنان که امام سجاد

 هوای نفس دارد:گفتگوهای زایدی دانست که ریشه در 

 2؛«الْفَائِدَة الْقَلِيلَةِ الشَّنِعَةِ الْفُضُولِ عَنِ إِعْفَاؤُهُ وَ ... الْخَيْرَ تَعْوِيدُهُ وَ الْخَنَى، عَنِ فَإِكْرَامُهُ اللِّسَانِ حَقُّ أَمَّا وَ»

و آن را از و اما حق زبان آن است که آن را گرامی بداری از سخنان زشت و به گفتار نیک عادتش بدهی... 

 گویی کم فایده بازداری. زیاده

مداری جمع  نیز با صراحت به این نکته اشارت دارند که هرگز هوای نفس با حق (السالم لیه)عمؤمنانامیر

 گردد و همواره مانع حقگزاری است. نمی

 9؛« الْحَق عَنِ فَيَصُدُّ الْهَوَى اتِّبَاعُ فَأَمَّا»

 دارد. میپیروی از هوای نفس، از حق باز 

سازد و  ی چهره حق محروم می افکند که انسان را از مشاهده هواپرستی حجابی در برابر دیدگاه عقل می»

کند، و به  تر جلوه می کند که از هر حقّی قابل قبول باطل را که در مسیر هوا و هوس اوست، چنان توجیه می

 3«کند. ه از هر باطلی بدتر جلوه میکند ک عکس، حقی را که به خالف هوای نفس است، چنان تخریب می

 اند، عبارتند از: برخی اقسام هوای نفس، که مانع حق شناسی و اجرای حقوق در نهج البالغه معرفی شده

 جویی جاهالنه نزاع و ستیزهالف( 

 1؛« الْحَق عَنِ عَمَاهُ دَامَ بِالْجَهْلِ نِزَاعُهُ كَثُرَ مَنْ»

                                                           
 .30. مؤمنون/ 0
 .31. رساله حقوق، ص3
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برخیزد، همواره از شناخت حق محروم خواهد ماند.)از دیدن حق  کسی که از روی جهل به نزاع و ستیزه

 کور است.(

 گذاری و بزرگ دانستن خدمت ب( منت

 2؛«الْحَقِّ بِنُورِ يَذْهَبُ التَّزَيُّدَ وَ الْإِحْسَانَ يُبْطِلُ الْمَنَّ فَإِنَّ»

 رد.ب کند و بزرگ شمردن خدمت، نور حق را می همانا منت نهادن، احسان را باطل می

 ج( کبر و غرور 

 9؛« حَقَّهُم الْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءِ إِلَى تُؤَدِّيَ أَنْ عَنْ سُلْطَانِكَ نَخْوَةُ بِكَ تَطْمَحَنَّ فَلَا»

 .آنان را راضی کنی،تول را بپردازیمبادا غرور زمامداری مانع آن شود که حق اولیای مق

                          نتیجه گیری

و از بیان مبارک « حق»های منحصر به فرد  ی اول، یافتن شاخصه تحقیق، در مرحلهدستاورد این 

 در نهج البالغه است، که شامل موارد زیراست: (السالم لیه)عامیرمؤمنان

، «مشوب به باطل»، «در وصف آسان و در عمل دشوار»، «دوسویه»، «بی نشانه»، «دارای منشأ الهی»

 «.فتنیگر»، و «مقابل باطل و اهل باطل»

ی پژوهشگر، یافتن راهکارهایی عملیاتی برای حقگزاری یا احقاق حقوق، از  ی بعد دغدغه در مرحله

 البالغه بوده است. راهکارهای به دست آمده عبارتند از: در نهج (السالم لیه)عطلبان منظرامیر حق

، « (لیه السالم)ع( و خاندان اوآلهلی اهلل علیه و صمالزمت با پیامبر)»، «استعانت از ذات خداوند»، «شناخت حق»

پرهیز از سازشکاری و »، «همبستگی و همیاری»، «صبوری و مداوا»، «معاد اندیشی»، «جهاد و جدّیت

 «.پرهیز از هوای نفس»و « مداهنه
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  (الم اهلل علیها)سحضرت خدیجهعلمیه  حوزهسیده شهربانو سلیمانی/  

 حقوق مرگ در نهج البالغهعنوان : 

 :چکیده

مجموعه حقوقی که انسان دارد، در این تحقیق حقوق مرگ در نهج البالغه بررسی شده است. از میان  

ای بسیار تنگاتنگ با مرگ دارد. مرگ  اساسی او مطرح می باشد که رابطه حق حیات به عنوان یکی از حقوق

نیز چون حیات، حقی است که خداوند تعالی نسبت به انسان بر خود فرض کرده و انسان نیز متقابالً باید 

رخت برکند.  هنگام مرگ با خیالی آسوده و به آسانی از این جهانوظایفی را در قبال آن مراعات نماید تا در 

نام گذاری شده است که عبارتند از: یادآوری مرگ و « حقوق مرگ»ی این وظایف، تحت عنوان کلی مجموعه

عبرت از مرگ گذشتگان، نزدیک پنداشتن مرگ و آمادگی برای آن، غنیمت شمردن فرصت برای توبه، تقوا 

ر خیر، پرهیز از دنیا پرستی و مراقبت در مال اندوزی، شتاب در انجام وصیت، اشتیاق به پیشگی و انجام کا

شود که  نهج البالغه، بر هر کسی روشن می شهادت و عدم آرزوی مذموم مرگ. با سیری هرچند کوتاه در

نی دنیوی ی مرگ، اهمیت آن و اثراتش بر عملکرد انسان در زوایای مختلف این زندگا حضرت چقدر به مسأله

که می نماید  پرداخته است. از طرفی حضرت لحظات آخر عمر انسان و دگرگونی احوال او را چنان توصیف 

  ی مرگ، آن لحظات را بارها و بارها تجربه نموده است. گویا خود ایشان در جوار فرشته

نزدیک است همواره به اولین و مهم ترین نکته در این بحث، این است که انسان مرگ را که بسیار به او 

فرصت ها را غنیمت شمرده، از گناهان پیشین توبه کند و سبک بارانه به سوی  ،یاد آورد و آن را دور نپندارد

ی این سفر است، برای خود  ی تقوا که بهترین توشه و توشه جام اعمال صالح پرداختهمرگ قدم بر دارد. به ان

د تا به لقای را رعایت کند، پس مشتاقانه به سوی مرگ می شتابمهیا سازد. اگر حقیقتاً تمامی این موارد 

 پروردگارش نایل آید.

 حق، تکلیف، مرگ، نهج البالغه: ها کلید واِژه
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 )سالم اهلل علیها(زهرای اطهر علمیه  حوزهزهره دمیرچلی، زهرا میرزاجانی/ 

   حق زبان در نهج البالغهعنوان : 

:چکیده

ها؛ رعایت حقوق توسط مسلمین است که این حقوق شامل  ترین آموزه در دین مبین اسالم یکی از مهم

ترین حقوقی که انسان  ر انسان و حق خود انسان بر خویش است. از مهمحق خداوند بر انسان، حق دیگران ب

ترین عضو بدن است که در اختیار انسان قرار داده شده  نسبت به خود دارد، رعایت حق زبان است. زبان ساده

 . با توجه به وسعت کم تأثیرات بسزایی دارد. واست 

تواند سبب سعادت دنیوی و اخروی انسان شود. بنابراین در این  لذا دانستن حقوق زبان و رعایت آن می 

مقاله به بررسی معنای حق، تأثیرات هوای نفس و وساوس شیطانی بر زبان، آگاهی از گناهان زبان، نقش زبان 

های کنترل زبان، فواید و  رآن، روشی زبان با قلب و ایمان، حق زبان در آیات ق در مسیر سیر و سلوک، رابطه

گذارد، با توجه به سخنان  مضراتی که زبان ممکن است داشته باشد، تأثیراتی که در قلب و روح انسان می

 بیان شده است.  ()علیه السالمو امام سجاد )علیه السالم(امیرالمؤمنین علی 

ذایل اخالقی دارد و با اصالح زبان زبان نقش مهمی در تهذیب اخالق و پاکسازی روح و جان آدمی از ر

اند،  نخستین راه سیر و  توان اخالق خویش را اصالح کرد. کسانی که در مسیر سیر و سلوک گام برداشته می

زبان در ایمان انسان  .رساند دانند که گذر از آن انسان را به تقوا و قرب الی اهلل می سلوک را اصالح زبان می

کند. )زبان در  ریکی قلب را به همراه دارد و از درخشش نور ایمان جلوگیری مینقش دارد؛ گناهان زبان تا

دلشکستگی، کدورت، نفاق و .... تأثیرات بسزایی دارد.( و بالعکس تقویت ایمان باعث نورانیت قلب و اصالح 

 شود.  زبان می

 حق، زبان، نهج البالغه.  :ها  واژه کلید
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 فاطمیه چیذرعلمیه  حوزهشمس السادات غفاری/ 

 حقوق رهبری و پیامدهای عدم رعایت آنعنوان: 

 :چکیده

ترین  شود از بنیادی که از آن به امامت امت یاد میآله(  و علیه هلل ا )صلی مساله رهبری امت اسالمی پس از پیامبر

دارای مسائل اندیشه اسالمی است. این مسئولیت در زمان غیبت کبری برعهده فقهای جامع الشرایطی که 

ت فقاهت و اجتهاد و عدالت و تقوا و... هستند نهاده شده است. که اطاعت از ایشان بر افراد و آحاد جامعه اصف

و  السالم( )علیهمنین علیبه حقوق رهبری از نگاه امیرالمو واجب و ضروری است. بر همین اساس در این مقاله

 البالغه پرداخته شده است. نهج

ردم، وفاداری بر بیعت، اطاعت و فرمانبرداری، بسیج نیروها برای جنگ و جهاد از جمله حقوق رهبر بر م

و... است . که در نتیجه رعایت آن، الفت و مهربانی، عزت و سربلندی دین و مسلمانان، عمل به دین و قوانین 

اگر روزی آن، برپایی عدالت، اجرای صحیح احکام و امیدواری برای بقای حکومت را شاهد خواهیم بود. لذا 

مردم از رهبر و والی خود اطاعت نکنند و حقوق مربوط به ایشان را رعایت ننمایند، در این صورت اختالف 

های آن افزایش و فساد و تباهی در دین رواج یافته و آداب و  آراء و عقاید زیاد شده و جور و ستم و نشانه

 شوند. معه زیاد و احکام شرع تعطیل میهای درست متروک مانده و به دنبال آن هوی و هوس در جا سنت

 حق ، حقوق، رهبر، والی ، پاسداشت کلیدواژه: 
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 فاطمیه چیذر علمیه حوزه/ راضیه خوانساری

   البالغه حق عبادت خداوند در نهجعنوان: 

 چکیده:

ترین مباحث  یکی از مهم البالغه مورد بررسی قرار گرفته است. دراین مقاله حق عبادت خداوند در نهج 

نده با خدای ی ارتباط ب حقوق خداوند به خاطر جایگاه ویژهاخالقی بحث حقوق می باشد و در این میان 

الت باشد که جایگاه حقوق این مقاله قصد دارد پاسخگوی این سواای برخوردار است،  متعال از اهمیت ویژه

مهم ترین  وجه تمایز حقوق خداوند با دیگر حقوق متقابل چیست؟! خداوند در بین سایر حقوق کجاست؟

 بررسی شد.روایات  قرآن کریم، نهج البالغه و پاسخگویی به این سواالت  برای حق خداوند کدام است؟!

اوند یک طرفه بودن آن و عجز بندگان از ترین ویژگی حق خد مهمو ترین حق خداوند عبادت اوست مهم

حق خداوند آن قدر حایز اهمیت است که خدای متعال در قرآن کریم هدف از خلقت آدمیان  ادای آن است.

السّالم  علیهی امام سجاد  فرمودهبه داند.کسی که در حال شناخت حق خداوند و رسول بمیرد،  را این امر می

 به فرموده ی امام علی ردن آدابی چون توجه به زمان و مکان و ... دارد.عبادت ک شهید از دنیا رفته است.

 خضوع قلب، رام کردن نفوس، خشوع دیدگان ،آرامش اعضا و جوارح چون عبادت شامل آثار فردی السّالم علیه

 را به دنبال دارد. دپسندیاز جمله تواضع و فروتنی و توجه به نیاز دیگران و ترک خواجتماعی  آثار و

 البالغه عبادت، نهج، حق :ها کليدواژه 
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 حوزه علمیه ولی عصر)عج( /، فاطمه محرمی، فاطمه تمدن، زهرا سادات موسوی عادله جمالیان

 حقوق اعضا و اجزای بدن از منظر قرآن کریم و احادیث عنوان:

 :چکیده

حقوق فردی است و در آن به   موضوع مورد بررسی در این مقاله بررسی حقوق اعضای بدن در حوزه

 (علیه السالم)حقوق تعدادی از اعضا و اجزای بدن عمدتا با استفاده از قرآن، نهج البالغه، رساله حقوقی امام سجاد 

وق اعضا و اجزای بدن، مطابق آیات ایم. شناخت حق کتب مختلف، پرداختهدر  (علیهم السالم)و احادیث ائمه 

شود تا هر یک از این نعمات را در راه صحیح و به  موجب می، (السالم )علیهمشریفه قرآن و روایات موجود از ائمه 

 قصد طاعت الهی و پیمودن مسیر کمال به کار بندیم.

ی اعضا فرمانبردار خدا هستند؛ اما خداوند در ابعاد مختلف به بشر  چشم و گوش و زبان و دست و پا و همه

آزادی و و در حوزه حقوق فردی، برای اعضایش مالکیت ذاتی عطا فرموده است. این آزادی سرمایه 

را اجرا نماید، مدارج کمال را  تعالی به کار گیرد و اوامر الهی ارزشمندی است که اگر انسان در راه اطاعت باری

 گردد.  کند و به مکارم اخالقی آراسته شده و انسان واقعی می طی می

ی  شناخت حقوق هر یک از اعضا و اجزای بدن و به کار گیری در طاعت خداوند، کلید عمل درست و مایه

بار به کار گرفته   ت زیانها است. اگر این اعضا در اطاعت هوای نفس و شهوا اصالح از انحرافات و فساد آن

ماند و  شود؛ چشم از واقع بینی باز می گوش کر میکند، چشم، کور و ها را فاسد می نشوند، گناه و ناپاکی، آ

های انسانی سپری و  شوند. در نتیجه عمر به پایمال کردن ارزش دست و پا به اعمال ناشایست آلوده می

 میرد. سرانجام انسان با بدبختی و شقاوت می

 : اعضای بدن، حقوق، قرآن، نهج البالغه، روایات ها کليد واژه
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 (الم اهلل علیها)س حضرت خدیجهعلمیه  حوزه / امینه یوسفی

 بررسی جایگاه اموال و حقوق آن در کالم و سیره علویعنوان: 

 :چکیده

مع در آن ج (السالملیه )عدر این تحقیق، حق اموال از دیدگاه نهج البالغه که بیانات ارزشمند حضرت علی 

 بر مردم است، ملک شخصی آنان است و که دراختیاراموالی  گرفته است.آوری گردیده، مورد بررسی قرار

دارند. لذا هرانسانی حقّ دارد مالک دسترنج خود ودارایی  اساس مالکیت خویش، حقّ تصرف دراموالشان را

رسیده است وکسی نمی تواند این حقّ اوّلی را از  قانونی به دست آورده یا بدو هایی باشد که از راه شرعی و

با توجه به آنکه حق اموال در زندگی انسان، اصلی است که در همه شئون و امور فردی و  انسان نفی کند.

ک زندگی اجتماعی وجود دارد، به خصوص در زندگی اجتماعی که بدون رعایت آن از طرف همگان، امکان ی

این تحقیقی در این باب مشخص می گردد. ان در نظر گرفت، لذا ضرورت ارائه تو مشترک برای انسان ها نمی

تحقیق در پی پاسخگویی به سواالتی از قبیل: معنا و مفهوم حق اموال چیست؟ حقّ اموال از منظر امیر 

جهت پاسخگویی به سواالت فوق از روش فیش و... می باشد.  مومنان در نهج البالغه چه جایگاهی دارد؟

که به مفهوم و جایگاه مال، اقسام آن و رعایت  ی و تهیه و تنظیم آن از منابع مکتوب استفاده شده است.بردار

 )علیه السالم(امام علی  بنابر این با توجه به فرمودهحقوق آن در دو حیطه فردی و عمومی و... پرداخته شده است. 

ی روی در آخرت بتوانی از آن بهره مند طوری از آن منتفع شوی که وقتی از دنیا محق مال این است که 

در تدارک مال،  نمایی و، ثانیا در مسیر حالل نیز مصرف همال را اوال از مسیر حالل به دست آورد و نیز شوی

 نشود.سایر وظایف انسانی  اده تا منجر به تعطیل شدنحرص و ولع به خرج ند

نهج البالغه ،اقتصاد حقّ اموال، ،اموال ،حقّ :ها کليد واژه 
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 علیها( اهلل )سالمفاطمیۀ چیذرعلمیه  حوزه/ اصغری سپیده  علی

  البالغه حقوقِ حیوانات در اخالقِ محیطِ زیستِ اسالم از نگاهِ نهج :عنوان

 :چکیده

 مبینِ اسالم تا زمانِ حاضر،از عصرِ طلوعِ دینِ که محیطیِ اسالمی، اخالقی است خدا محور  اخالقِ زیست

در  محیطی  زیست اخالقِ. چنان دارد است و هم به خود داشته ، جایگاهی منحصر های اسالمی در منابع و آموزه

کند؛ سپس، برای رفتارِ انسان در ارتباط با طبیعت، مرز و  اسالم، نخست، نگاهِ انسان به طبیعت را اصالح می

 بر همین اساس نهد. لِ عناصرِ طبیعی، وظایفی را بر عهدۀ انسان میکند؛ حتی در قبا می محدوده مشخص

شاورزی و ک حقوقِ زمین، سفارش به حفظِ اهتمام به آبادانیِ مانندِ محیطی  زیست اخالقِ های نکته

 حدّ بی ۀاستفاد آزارِ حیوانات و ها، پرهیز از های آن عدالت در رفتار با حیوانات و بچه رعایتِدامپروری،

 ،است؛ همچنین ای داشته بازتاب گسترده ،البالغه نهج شریفِ ویژه کتابِ در سیرۀ علوی، بهها  آنازحصر و

 کتابِدر. ندا فرموده  ارائهرا   زیست حفاظت از محیطِمنظورِ به عینی یکارها راه ،السالم علیهحضرت امیرالمؤمنین 

در  انش نِاکارگزاررفتارِ تنظیمِدر حتی ، (المالس علیه)این هستیم که امیرالمؤمنین شاهد ،البالغه نهج شریفِ

 کردِبر پایۀ روی ،موارد مذکور پیشِ رو، برخی از ۀمقال در .اند نهایتِ دقت، کوشیدهدر ،حیواناتبرداری از بهره

که جاهر ،البالغه نهج کتابِ شریفِ ویژه به دینی، در منابعِبنابراین  .شود بررسی میالبالغه  نهج شریفِ کتابِ

 و میزانِ ها بوم برخورد با زیست صحیحِ روشِاست، رفته  میان  سخنی به طبیعی مواهبِبرخورداری از دربارۀ

و  است. شده عبارتی، مسئولیتِ انسان برابرِ این مواهبِ طبیعی بیان ؛ بهاست شده  تشریح نیز ها آناستفاده از

راهکارهایی نیز در این شده و  ویژه ها تأکید بوم و توجه به زیست های طبیعی با پدیده عادالنهرعایت رفتارِبر

 .زمینه بیان شده است

 حیوانات حقوقِ ی؛محیط  زیست اخالقِ ؛ اخالق،البالغه نهج ها: کلیدواژه
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 فاطمیه پاکدشتعلمیه حوزه /  پروانه پناهی

  )علیه السالم(حقوق امنیتی از منظرامیرالمومنین عنوان: 

 :چکیده

 می شود. فرهنگ قرآنی امنیت یک مفهوم وسیع، متوازن و عمیق دارد و شامل تمامی ابعاد زندگیدر 

یکی از نعمت ها و حقوق بزرگی که خداوند به انسان ارزانی داشته، نعمت امنیت است که حضرت امیر 

امنیت فرهنگی قائل  -امنیت اقتصادی -امنیت سیاسی -امنیت معنویبرای آن چند نوع از قبیل  السالم( علیه)

تنظیم و در  السالم( )علیهنین علی مامیرالمؤ منظر از امنیت حق به دستیابی هدف با مطالبدر این مقاله، . بودند

ای دارای حق امنیت است و این  سخ داده شود که انسان در چه عرصهآن تالش گردید تا به این سؤال پا

 ؟ حقوق چگونه و با رعایت چه شرایطی مهیا می شود

می توان به معرفت به انواع حقوق امنیتی و چگونگی به دست آورن این  ،ترین نتایج این مطالعه از مهم

رسد و یک  می حقوق و حفظ آنها اشاره کرد و این که این حقوق تنها با تالش و جدیّت خود فرد به تحقیق

آرامش فرد در گرو دستیابی به ترین حقوق به شمار می رود که  حق امنیت یکی از مهم .دو طرفه استامری 

 .رسیدن به آرامش واقعی محقق می شود ،آن می باشد، و تنها با بهره گیری از تعالیم اسالمی

 .(،تعالیم اسالمالسالم )علیهحقوق، امنیت، امیرالمؤمنین : ها کلید واژه
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 (الم اهلل علیهاس) زینب کبریعلمیه  حوزه /  سیده طاهره مشکات

 حکومت و حقوق مردم و زمام داران در نهج البالغه :عنوان  

 :چکیده

این حقوق را  یکی از عوامل مهم و اساسی اصالح رفتارها، حقوق شناسی و پایبندی به حقوق است.

از جمله که ،توان در محورهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی مورد تحقیق قرار داد می

حقوق مخالفان وازحقوق  حق انتخاب شدن، حق انتقاد، احترام به اراده مردم،؛ مردم و اجتماع حقوق سیاسی

 حقوق اجتماعی؛جمله از وهای اقتصادی  مبارزه با ناهنجاریتوسعه اقتصاد، رشد و المال، تقسیم بیت اقتصادی؛

فرهنگی؛گسترش تعلیم حقوق امنیت، توجه و رسیدگی به طبقات محروم، برقراری عدالت در جامعه و

همگانی بودن آموزش و پرورش، مبارزه با جهل، ترویج دین الهی، توجه به هدایت قرآن است که  فرهنگی،

 وفاداری به بیعت، عبارتند از؛نیز کارگزاران و داران حقوق زمام باید از طرف زمامداران حکومت پاسداشته شود.

  که از جانب مردم باید رعایت شود.، است، حق بسیج عمومی، حق سازماندهی حق اطاعت

های عدالت برقرار شود، حضرت  های دین در آن پدیدار و نشانه اهای عزت می یابد که ر حق در جامعه لذا

داران که بخشی از آن در نهج البالغه آمده است، ضمن تشریح های خود به کارگزاران و زمام ها و نامه خطبهدر

بدین جهت از  .واره آنها را به رعایت حقوق سفارش نموده است.وظایف و حقوق مردم و حاکمان، هم

اقتصادی و فرهنگی مردم مسلمان موافق و مخالف  اجتماعی، تا حقوق سیاسی، خواهد ان خویش میدارزمام

و بیعتی که با آن وفاداری خود نسبت به تعهد  خواهد تا با ند و از سوی دیگر از شهروندان میرا پاس دار

  حکومت علوی را جهت رسیدن به اهداف خویش یاری کنند. اند، حضرت بسته

 : حکومت علوی، حقوق مردم، حقوق زمام داران.ها کليد واژه
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 (سالم اهلل علیها) زینب کبریعلمیه  حوزه صفیه  ابراهیمی/

   در نهج البالغه طبیعت و محیط زیستحقوق عنوان: 

                                                                                                                           چکیده:  

اما تاکنون  .است جایگاهی ویژه برخوردار از موضوع محیط زیست و ضرورت صیانت از آن در تاریخ بشر  

 درخصوص بحث ضرورت لذا  .رو است به مزبور روافزون محیط  آلودگی روزجهان، همواره با روند تخریب و

این  به تبیین ه در یک نگاهکوشیدحاضر مقالهد. گردمی بیش از پیش آشکار طبیعت و محیط زیستحقوق 

های  از کالم خالق و مبتنی بر رهنمون که کتابی باالتر از کالم مخلوق و پایین ترحقوق در نهج البالغه 

زدایی بودکه با  ابهام مفاهیم برای، بپردازد. اولین گام  بررسی معانی است السالم( )علیهروشنگر حضرت علی 

های متعدد انجام گرفته،  بررسی و پیشینه موضوع در ادامه، های لغتنامه به آن پرداخته شد. مراجعه به کتاب

ت در نهج حیوانا حقوق این راستا ما را بر آن داشت که به کتاب مُنزل و منابع دینی هم متمسک شویم. در

شگفتی اهتمام به ، آبادانی و بهره وری زمین نهج البالغه به توجه، آب وگیاهان، پرندگانحقوق  ،البالغه

 .به روشنی بازتاب یافته استخلقت وحقوق آن ها مباحثی هستند  که دراین مقاله  

نهج البالغه هر جا سخن از استفاده و برخورداری از مواهب طبیعی است، به دنبال آن روش صحیح  در

 )علیه السالم(حضرت علی . ها و میزان و حد و مرز و چگونگی استفاده از آنها بیان شده است نعمتبرخورد با 

به انسان، دارای ارزش  ت رسانیی همچون زیبایی و خدمیاه های طبیعی را به لحاظ داشتن ویژگی  دیدهپ

به داند و آنها را وسیله ای برای تأمل و تفکر انسان برای پی بردن به قدرت و عظمت و دانایی خالق هستی  می

زیست به طور ویژه تأکید محیط رعایت رفتار عادالنه و توجه و اهتمام به  . از این رو، برآورد میحساب 

 . دها قرار می ده های الهی را پیش روی انسان موهبتاز  صحیح ی  کند و راه کارهای استفاده می

   .محیط زیست ، : نهج البالغه، حقوقکلید واژه ها
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 )سالم اهلل عليها(زهرای اطهر حوزه علميه/  مریم آزادمنش

 حقوق مردم بر زمامدار حکومت اسالمی از منظر نهج البالغهعنوان: 

 :هچکيد

ترین آن ها حقی است که مردم بر حاکم  وجود دارد که مهمای انواع مختلفی از حقوق در هر جامعه

اسالمی دارند. در ابتدا باید این حق را به درستی شناخت و چه کسی بهتر از امیرالمؤمنین که متصل به 

 تواند آن را تبیین کند. سرچشمه وحی می باشد می

مردم، دوری از تشریفات، صداقت و فروتنی در برابر مردم، ساده زیستی، پرهیز از امتیاز طلبی، همدلی با 

البالغه اشاره شده است که به فرموده  های زمامدار حکومت اسالمی بوده که در نهج صراحت، از جمله ویژگی

حضرت اگر چنین کسی رهبر مردم باشد باید حفاظت و صیانت از حقوق مردم، رعایت مساوات و مراعات 

 وحه کار خود قرار دهد. اخالق اسالمی و اهتمام به فقر زدایی را سرل

مردم به منزله گوسفند و حاکم به منزله چوپان نیست و رابطه آنـهـا  (السالم علیه)منین در نظر امیرالمؤ

مـی نـگرد و در حق مـردم (( ))بلکه حضرت همه امور را از منظر  ،همانند رابطه ارباب و بردگان نمی باشد

حاکمان مدار حق وانمود شده بـودنـد، از حـقـوق مـتـقـابـل سـخـن و  مانی که مردم به حاشیه رانده شدهز

مـیان آورد و اهمیت موضوع را تا جایی دانست که حاکم بـایـستی وظیفه خود را در قبال مردم انجام ه بـ

داده و چنانچه از عهده آن برآمد و شایستگی خود را در خدمت به مردم عینیت بخشید، می تواند از مردم 

 .ر همراهی و اطاعت داشته باشدانتظا

 هج البالغه، زمامدار حکومت ن، (علیه السالم): حق، عدالت، امیرالمؤمنین، علی  کلید واژه ها



   

 

 

 

 چکیده مقاالت رسیده به دبیرخانه همایش
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 علميه رفيعه المصطفی حوزه/ مریم احتسابی

 السالم( )عليه حقوق نفس در کالم اميرالمؤمنينعنوان : 

 :چکيده

مجموعه شامل « حقوق نفس»، ارتباط با خود است و ترکیب ترین محورهای ارتباطی انسان یکی از مهم

 هد.هایی است که یک انسان وظیفه دارد در ارتباط با جسم و روح خود انجام دبایدها و نباید

از جایگاه ویژه ای در بحث حق و حقوق  السالم( )علیه، فرمایشات امیرالمؤمنین های اسالم در بین آموزه 

به تبیین مهم ترین (« السالم )علیهحقوق نفس در کالم امیرالمؤمنین »برخوردار است، لذا نوشتار حاضر با عنوان 

گرانسنگ نهج المؤمنین و کتاب با محوریت فرمایشات امیر السالم( )علیهمآموزه های اهل بیت حقوق نفس در

خودشناسی و حفظ »در قالب سه حق کلی تحت عناوین . نگارنده ماحصل پژوهش را البالغه پرداخته است

رسد  تدوین کرده است. به نظر می« اهتمام به حفظ سالمت جسم»و« آموزی اهتمام به علم»، «ت نفسکرام

رعایت و حصول آن، چراکه با  ؛نفس قرار دارد در رأس تمام حقوق« خودشناسی»در بین حقوق مطرح شده 

از نگاه  چنان که. ، نیز محقق خواهد شدپایبندی به اطاعت از خداوند و دیگر حقوق نفسو حفظ کرامت 

 ت.هاس خودشناسى سودمندترین شناخت السالم(، )علیهالمومنین امیر

علم آموزی به جنس، گروه یا نژاد   السالم(، علیه) و به خصوص امیرالمومنین السالم( )علیهمدر مکتب اهل بیت

ه آن و دور شدن از جهل و در مسیر علم و عمل باست که هر انسانی وظیفه خاصی اختصاص ندارد. بلکه 

انند که از آن برای انجام د اهتمام به حفظ سالمت جسم را هنگامی ارزشمند می و گام برداردنادانی،

  گیرد، استفاده شود. و رسیدن به کمال صورت میگرایی  هایی که در مسیر آخرت فعالیت

 .آموزی، سالمت جسم حقوق نفس، خودشناسی، حفظ کرامت نفس، علم :ها کليد واژه
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 )علیه السالم(حوزه علمیه  امام حسن مجتبی / مولود نصیری

 احقاق حقیقی حقوق در حکومت مهدوی در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعیعنوان:  

   :چکیده

. التزام آید دی و اجتماعی انسانها به شمار می، در زندگی فراساسی ترین مباحثحق، یکی از مهم ترین و 

و  هللصلی ا ). مصداق عینی حق را پیامبر اکرممی سازد به حق زمینه را برای رشد فضائل اخالقی و قرب الهی مهیا

ره و رفتار علوی درست و ثابت و با حق عجین است. سی. می دانند (السالم  علیه)وجود مبارک امام علی  (وآله علیه

حکومتی برای احقاق حقوق  یکی از ارکان سیره و به عنوان مصداق اتم حق به شمار می روند (السالم علیهم)ائمه 

حکومتی می تواند احقاق حقیقی  ،رای برقراری حقیقی حقوق در جامعهب. ، رهبری معصوم می باشدانسانها

ی الهی عمل به  . برنامه0صر اساسی پایه گذاری شود؛ داشته باشد که بر پایه ی چند عنحقوق را به همراه 

حکومت امام معصوم حق را به  .. رهبری معصوم 3وآله( علیه و ) صلی اهلل . عمل به سیره ی پیامبراکرم3 کتاب خدا

اع و اقتصاد و قضا و هایی چون سیاست، فرهنگ، اجتم عرصه و نحوی فراگیر می کند، که حق در تمام ابعاد

، سراسر جهان را فرا خواهد ترین حکومتی است که گستره آن زرگ، بحکومت مهدوینظامی نمایان شود. 

، احقاق همه حقوق و می بر همه جهانیان حاکم خواهد شدگرفت و در پرتو آن همه ارزشهای انسانی و اسال

سیاسی،  یندهی زندگی بشری در تمام عرصه هابرقراری نظم و ساماالهی برای بازسازی آنها بر مبنای دین 

با البته احقاق حق مردم و خدمت به آنان نه تنها  .اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی و قضایی می باشد

  .به جز با رعایت تقوا و ارزش های معنوی حاصل نمی شوداجرای احکام الهی تعارض ندارد، که بدون آن و 

 امنیت  ،عدالت ، حکومت مهدوی ،: حق اه هکلید واژ
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 علمیه  الغدیر حوزه/ مرضیه ضیایی

 حقوق بشر علوی عنوان :

 :چکیده

تنها دینی است که به حقوق  اسالم همة حقوق انسانی، اعم از فردی و اجتماعی آن را تبیین کرده و

از انواع  .خاص مد نظر استشر و حقوق اقشار ها اهمیت ویژه ای داده است. در این مقاله، حقوق نوع ب انسان

را نام برد و از انواع حقوق اقشار  و....، حق آموزش و پرورش  ،حقوق بشر، می توان؛ حق حیات، حق آزادی

، حقوق ایتام، حقوق محرومان، حق مسلمان بر مسلمان،  ها زنان، حقوق غیرمسلمانان و اقلیت خاص نیز، حق

با وجود دسته بندی های فوق وقتی ابعاد حقوق انسان را  .حق خویشاوندان و حق بردگان قابل بررسی است

از منظر: حق حیات، حق آزادی و حق تدیّن بررسی کنیم؛ به مقصود نزدیک تر می نماید، چرا که این سه 

قرن ها پیش از ظهور حقوق بشر در  السالم( )علیهامیرالمؤمنین ترین حقوق انسان در اسالم هستند. حق از اساسی

غرب، به حقوق در گفتار و کردار توجه داشته و اصول کلی حقوق بشر را در نهج البالغه مطرح کرده اندیشه 

چه در توجه شان به ستم  ،باالخص خطاب به مالک اشتر السالم( )علیهاند؛ چه در نامه های حکومتی امام علی

 .نمایان است« حقوق بشر علوی»دیدگان و چه در وصیتشان در مورد ابن ملجم، 

تنها مالک برخورداری از حقوق شهروندی انسان بودن است. لذا حقوق شهروندی  السالم( )علیهدر منظر امام  

بخش مهمی از بیانات ایشان را در نهج البالغه دارد. و جایگاه مهمی در تفکر علوی داشته« حقوق بشر»و 

انی، اصل فطرت خداجوی انسان و حضرت اصول حقوق بشر را در نهج البالغه بیان کرده و به اصل کرامت انس

 اشتیاق رسیدن به کمال و جاودانگی او می پردازد. 

 حق، اسالم، حقوق بشر، نهج البالغه. )علیه السالم(، امام علی :کلید واژه ها
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 استاد دانشگاه/ محمد امیر احمدزاده 

 البالغهدرنهجفرهنگی  حقوقِگرایی و حقّ فرهنگِعنوان : 

 :چکیده

بخش هر جامعه است. در بررسی متن نهج البالغه می توان های اصلی و عنصر قواماز شالودهفرهنگ یکی 

در جایگاه و اهمیت فرهنگ به مثابه حق و حقوق را دریافت. مساله  السالم( )علیهبه صراحت تاکیدات امام علی

نشان داده است و دیدگاه به چنین موضوعی توجه جدّی  السالم( )علیهنوشتار حاضر این است که چرا امام علی

امام در این عرصه از چه حدود و ثغوری برای فرهنگ ِحقّ و حقوق فرهنگی برخوردار است؟ بنا به استفاده از 

هم در  )علیه السالم(دهد که امام علیروش تحلیل روایات و کالم امیرالمومنین، دستاورد تحقیق نشان می

فت با نگاهی آسیب شناختی به جامعه بر این مساله اشراف و جایگاه فقیه مرتبط با مردم و هم در عصر خال

ها از دین اسالم، های اجتماعی، کج فهمیاحاطه پیدا کرده بود که ریشه بسیاری از مسائل و بحران

ها(، های گفتمانی)چالش فکری و جنگمناقشات و نزاع (،و آله اهلل علیه لی)صتفسیرهای متعارض از سیره رسول اهلل

های فرهنگی عصر جاهلیت از یک جرای قوانین شرع یا عدم تمکین به آن در تداوم و بازتولید سنتموانع ا

 الگوهای ارائه فکری آحاد مردم، پرورش  وسو، و ضرورت تعریف حقوق فرهنگی برای جامعه از جمله آموزش 

به جامعه و تالش برای جایگزینی آنان با الگوهای عربی، تقدم بخشیدن هویت اسالمی بر خرده  متعالی

از سوی  الهی هایارزشبه اهل جامعه، و ترویج و توسعه  خیرخواهی و نصیحتای، فرقه -های قومیهویت

دیشه و عمل بر آن بود که از طلبی در انبا طرح مفهوم حقِّ و حقیقت السالم( )علیهدیگر، است. بنابراین، امام علی

د. نموکند، یاد ناحق و باطل به مثابه امری مذموم و ضدفرهنگی در جامعه که حقیقت را تضعیف می

طلبی و عقل گرایی گرایی، حقهای اجتماعی رشد حقهمچنین، در راستای طرد باطل به فراهم کردن زمینه

فکری مردم در این  -ز جمله تربیت و پرورش علمیی حقوق فرهنگی اپرداخت که تاکید بر ترویج و توسعه

بر حقوق فرهنگی مشخص است که ایشان فرهنگ و تغییر بالنده در آن را  )علیه السالم(راستا بود. تاکید امام علی
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ایلی انسانی همچون راهکاری بلندمدت برای رشد کیفی اسالم در جامعه قب -های الهیدر راستای ارزش

های جامعه اجتماعی او به مسائل و بحران -رویکرد عمیق و تحول ساز متاثر از نگاه فرهنگیدیدند که این  می

 بود. 

 

 السالم( )علیهگرا، حقوق فرهنگی، نهج البالغه، امام علیفرهنگ حقّ: واژه ها کلید
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سیدعال الدین شاهرخی ،پور قلی پروانه، عظیمی  میراحمد  

 معلّم و شاگرد در نهج البالغهحقوق متقابل عنوان: 

 :چکیده

 شناخته نظیر بی دانشمندی عنوان به جهان متفکران و مسلمانان همه جانب از السالم( )علیهعلی امیرالمؤمنین

  ایشان .گیرد قرار بررسی و مطالعه مورد مختلف موضوعات در هایش ایده دارد ضرورت اینرو از شود؛ می

 رویکرد جمله از است؛ نموده مطرح شایستگی به را یکدیگر به نسبت مختلف های گروه متقابل حقوق موضوع

 – توصیفی روش با: است آن بر حاضر مقالهبر این اساس  .دارد شاگرد و معلّم متقابل حقوق به نسبت خاصی

  .بپردازد البالغه نهج در شاگرد و معلّم متقابل حقوق به تحلیلی

برای معلّم و شاگرد حقوقی در نظر گرفته  اسالمی فرهنگ در که است آن بیانگر پژوهش این های یافته

 ی صفحه از را نادانی و جهل غبارو  گرفته سرمشق آنان از الهی انبیاء به تأسی با باید معلّمانشده است. 

 باباید فراگیری را امری مقدّس دانسته،  آمیز محبت فضای این در نیز شاگردان. بزدایندشاگردان  جان سفید

 .نمایند تالش خودسازی کنار در یادگیری در وجود تمام

 

 .تعلیم تزکیه،، البالغه نهج شاگرد، معلم، حقوق،: واژه ها کلید
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  استادیار گروه زبان و ادبیات عرب/ حسین چراغی وش، فاطمه مرادی کهنکی

 البالغه ی انسان و محیط زیست بر اساس نهج نقش آخرت گرایی در رابطهعنوان: 

 :چکیده

ی  ها است. رابطه البالغه بعد از قرآن کریم، بهترین منبع برای واکاوی مباحث اسالمی در همه زمینه نهج

انسان و محیط زیست یکی از این مباحث است. در اسالم بیش از هر دین و مکتبی به رفتار صحیح با محیط 

ت به تمام افعال خویش مورد سوال که انسان در روز قیامت نسب زیست سفارش شده است. با توجه به این

ها و تبیین رفتارهای صحیح و شناسایی رفتارهای  ها، راهنمایی شود که چرا با وجود انذارها، نهی واقع می

ناپسند، حیوانات را آزار داده و نسبت به طبیعت کوتاهی کرده است، اهمیت آخرت گرایی انسان در رابطه با 

 گردد. محیط زیست روشن می

ی  ای از رفتارهایی است که مشخص کننده ر این پژوهش از آن سخن گفته شده است، مجموعهآنچه د 

ی رفتار  البالغه در حیطه توان از آن به راهبردهایی از نهج حقوق متقابل انسان و محیط زیست است و می

بر اساس  تعبیر کرد که درقالب فضائل و رذائل رفتاری صورت دقیقی از روابط انسان با محیط زیست را

تحلیلی و به کارگیری  -کند. الزم به ذکر است این پژوهش با استفاده از روش توصیفی البالغه ترسیم می نهج

 ای نگارش یافته است. ابزار کتابخانه

 ، رذائل رفتاری، فضائل رفتاری، محیط زیست.)علیه السالم(: آخرت گرایی، امام علیاه هکلید واژ 
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 هیئت علمی دانشگاه پیام نور/فاطمه نوری ، کیومرث کالنتری

   گر در نهج البالغه عدالت محاسبهعنوان: 

  چکیده:

ای نوین در کاهش و کنترل بزهکاری به شمار می آید. الگویی  ، شیوهامروزه سیاست جنایی محاسبه گر

الی است در ح که در آن خطر ارتکاب جرم مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و سپس مدیریت می شود . این

، این مفهوم دهد که حدود چهارده قرن قبل ای مندرج در نهج البالغه نشان میه که بررسی فرامین و توصیه

 قرار داشته است .  السالم( )علیهنوین علوم جنایی به صورت همه جانبه مورد توجه امیرالمؤمنین علی 

معیارهای سنجش خطر جرم و چگونگی مدیریت  ،اسنادی و تحلیل محتوادر این مقاله با استفاده از روش 

 . مورد بررسی قرار گرفته است )علیه السالم(آن از دیدگاه امیرالمؤمنین علی 

های تحقیق حاکی از آن است که با پیروی از رهنمودهای آن حضرت در خطابه ها، نامه ها و کلمات  یافته

سازی آماج های جرم و ، مصون خطر بزهکارییی موقعیت های دارای ، از طریق شناساغهقصار نهج البال

تقویت و نظارت و رؤیت پذیری و باال بردن هزینه ارتکاب جرم بواسطه افزایش احتمال  ،مناطق پرخطر

 شناسایی و دستگیری مرتکب می توان خطر ارتکاب جرم را مدیریت نمود. 

 ، مدیریت خطر جرم نهج البالغهی(، پیشگیری از جرم، عدالت محاسبه گر)سنجشی یا تخمین کلید واژه ها:

 

 

 

 



 / حقوق در نهج البالغه3میثاق علوی 

 
 

139 
 

 

 هیئت علمی دانشگاه آزاد/بهرام درخشان

 نهج البالغه(19)نامهحقوق شهروندی در عهدنامه مالک اشترعنوان :

     : چکیده

اسالم مکتبی جهانی است که همه ابعاد آن برای نیل انسان به سوی هدف مشخص یعنی رسیدن به قرب 

خداوند برنامه ریزی دقیق شده است، خداوند انسان را موجودی آزاد و دارای اختیار آفریده و وی را تکریم 

ن حقوق بتوان به سعادت کرده است، در این محور حقوق اساسی را به انسان اعطا کرده است که در سایه ای

باشد، در سایه  کامل رسید، حق حیات انسان به عنوان اولین نیاز وی برای رسیدن و ساختن حقوق دیگر می

این حقوق وجود انسان بایستی به سبب تکریم خداوند مورد تکریم قرار بگیرد، امنیت انسان از هر لحاظ جزء 

ستن و برخورداری از رفاه اجتماعی به نحوی آزادانه که دانحقوق انسانی است، که در ردیف آن جدانشدنی 

 گیر داشت. انتقاد کرد و مشارکتی سالم و همهبتوان در آن اظهار نظر و 

باشد، به  به دلیل خالفت هرچند کوتاه آن نمونه بارز اعطای این حقوق می السالم( )علیهزندگانی امیرالمومنین

 شتر نمونه کامل و جامعی برای تقویت این ادعاست.ویژه نامه ایشان به فرماندار مصر مالک ا

و با تکیه بنیادی بر عهد نامه مالک اشتر  السالم( )علیهاین پژوهش بر آن است تا با نگاهی در اندیشه امام علی 

 حقوق شهروندی و اساسی زندگی انسان را از آن استخراج کند.

 اشتر.  البالغه، عهدنامه مالک نهج حق، حقوق، تکلیف، شهروند، حقوق شهروندی، واژه ها کلید
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 دانشگاه خراسان رضوی /گلنار عظیمی و زهرا شیخوند و شهرزاد کتابی

 حقوق خویشاوندان در نهج البالغه عنوان:

 :چکیده

وع معینی از سلوک را های گوناگون آدمی از هستی و انسان موجب می شود وی ن بدیهی است تلقی     

ین مسیر توجه فراوانی به گونه ی خاصی عمل نماید.گاهی در ا هجمله روابط برگزیند و بای و از  در هر زمینه

نسبت به آن کم میل یا بی توجه ها، همبستگی ها و محبت و مهربانی نشان می دهد و زمانی  همگرایی

الم و ای س شود، شاهد جامعهحال اگر در این سلوک ارتباطات براساس اصول صحیح و ارزشی تنظیم  شود. می

همگرا خواهیم بود و در غیر اینصورت آثار و پیامدهای ناخوشایندی بر سطوح فرد و جامعه مترتب خواهد 

ی سالم و همگرا که در فرهنگ متعالی اسالم و از آن  های مهم در جامعه حال یکی از این شاخصه گشت.

ارتباط با » ی باال برخوردار است،از جایگاه واال و اهمیت (السالم علیه)جمله امام پرواپیشگان حضرت علی 

ای راهگشا در بهسازی بنیان  ی باشد، زیرا این سنت حسنه وسیلهم «خویشاوندان و مراعات حقوق ایشان

ی دل انگیز سعادت و سالمت فرد و  نوادگی است که با ایجاد آن رایحهجامعه و نیز تقویت روابط فردی و خا

 «حقوق خویشاوندان در نهج البالغه»پراکند.از اینرو پژوهش حاضر با عنوانجامعه را در فضای زندگی بشر می 

وضعیت حاضر)وضعیت اسفبار ارتباط با خویشاوندان و نزدیکان با بهانه های واهی رفت از برون  هدف اب

روش تحقیق کتابخانه ای است و شیوه ی  پدر،مادر، خواهر و برادر(سامان یافت. حتی میان عزیزان همچون

با  السالم( )علیهمباحث بدین گونه است که ذیل هر عنوان  نکته های قابل استفاده از فرمایشات امام علی طرح

استفاده از منابع متنوع و موثق البته با محوریت نهج البالغه و شروح آن در ارتباط با آن بحث مطرح گشته 

 است.

با محوریت  السالم( )علیهدیدگاههای امام علی حاصل می شود که الگوبرداری ازای  نتیجهدر پایان چنین      

بعنوان آموزه های ارزشمند و زندگی ساز،بهترین طریق  -حقوق خویشاوندان -نهج البالغه در این مساله نیز
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خواهر و برادر  معرفت به خطوط اساسی آدمی جهت برون رفت از مشکالت و موانع روابط با ارحام)پدر و مادر،

به لحاظ تعالی برقراری اتحاد عقل عملی با عقل نظری این السالم(  )علیهامام علی -فرهنگ چرا که این و...(است؛

قابلیت را دارد که انسان های موحد و خداترس با مراجعه به آن بتوانند در راستای جلوگیری از معضالت به 

ی دست یابند و از آن وجود آمده در رابطه با خویشاوندان و حقوق ایشان به معارف جزئی در پرتو معارف کل

 بهره گیرند.

 روانشناسی. جامعه شناسی، جامعه حاضر، ،السالم( )علیهامام علی حقوق،خویشاوندان،:واژه ها کلید
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 رئيس انجمن علمی آموزش محيط زیست و توسعه پایدار/  جالل ولی اللهی

پایدار در آثار خداوند علم و بنيان دانش حفاظت از محيط زیست و راهکارهای توسعه عنوان: 

  شمشير

  چکیده : 

برای مفاهیم و اصول  چنان عمیق و گسترده است که بنیانیهای زیست محیطی آثار امام علی آن آموزه

د علم و شمشیر نامی است خدوان .ورت و اهمیت آن پی برده استرزیست محیطی است که امروزه بشر به ض

امروزه هر  .امام علی نهاده است پرافتخار کتاب تحقیقی خود درباره زندگی ده آلمانی رودلف ژایگر برکه نویسن

تباهی زیست محیطی که بشر بوجود آورده است یا حاصل جهل او و یا آزمندی روحیه تجاوزگری اوست برای 

علم در برابر جهل است و شمشیر نماد قانون علم و .حل معظالت زیست محیطی نیاز به علم و شمشیر است 

اخالقیات و رفاه و سعادت و  ،وری زیست محیطی مجموعه ای از همه علوم است که به نوعی با زندگیفنا

های سازگار با محیط  اط دارند و مجموعه ای از فناوریبسالمت و به طور کلی بر موجودیت نوع بشر ارت

مه رفاه و سعادت بشر اداست و در راستای توسعه پایدار است. شمشیر نماد قوه قهریه اجرای قانون است. زی

امروز در گرو آموزش و آگاهی های زیست محیطی و تدوین قوانین و پایبندی به آن در حفاظت از طبیعت و 

وانه پایبندی عمومی مشارکت ها و مراقبت های عمومی و اخالقیات و اعتقادات تمحیط زیست است و پش

  .فردی و اجتماعی است

و انعکاس آن در جزیی از آثار امام علی  30بیانیه ریو  ر دستور کاردر این مقاله به اصول زیست محیطی د

  .اشاره شده است

 رودلف ژایگر،  30بیانیه زیست محیطی ریو ،نهج البالغه امام علی، :واژه ها کلید
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 )علیه السالم( کارشناس ارشد پژوهشگاه امام علی/ طاهره امینیو  مریم هاشمی

 حقوق اجتماعی در نهج البالغهچیستی و چرایی عنوان: 

 :چکیده

حیات ی حقوق اجتماعی، از حقوق ذاتی پدیده هاو  حقوق فطری و در تعبیرهای دیگر آن، حقوق طبیعی

عالوه بر حقوق فردی  ،دین اسالم به این دلیل که یک دین اجتماعی است و انسان و جامعه انسانی است

در این زمینه « نهج البالغه»و کتاب نفیس  او را نیز مدّ نظر قرار داده است؛ یا عینی انسان، حقوق اجتماعی

حکومت حدود چهارده قرن پیش در دوران  السالم( )علیهامام علی  نگاه فراگیری به حقوق اجتماعی دارد، چه،

انسان پرداخته  یو اجتماع ی، سیاسی، عمومیحقوق بشر و حقوق خصوص یکوتاه خویش به بیان اصول مبنای

رود و در  می کار این حقوق اجتماعی، قاعده یا مجموعه قواعدی است که در مورد افراد یا اجتماعات به است.

این مقاله بر آن است تا با  گیرد؛ بدین سانکه دارد، باید مورد اطاعت مردم نیز قرار   قبال ضمانت اجرایی

 در نهج البالغه بپردازد. روش توصیفی و تحلیلی به موضوع چیستی و چرایی حقوق اجتماعی 

 نهج البالغه  آزادی بیان و اندیشه،،انحقوق اجتماعی، مردم، تعامل با دیگر :واژه ها کلید

. 
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 استاد حوزه /مینا حصامی

  و پیامدهای رعایت و عدم رعایت آن در نهج البالغه نگاهی بر حقوق  عنوان:

 :چکیده

مسأله حق و ادای حقوق دیگران در اسالم از جمله مباحثی است که دارای اهمیت خاصی است. هرجا     

معنای حق و  لذاتأکید خاص در دین وجود دارد سفارش و تبیین ائمه دین در آن زمینه قابل توجه است. 

ات حضرت در فرمایشاست. در نهج البالغه بسیار پررنگ  (السالم علیه)حقوق متقابل در فرمایشات حضرت امیر

غیرقابل تفکیک است و هرجا حقی متصور است در مقابلش تکلیف و  ای محکم و رابطه حق و تکلیف، رابطه

 شود.   تعهدی قرار دارد که از مالزمت آنها ناشی می

توجه به سعی شده با ها اثبات شده و  نهج البالغه، حقوق متقابل به عنوان جعل الهی برای انسان در    

های مختلف افراد در یک جامعه و تقابلشان با یکدیگر مانند زمامدار و مردم، زمامدار و مدیران، والدین  جایگاه

و تکالیف متفاوت نسبت به هم  و فرزندان، دوستان و برادران دینی و همسایگان، که هر یک دارای حقوق

هستند، به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد، و پیامدهای حاصل از رعایت این حقوق مانند به وجود آمدن الفت 

میان مردم، عزت یافتن دین، نیرومند شدن حق، پاک شدن مسیر دین از انحراف، اصالح شدن زمانه، و ناامید 

م رعایت حقوق متقابل از قبیل پیدایش اختالف کلمه، شدن دشمنان بیان شود. همچنین تبعات عد

های دین، عمل برمبنای هوی و هوس، تعطیل  آشکارشدن ظلم و ستم، افزایش بدعت در دین، ترک سنت

ای است  در این پژوهش که به روش کتابخانههای اخالقی در جامعه، است،  شدن احکام الهی و افزایش بیماری

ناخت آن به پیامدهای رعایت آن و عدم رعایت آن پرداخته شده است. امید پس از بیان حقوق متقابل و ش

 ای اسالمی و علوی را پایه گذاری کرد.   به توان جامعهاست با شناخت این امور 

 حق، حقوق متقابل، پیامد :واژه ها کلید  

 



 / حقوق در نهج البالغه3میثاق علوی 

 
 

145 
 

 

 عضو هیئت علمی دانشگاه /فرزانه تیموری ،مجتبی گراوند

 السالم( )علیهموانع پای بندی به حقوق فردی و اجتماعی از دیدگاه امام علی   :عنوان

 :چکیده 

رسند که حکومت و مردم وظایف خویش را دو طرفه انجام دهند و  ها در صورتی  به سعادت و کمال می انسان

عدم پای بندی برخی افراد ، السالم( )علیهحقوق خویش را به جا آورند. یکی از مسائل و مشکالت فراروی امام علی 

در عمل به حقوق الهی و انسانی به حق پای بند بود و به  السالم( )علیهبه حقوق فردی و اجتماعی بود. آن حضرت 

اقتضای شرایط عصر و نسل، همواره ضرورت و عوامل رعایت پای بندی به حقوق را یادآور شده است. این 

ای به تبیین و  متون تاریخی و مطالعات کتابخانه و بر مبنایتحلیلی  –پژوهش درصدد است با روش توصیفی 

بررسی موضوع بپردازد تا از این رهگذر بتوان به فضایی ایمن جهت ارتقاء و شفاف شدن مفهوم حق و توسعه 

 هر چه بیشتر مقاصد مادی و معنوی مسلمانان و جامعه اسالمی دست یافت.

 .السالم( )علیه، حقوق، موانع پای بندی، سیره علوی (السالم )علیهامام علی  :واژه ها کلید
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 گلی حجت فر، مریم کتابی

 حقوق شهروندی و آداب شناسی آن در نهج البالغه :عنوان

 :چکیده

توجه و کنکاش قرار گرفته است و به یکی از  های اخیر بسیار مورد تاکید، یکی از مباحثی که در دهه

ای که هرچند در  می باشد. مساله«حقوق شهروندی»ده،قضایی و اداری تبدیل شاولویتهای علوم سیاسی،نظام 

از این رو بازخوانی حقوق  سطح طرح و گفتارِ به ویژه سیاستمداران رشدِ بسیار فزاینده ای داشته است،

و طراحی الگوی منسجمی از این مصادیق، می  (السالم لیهم)عشهروندی و آداب شناسی آن در فرهنگ معصومین

تواند راهبردی کارآمد و اجرایی در راستای خروج از این وضعیت )چه در سطح سیاستمداران و چه در عرصه 

حقوق »پژوهش حاضر با چنین زاویه نگاهی می کوشد تا به مطالعه ی تعامالت شهروندان با یکدیگر( باشد.

هایی از این  پرسش دازد و در این مسیر پاسخگویبپر« شهروندی و آداب شناسی آن در نهج البالغه

 دست باشد که :

.حقوق شهروندی به چه معناست؟آیا حقوق شهروندی همان حقوق بشر است؟منزلت و ارزش شهروند 0

 چیست؟

.معنا و مفهوم آداب شهروندی چیست؟وضعیت این مساله)مراعات آداب شهروندی( در جامعه حاضر 3

 چگونه است؟

ویایی حقوق شهروندی و آداب آن در فرهنگ علوی با .تعریف،جایگاه و ضرورت توجه به تقویت و پ3

 محوریت نهج البالغه چگونه طرح و ترسیم می گردد؟

 السالم( )علیه.جغرافیای طرح و اجرای حقوق شهروندی و آداب آن در منظومه سیره و سخنان حضرت علی3

حکیمانه ایشان در نهج البالغه، آیا با توجه به کتاب ارزشمند نهج البالغه چگونه معنا می شود؟ در فرمایشات 

 تحوالت زمان در مسیر توسعه ی حقوق شهروندی و آداب آن موثر بوده است؟
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در نهج البالغه در مسیر اجرا،تقویت و توسعه حقوق شهروندی و  السالم( )علیه.منابع معرفتی حضرت علی4

 استفاده قرار گرفته است؟آداب آن چیست؟و تا چه میزان در رفتارهای هدایت افزای ایشان مورد 

 .اهمّ مصادیق حقوق شهروندی و آداب آن در فرهنگ علوی با محوریت نهج البالغه کدامست؟1

بر با تکیه  ،انجام گردیدCross- Sectionalمقطعی -در این مطالعه که به صورت توصیفی :روش کار

صورت پذیرفته است و مبنای روش تحقیق اسنادی و تکنیک تحلیل محتوا با همراهی برگه پرسش نامه 

ها با آموزه های فرهنگ علوی براساس کتاب فاخر نهج البالغه و نیز سایر منابع متنوع موجود  سپس این داده

علوی با محوریت نهج البالغه  فرهنگ در منابع مادر و دست اول تلفیق و در قالب این پژوهش انسجام یافت.

با در اختیار داشتن منابع معرفتی مهمی چون قرآن کریم و  پیرامون حقوق شهروندی و آداب شناسی آن،

بهره مندی از  دستیابی و بسط تامین و رفاه اجتماعی، سیره و سنت نبوی با اتخاذ مصادیقی شاخص همچون:

آزادی  بهره مندی از قانون مساوات و برابری، ولین،نیک خواهی شهروندان برای مسئ فرصتهای آموزشی،

در آن شرایط حساس وفضای مسموم و حق گریزِ حقوق ستیز ایجاد شده توسط حاکمیت که  اجتماعی و...،

وشهروندان نیز در برخورد با  حقوق شهروندی محلی از اعراب نداشت و به تعبیری هیچ انگاشته می شد،

به عنوان رهبری شایسته و حق محور در تداوم سیره و سنت نبی  بودند،یکدیگر بی تفاوتی را برگزیده 

موفق شدند تا عالوه بر تنظیم منشور حقوق شهروندی و آداب شناسی آن برای  (وآله اهلل علیه لیصبزرگوار اسالم)

ای و  قبیلهدن سنن و آداب تعصب گونه و اقلیم جغرافیایی و...،مخدوش نمو زبان، نژاد، همگان فارغ از رنگ،

 زیرسوال بردن آنان ونیز تعاملی نیک بین شهروندان با یکدیگر را هم رقم بزنند.

نهج  فرهنگ علوی، شهروندان،آداب شناسی، سنن حقوق ستیز حاکمیت، حقوق شهروندی، :ها واژهکلید

 البالغه.
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 9طلبه سطح  /سید علینقی هاشمی

 ها در نهج البالغهواکاوی حقوق اقلیتعنوان:  

:چکیده

 آن تبع به و مسولیت ها وظایف، دارای جامعه در هرقشری و شودمی تشکیل مختلفی اقشار از جامعه

 در اقلیت ها .است مذهبی های اقلیت است، حقوق دارای اسالمی جامعه در که اقشار از یکی. است حقوقی

 با آمیز مسالمت زندگی در اقلیت ها  حقوق شناخت. هستند زرتشت و یهود مسیحیت، شامل اسالمی جامعه

 .است تاثیرگذار بسیار آنها

 علی امیرالمومنین نامة البالغه، نهج در و البالغه نهج زمینه این در اسالمی علوم منابع مهمترین از یکی

 .است اشتر مالک به السالم( )علیه

 مثل عمومی حقوق. پردازیم می البالغه نهج در اقلیت ها  اختصاصی و عمومی حقوق به نوشتار این در

آموزش و پرورش و  و تبعیض از دوری عقیده، و بیان آزادی امنیت، حفظ انسانی آن ها، کرامت به توجه

 .آنان یها سنت به احترام و پیمانها رعایت لزوم مثل خصوصی حقوق

 .است ای کتابخانه مقاله، این در تحقیق روش

 البالغه نهج ذمه، اقلیت ها،  حقوق، حق، :ها واژه کلید
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 )سالم اهلل علیها(حوزه علمیه زهرای اطهر/ فائزه سادات خردمند، فاطمه مکاریان، سمیه کیاهور

 با حق اطاعت در نهج البالغهرابطه حق تفکر  عنوان:

  :چکیده

تحقیقی توصیفی کاربردی در « رابطه حق تفکر با حق اطاعت در نهج البالغه»پژوهش حاضر با عنوان 

باشد و هدف از آن، آشنایی با دامنه مفهومی و معرفتی تفکر  حوزه علوم قرآن و مباحث اعتقادی و کالمی می

عالوه کمک به بیان تقابل و تعارض میان عقل و تعبد و عبادت  باشد و به و اطاعت و حق میان آن دو می

 باشد.  های گذشته از اهداف کاربردی این پژوهش می خالصانه با تفکر در طبیعت و تاریخ و انسان

محقق با مطالعه و تأمل در گستره معنایی تفکر و اطاعت و رجوع به قرآن و تفاسیر و نهج البالغه، به 

 ق تفکر و حق اطاعت پرداخته و به نتایج زیر دست یافته است: بررسی رابطه میان ح

شود و در تفکر، تأمل، تصرف و حرکت قلب است که با مقوالت و دالیل برای رسیدن به مطلوب انجام می

باشد که با میل و خضوع  امتثال در هر امری می انقیاد و شود که فرمانبرداری، کنار آن بحث اطاعت مطرح می

شود. انسان از آنجایی که مخلوق خالقی بزرگ است باید شکر نعمات او را به جای آورد و رعایت این  انجام می

ای تنگاتنگ داشته و در معارف نظری اطاعت  رساند. تفکر و اطاعت رابطه حقوق، این مهم را به سرانجام می

 شود.  محض کافی است ولی در معارف اخالقی و علمی بدون تفکر اطاعت محقق نمی

 تفکر، اطاعت، حق، قرآن، نهج البالغه. : ها واژهکلید
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 استاد حوزه/ زینب نادی  

 ))علیهم السالمحقوق اهل بیت  عنوان:

 :چکیده

از مباحث راهبردی و سرنوشت ساز در عرصه اعتقادی و رفتاری انسان  )علیهم السالم( شناخت حقوق اهل بیت

بختی و سعادت، ک حقایق قرآن و سنّت، نیل به خوشقیامت(، درهاست. شناخت واقعی مبدأ و معاد )خدا و 

مصونیت از بدبختی و شقاوت، آراستگی به فضایل و پیراستگی از رذایل، فقط در پرتو شناخت حقوق اهل 

و رعایت آن، امکان پذیر است. آنان چراغ هدایت، کشتی نجات، رهبران دین و دنیای مردم و )علیهم السالم(  بیت

اند و تمسّک به روش و منش ایشان دستور الهی است: حق معرفت، مودّت و «حبل اللّه المتین»ه در یک نگا

است که در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از  )علیهم السالم(اطاعت از حقوق بنیادین اهل بیت

بدعت هایی است که همواره در  حفظ تعادل دین و پیشگیری از انحراف و السالم( )علیهمنقش های اصلی اهل بیت

 .کمین دین و پیروان واقعی آن قرار دارد

 تکامل دین قرآن، (،)علیهم السالماهل بیت حقوق،:ها یدواژهکل
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 )سالم اهلل علیها(ستاد حوزه علمیه حضرت خدیجه ا/  طاهره سادات طباطبایی

 حقوق فرزندانعنوان: 

 چکیده:

بدیهی است که در زندگی اجتماعی مقرراتی الزم و  طبعا اجتماعی و به اصطالح مدنی الطبع است ،انسان

شود و در صورت اصطکاک منافع از  است تا وظایف و تکالیف افراد تعیین شود و حدود روابط آنان مشخص

ست بزرگتر را جاوزها و تعدیات آنان جلوگیری شود. اصوال حق دو طرفه است. مثال اگر کوچکتر موظف ات

بزرگتر نیز وظیفه دارد کوچکتر را مورد احترام و محبت قرار دهد. از جمله مواردی که  ،مورد احترام قرار دهد

افراد نسبت به همدیگر حقی دو طرفه دارند حقوق والدین و فرزندان بر یکدیگر است و هر کدام از والدین و 

شکی  ،ینکه کودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستنداوالد از نظر اسالم بر دیگری حقوقی دارند. در ا

د از نوجود ندارد چرا که کودکان به دلیل صغر سنشان و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند نمی توان

بنابراین در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی  .خود در مقابل نامالیماتی که به آنها می شود دفاع کنند

نه تنها ضروری است بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی  است و در جایی که آنها 

همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد,ه رنگ جنس زبان مذهب و ... مشمول حقوق و آزادای های مندرج 

  .در قانون اساسی هستند

زیرا  حقوق داریم. در شفاف سازی این آنها سعیدر این مقاله با برشمردن انواع حقوق فرزند و تبیین 

گیرند که این  والدین گاهی ناخواسته و از سر بی اطالعی حقوق کودکان را تضییع نموده آن را نادیده می

 جبران ناپذیری را به ساختار شخصیتی و فکری کودکان در آینده وارد می نماید. صدماتامر

 فرزندان حقوق، حق،: اه هکلید واژ
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  دانشجوی کارشناسی ارشد/اهیسعید سپ     

 بررسی مفهومی حقوق بشر در نهج البالغه عنوان:

 :چکيده

 .ن کریم همواره به عنوان کتابی روشنگر و هدایت گر در مذهب تشیع می باشدآنهج البالغه بعد از قر

استفاده قرار گرفته همواره به عنوان اصلی برای رشد معنوی و دنیوی مورد  (السالم لیه)عامام علی سخنان گهربار

  .است

  ...اقتصادی و فرهنگی و نظامی، نهج البالغه سرشار از نکات اموزنده اخالقی،سیاسی،اجتماعی، تربیتی،

های اساسی انسان برای زندگی می باشد در نهج البالغه نکات و  حقوق و حق  یکی از نیاز .می باشد

حقوق بین الملل است که به بررسی قواعد و قوانین  یکی از اقسام حقوق،. ورده شده استآن آمفاهیمی از 

ما در این . حقوق بشر جهانی است یکی از جنبه های حقوق بین الملل، .در عرصه بین الملل می پردازد

ت و در بعضی از پردازیم که در نهج البالغه اورده شده اس می مقاله به بررسی چیستی و هستی حقوق بشر

این مقاله از جهت هدف  .سه و نتیجه گیری با حقوق بشر جهانی می پردازیمن به مقایآمفاهیم و بندهای 

وری اطالعات برای آایی توصیفی و تحلیلی است که روش جمع  از جهت خصوصیت موضوع مقاله کاربردی و

 .روش کتابخانه ایی و اسنادی بوده است تعریف مفاهیم پایه ایی،

 حقوق،حق حقوق بین الملل، البالغه،نهج  امام علی، حقوق بشر،:اه هژ   کلید وا
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 ارشد نهج البالغه/  سیدحمید موسوی

 اصل مساوات حقوق در نهج البالغهعنوان : 

 چکیده:

  است. هر چند طرح )انسان( و اصل مساوات در حقوق بشر  امروز جهان، حقوق  مهم  از مباحث  یکی    

اخیر   قرن  طی  کرد که  ندارد، باید اعتراف  چندانی  تاریخی  سابقه  آن  امروزین  شکل  بشر به  حقوق  مباحث

و رعایت اصل  بشر  حقوق  بحث  طرح  که  کنیم  باید اذعان است.  داشته  رشد بسیار فزاینده  آن  و مباحث  مطالب

است،   حقوق  حوزه  این  به  یابی در دست  شیوه  شاید بهترین السالم( )علیهلمؤمنینامیرا  از دیدگاه مساوات حقوقی

اهلل  لی)صپیامبر اکرمبعد از   اسالم  به  آگاه  شخص  بهترین  عنوان  به  همگان  اعتراف  به السالم( )علیه زیرا امیرالمؤمنین

را   اسالمی  دولت  زمامداری  اسالمی  جامعه  حاکم  عنوان  به  کوتاه  اگرچه  مدتی  دیگر وی  است، از طرف (وآله علیه

  های ها، ادیان، و سرزمین نژادها، زبانها، رنگ  با تنوع  حضرت  آن  ها زمامداری از سایر دوره  و بیش  دار بوده عهده

  دولت  حکومتی  نیز حوزه  و کالمی  و عقیدتی  سیاسی  یها دیگر گروه  است. از طرف  روبرو شده  مختلف

 است.   مطرح  اسالمی

  داشته  دیگر هم  و شیرین  تلخ  های تجربه  اسالم  تاریخ السالم( )علیهامیرالمؤمنین  حکومتی  از شیوه  قبل    

  از دیدگاهحقوق بشر و رعایت مهمترین اصل آن یعنی اصل مساوات   شود که می  اینها باعث  است. همه

البالغه،  در این نوشتار ابتدا به تعریف حق و حقوق در نهج باشد.  و ملموس  بسیار مهم السالم( )علیهامیرالمؤمنین

 شود.  می اصل مساوات در نهج البالغه پرداخته بررسی نهج البالغه و سپس به بیان حقوق مداری در

 .)علیه السالم(حق، حقوق، مساوات، نهج البالغه، امیرالمؤمنین  :اه هواژکلید
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 9سطح /  طاهره سترگ ، معصومه رضاییان حق

 اصول قرآنی ناظر بر حقوق معنوی زوجه با تاکید بر نهج البالغه عنوان :

 : چکیده

نیز با  )علیهم السالم(ائمه معصومینهرچند اسالم بر رعایت حقوق مادی در خانواده تأکید دارد و در سیره      

دقت مورد توجه و عنایت بوده؛ اما اساس خانواده بر حفظ حقوق معنوی استوار است. زیرا حقوق مادی، نمای 

ظاهری ساختمان خانواده را زیبا می کند؛ اما پایه ها و بدنه آن با حفظ حقوق معنوی استحکام می یابد و 

و لَهُنَّ مِثلُ اَلَّذی عَلَیهِنَّ »ست که زن و مرد هر دو بایستی رعایت کنند:این سرمایه معنوی، حقی متقابل ا

ی  زنان است، به طور شایسته بر عهدهی  و مانند همان وظایفی که بر عهده ؛334()سوره بقره/« بِالمَعرُوف

أکید بر حقوق معنوی زوجه با ت بر ناظر قرآنی اصول معرفی با حاضر بر این اساس، پژوهشمردان است.( 

ای تطبیقی و  با مقایسهبه روش اسنادی با رویکردی نوین که بر اساس پیوند اخالق و حقوق البالغه  نهج

 کالن ریزی برنامه الگوی اصالحخانواده و  درون در شوهر و زن روابط تحکیم و اصالح هدف باتحلیلی 

( عج)خدا حجت نائب و امر ولی ندای به خود مزجات بضاعت به است تا شده آراسته طبع زیور به اجتماعی

 و نیز آموزه های قرآنی هدر این راستا اهتمام نگارنده این بوده است که عالوه بر استناد ب باشیم. گفته لبیک

غنای هر چه بیشتر إبر  شود، تا استنادبا تأکید بر نهج البالغه و شروح آن  السالم( )علیهعلی  امام بار گوهر سخنان

بیانگر عنایت وافر خداوند به تأسیس، تعالی و  اِحصا شده، قرآنی اصولنتیجه آنکه  گردد. این اثر افزوده

باشد؛  ر اصول مذکور میموید حاکمیت اصل تحکیم بنیان خانواده بر دیگو  است پایداری بنای مقدس خانواده

زن و شوهر، هر دو در حفظ این بنیان نقش دارند و از هر کاری که روابطشان را  از منظر قرآنافزون بر این 

 متشنج و مخدوش می کند باید اجتناب نمایند. 

 اصل، تحکیمحقوق معنوی، ، زوجهخانواده،  ،نهج البالغهقرآن،  :واژه ها کلید
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 ارشد علوم قرآنی /محمدمهدی خیبر

  )علیه السالم(علیی امیرالمؤمنینمعلمی در سیره مسئولیتاحساس  اعتالیهای راهکارعنوان : 

 :چکیده

 اجرای تربیت است، ضامن و تعلیم یحوزه ترین مسائل درترین و حیاتیمعلمی که از بنیادی مسؤلیت

 السالم(، علیهم)معصومین ینگاه محققانه به این امر با تکیه بر سیره. یادگیری خواهد شد -یاددهی فرایند مطلوب

هدف از این نوشتار، پرداختن  .سازدمی ترسریع و هموارتر را جامعه دینی پیشرفته تحقق برای حرکت آهنگ

السالم( )علیههای تربیتی امام علیروش به
اعتالی احساس مسؤلیت پذیری در میان معلمان است. با استناد  برای 

نسبت به سایر ائمه و در نتیجه امکان  السالم( )علیهم علیبه روایات و شواهد تاریخی و با توجه حکومت ظاهری اما

 شود.ی آن بزرگوار، ضرورت این پژوهش بیشتر آشکار میالگو برداری بهتر از سیره

است. در این مقاله پس از  تحلیلی -توصیفی پژوهش نوع از و ای کتابخانه تحقیق حاضر جنبه بررسی

(السالم علیه)علی امیرالمؤمنین یسیره در معلمی پذیریمسئولیت احساس اعتالی بیان مفاهیم کلی، راهکارهای
 

مسؤلیت در  نیز خاستگاه احساس و مسؤلیت؛ احساس و مسؤلیت از این رهگذر تفاوت استنباط شده؛ و

تأکید بر راهکارهای معرفتی،  السالم( )علیهی امام علیکه در سیره آمده و بدست بیان شده نیز ی علویسیره

اعتقادی، رفتاری، پاداش و عقاب و توجه به نتایج کار، موجب تقویت و اعتالی احساس مسؤلیت پذیری 

تمدن نوین اسالمی برخاسته  به رسیدن جهت کوتاه چند هر گامی پژوهش این آنکه امید. معلمان شده است

 .باشد از مبانی علوی

)علیه السالم(امیرالمؤمنین علی یمسئولیت معلمی، احساس مسئولیت معلمی، سیرهمسئولیت،  :ها واژهکلید
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 ارشد فلسفه و کالم/ زهرا سادات مینایی

  حقوق و تکالیف زن در خانواده از منظر نهج البالغهعنوان: 

 چکیده : 

شناخت حقوق و توجه به حقوق متقابل  محور قرار گرفتن حقوق در زندگی بنیان زندگی سالم و سعادت 

گون واقف شوند و رعایت آن حقوق را را محور رفتار و مناسبات تا زمانی که آدمیان به حقوق گوناآمیز است 

 .خود قرار ندهند زندگی انسانها از تکیه گاهی محکم برخوردار نخواهد شد

بر همین اساس با ایجاد عقد نکاح با کلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی بین زن و مرد حقوق و وظایفی 

عایت آن در ثبات و استحکام نظام خانوده تاثیر اساسی دارد در این میان ربین زن و شوهر ایجاد می شود که 

در  .وانی خانواده چشم گیرتر استبا توجه به وجود عواطف بسیار قوی در زنان نقش آنان در تامین بهداشت ر

حقوق اسالمی راجع به تقسیم وظایف زوجین تفاوتهایی دیده می شود که نه تنها خاستگاه تبعیض ندارند 

بلکه در نظام قانونگذاری کامال مستند بر مبانی خاص است و قابلیت تامل و توجیه عقالیی دارد و دقت و تیز 

دالت و رافت و رحمت در گستره حقوق خانواده روشن می سازد و خود بینی نام شریعت را بر پایه حکمت و ع

دارای سرمایه حضرت علی زنان و مردان را . بیانگر وجود تناسب بین عالم شریعت و طبیعت و فطرت است 

وتی اهای متفمرد به رفتار و های متفاوت زن در جنسیت ها داند که این سرمایه های یکسان خلقتی می

بسیاری از صفات مشترک هستند اما در برخی موارد  گرچه زن و مرد به عنوان نوع انسان درلذا ا .یابد می

 ،مشورت و نظرخواهی ،رفتار شایسته .وجود دارد که این اختالف بر ایفای نقش آنها اثر می گذارداختالف 

از جمله حقوق زن است که در این مقاله به آن  ،ردم کمک در امور منزل از طرف، هدیه، همکاری و همیاری

 پرداخته شده است.

 نهج البالغه ،زن ،تکلیف ،حقوق :ها واژه کلید
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 )سالم اهلل علیها(حوزه علمیه حضرت خدیجه/ اکرم قشمی

 البالغه  بررسی مفهوم غیرت در نهج :عنوان

 چکیده :

البالغه مورد بررسی قرار گرفته است. غیرت یک در این نوشتار حق غیرت از دیدگاه اسالم با تاکید بر نهج 

نوع ناموس پرستی و نگهداری از آن به شمارمی رود و در اعتقادات مسلمانان از جایگاه رفیعی برخوردار است 

و کسی که آگاهی در این زمینه نداشته باشد ممکن است در اعمال غیرت دچار افراط و یا تفریط شود و 

 روج از موازین اخالقی شود.همین امر باعث گمراهی و خ

هدف از تهیه این مبحث تبیین جایگاه غیرت در خانواده و به طبع در اجتماع است که مطالب الزم از 

اهمیت منابع مکتوب و غیر مکتوب با استفاده از ابزار فیش برداری جمع آوری و تدوین گردید. با توجه به 

فهوم ناموس صورت نگرفته؛ فقط در بحث غیرت به م، تحقیقات چندانی موضوع غیرت در ابعاد مختلف

به این مساله  السالم( )علیهگردد. اما از دیدگاه ائمه اطهار باالخص امیرالمومنین علی  پرستی مطالبی یافت می

 پرداخته شده است.

خالصه کالم اینکه غیرت الزمه یک زندگی سالم و پاک می باشد برای مصونیت خانواده از گزند نگاه و 

فتار و عملکرد  ناپاکان و طمع ورزان، غیرت امری ضروری است که نه ربطی به زمان دارد که کهنه و قدیمی ر

شود و نه ارتباطی به تمدن و پیشرفت و توسعه دارد که امری متحجرانه تلقی شود. از این رو باید این 

 نواده در آن تضمین شود.خصیصه اخالقی در میان مردان جامعه تقویت نمود تا سالمت تک تک اعضای خا

 غیرت، ناموس، پاکدامنی :واژه ها کلید

 

 

 



 / حقوق در نهج البالغه3میثاق علوی 

 
 

158 
 

 

 )سالم اهلل علیها(علمیه  حضرت خدیجه حوزه/ بتول حشمتیان

 حق سالمندعنوان : 

 :چکیده

شوند که در گذرگاه رشد طبیعی به  رو می ای به نام سالمندی روبه انسانها در طی فرایند زیستی با مرحله

شود.  که با سرنوشت آدمی عجین شده و ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب میآید به طوری  دست می

هایی که به طور طبیعی عمری را سپری کرده و در اثر ناتوانی دیگر قادر به رفع احتیاجات خود نیستند  انسان

جربه در فردی که در فراز و نشیب روزگار رسالت انسانی خود را به شایستگی انجام داده و اینک با انبوهی از ت

 کنار دیگر افراد جامعه قرار گرفته حقوقی بر عهده سایرین دارد که اسالم به طور کامل به آن پرداخته است.

سائل و مشکالت آنها، آسیب های لذا در این تحقیق به مواردی چون اهمیت و جایگاه سالمند، م

اسالم برای این گروه از افراد  ده است.توجهی به سالمندان، حقوق سالمند از دیدگاه اسالم و ... پرداخته ش بی

ها را  توان آن جامعه عالوه بر حقوق انسانی حقوق خاص دورة سالمندی نیز درنظر گرفته که به طور کلی می

و حقوق معنوی مانند تکریم و  به دو دسته تقسیم کرد. حقوق مادی مانند پوشاک، مسکن، تغذیه، درمان و ...

ها، حمایت عاطفی و روانی و بسیاری موارد دیگر که باعث پاسداشت  آن احترام، محبت و عشق ورزی به

 حقوق آنها گشته و سالمت جامعه و خانواده را به دنبال دارد

های  با توجه به سفارشات اسالم و ائمه، شیوه برخورد با سالمند باید جامع وکامل باشد و تمام جنبه

به آنان، پیروی از سخنان به حق آنان و مهربانی با آنان از جمله حیاتی او را دربرگیرد، تکریم سالمند، احترام 

 البالغه به آن اشاره شده است. و نهج )علیه السالم(مواردی که در رساله حقوق امام سجاد

  سالمند، حقوق سالمند ،قح: واژه ها کلید
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 (سالم اهلل علیها)علمیه حضرت خدیجه حوزه/ فائزه صادقی و بهاره عبدالحسینی

  حقوق حیوانات از منظر اسالم با تاکید بر نهج البالغهعنوان: 

 :چکيده

از آنجایی  .گیرد می قرار بررسی مورد البالغه نهج بر تاکید با اسالم منظر از حیوانات حقوق نوشتار این در

 و غذایی مصرف برای آنان وجود از استفاده جهت از چه کنند می ایفا بشر زندگی در مهمی نقش حیوانات

 الیزال قدرت به بردن پی و آنان خلقت در تدبر و تفکر جهت از چه و پوشاک، و نقل و حمل برای استفاده چه

 آن تا اسالم، در حیوان حق اهمیت .کنیم رعایت و شناخته را ها آن حقوق که دارد جا بنابراین. پروردگارمان

 مطلب این به جوامع توجه اخیر، های دهه در. اند دانسته( اهلل حق) زمره در را آن موارد، ای پاره در که جاست

 دارد وجود زمین روی آنچه تمام بلکه نیستند؛ برخوردار مختلف حقوق از ها انسان فقط که است شده جلب

لذا در این تحقیق عالوه برذکر معیارهای . باشند می حقوق دارای نیز گیاهان و حیوانات و دریاها ها، کوه مانند

های حیوان، جایگاه و منزلت حیوان از دیدگاه نهج البالغه، و حقوق  بندی حیوانات در قرآن، به ویژگی طبقه

حیوانات،  حال به حیوانات، رسیدگی کشتن شرایط و حیوانات، نحوه جان از حفاظت حیوانات از جمله

 خوشایند و .... پرداخته شده است. و درست کاربری اذیت، حق و آزار از حیوانات، پرهیز با مالطفت و مهربانی

 انسان به و دارد تاکید حیوانات از درست گیری بهره و مدارا و رفق نیکو، رفتار بر اسالم شد گفته آنچه بنابر

 با و بگیرد نادیده را حیوانات حقوق و دارد، جایگاه موجودات دیگر بر که شرافتی ی بهانه به دهد نمی اجازه

 های گیری بهره در مدارا رو همین سازد، از فراهم را آنها اذیت و آزار حیوان، اسباب های نیاز به توجهی بی

 مورد نیز(السالم علیه)امیرالمونین گهربار فرمایشات در مهم این که.است اسالمی فرهنگ جزء حیوان از مختلف

 .است گرفته قرار خاص توجه

  البالغه نهج ، حیوان ،حق حق،حیوان :واژه ها کلید
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 (سالم اهلل علیها)حوزه علمیه حضرت خدیجه /سادات کاظمی زهرا

 بررسی حق روزه درفرهنگ اسالمی :عنوان

 :چکیده

های خدای تعالی است. حقیقت روزه  یکی از بهترین عبادتروزه  های خداست و رمضان یکی از بهترین ماه

تواند با نهادینه  است که آدم میملکات اخالقی  تقوای همه جانبه است و یکی آثارفردی آن تقویت بسیاری از

روزه  های بعد فراهم سازد،  ماه در درونی کردن این ملکات راه خود را برای حرکت در این مسیر کردن و

عالوه بررشد فضایل اخالقی نقش بسزایی درآسایش دنیوی انسان، چه درامورمادی وچه درامور معنوی دارد. 

. لذا در این تحقیق به بررسی حق روزه از نگاه است شاره کرده طور گسترده بدان ا روایات به که قرآن و

 پرداخته شده است.  السالم( )علیهروایات و اهل بیت به خصوص کالم امیرالمومنین علی

ستیزی و استکبار زدایی از فلسه روزه است که در اراده وایمان، خودسازی، استکباربنابراین تقویت 

وجود  ینکه روزه حقی است.که انسان با کنترل نفس، مجاری شیطان را درالبالغه اشاره شده است. و ا نهج

 رسد. و با پرهیزگاری به وصل الهی می تنگ نموده خود

 البالغه : حق ، روزه، نهجها کلید واژه
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 (سالم اهلل علیهاعلمیه حضرت خدیجه) حوزه/ سیده زینب موسوی

  حق دوست از منظر اسالمعنوان: 

 :چکیده

های متفاوت ارتباط دارد و این ارتباط بعضاً تکرار  های بسیاری با نقش روز با انسان انسان در طول شبانه   

های  وستیدگردد و ممکن است یک مصاحبت ساده به  یجاد انس و الفت در بین طرفین میشده و موجب ا

  0خویشاوند است.: دوست، نزدیکترین فرمایند می السالم( )علیهحضرت علی عمیق تبدیل شود 

با توجه به  .از اینرو در این مقاله سعی شده به مفهوم دوست و حقوق آن از منظر اسالم پرداخته شود

اسالم نیز برای این ارتباط حد و مرزی قائل شده که با شناخت حقوق دوست و  ،اهمیت دوست و دوست یابی

 ،احترام به یکدیگر ،ی از قبیل رازداریشناخت و رعایت حقوق .رعایت آن دوستی مطلوب شکل خواهد گرفت

ها، فروتنی و اخالص در روابط و کمک و یاری در رفع حوائج وی با جان و دل  و چشم پوشی از لغزش اغماض

گردد و هر کدام از دوستان با انجام تکالیف خود در واقع  مت روابط و رشد و تعالی طرفین میباعث صمی

در هنگام زوال  ش در وقت نیاز، هنگام خشم، در سختی ها، در سفر وآزمای د.نحقوق دوست را ایفا می کن

می تواند ما را در انتخاب دوست شایسته رهنمون شود. از دوستی با افراد ناشایست مانند منحرفان از  ،قدرت

از البته در دوستی ها باید حد و مرز دوستی ها رعایت شود و  .اجتناب کنیم و... دین و مشرکان و یا بخیالن 

 .افراط و تفریط در دوستی ها پرهیز شود 

  ، رفیقحق دوست ،دوست ،حق: ها کلیدواژه

 

 

 

                                                           
0
 .01301، 1محمد، محمّدی ری شهری؛ میزان الحکمه؛ ج  - 
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 )سالم اهلل علیها( علمیه حضرت خدیجه حوزه/ فاطمه ریسه

 حقوق بیگانگانعنوان: 

:چکیده

در این نوشتار حقوق بیگانگان)اهل کتاب( از منظر اسالم مورد بررسی قرار گرفته است. این واژه در زبان 

برده شده های مختلف به تعابیر گوناگون بکار  فرهنگنامه عرب به معنای اجنبی، زنیم، غریب آمده است و در

این واژه برای معرفی اهل کتاب نیز مورد استفاده قرار گرفته است. طبق دیدگاه اسالم اهل کتاب شامل  است.

یهودیان، مسیحیت، و مسلمانان می گردد. اهل کتاب به اعتبار جایگاه انسانیشان در مکتب اسالم از حقوقی 

آنها، دفاع از آنها در برابر ستم و ستم گران، احترام حقوقی مانند وفاداری به عهد و پیمان با  ،برخودار هستند

 به آنها، و....که هر یک تبیین و توصیف گردیده است . 

اعم از مسلمان یا غیر  ،اسالم برای همه انسانها بنا به ماهیت و جایگاه انسانی شان ارزش قائل است 

مسلمان و حقوقی که ذکر گردید برای آنها در نظر گرفته است که نه تنها افراد را به رعایت این حقوق ملزم 

نموده است بلکه برای بی توجهی به این حقوق و یا تضییع آن آثاری از جمله دشمنی با پیامبر و چیرگی 

 .دشمن بر مسلمانان را بیان می کند

به رعایت  ای که حاکمیت اسالمی برقرار می شود مردم و حاکمان اسالمی موظف در جامعهبنابراین  

اگر افرادی به علت ناآشنایی با حقوق اهل کتاب و یا تعصبات دینی بخواهند با  حقوق اهل کتاب می باشند

او قرار خواهند  مورد قهر خدا و رسول این افراد بد رفتار کنند و یا به اعتباری حقوق آنها را زایل کنند 

  .گرفت

 حقوق، اهل کتاب، زنیم، بیگانه، خارجی، غریب.:واژه ها کلید
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 (سالم اهلل علیها)علمیه حضرت خدیجه حوزه/ فاطمه بختیاری زاده

 حق گوش :عنوان 

 چکیده:  

های انسانی نقش مهمی دارد. شکر  با مردم است که در ایجاد ارتباط شنیدن یکی از خطوط ارتباطی

بنابراین رسیدن به سعادت، مرهون  استفاده  فاده صحیح و معقول از آنها است.های الهی در گرو است نعمت

و اساسا قوام و دوام انسانیت، به استفاده صحیح از این نیرو است و حیح از گوش و نیروی شنوایی است. ص

شتن روابط اجتماعی سالم از آنجایی که برای دا سان، مرهون این عقل مسموع است.رشد و اکتسابی ان

نیازمند آن هستیم که با آداب  آن آشنا شویم دراین تحقیق حق گوش از دیدگاه آیات و روایات بررسی شده 

 است. 

حق گوش  این است که  السالم( )علیهگوش و چشم همه در برابر خداوند مسئول هستند. به فرموده امام سجاد

ه داشته و در همه حال نسبت به آن مراقبت داشته باشیم زیرا گوش آن را از شنیدن غیبت و ناروا و حرام نگ

و اهمیت پاکیزه  فاهیم خیر و شر به جانها می ریزددریچه ورود کلمات و سخنان به دل است و از طریق آن م

 نگه داشتن فکر و اندیشه از آلودگی ها بیشتر از روزه گرفتن یعنی استنکاف از خوردن و آشامیدن است.

 : حق، گوش، حقوقها ژهکلیدوا 
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 (سالم اهلل علیها)حوزه علمیه حضرت خدیجه /فاطمه عسکری سلوشی

 حق زبانعنوان : 

 چکیده:

تواند موجبات  روز با آن سروکار دارد و ادای حق آن می شبانهای است که انسان در طول  زبان مقوله

های زبان از جمله تهمت، غیبت،  آفت ودر این نوشتار به گناهان سعادت اخروی انسان را فراهم نماید. 

العاقل من صان لسانه "آمده است: السالم( )علیهدر سخنی از امیرالمؤمنین  و ... اشاره شده است. فحش و ناسزا

 عاقل کسی است که زبانش را از غیبت و بدگویی دیگران حفظ میکند. "عن الغیبه

بت، تهمت و...( این است که زبان را به گفتار غیت آمده؛ راه درمان این بیماری ها)با بررسی های بدس

نیک و زیبایی در سخن عادت دهی و یا سکوت کنی، سخن خوب گفتن باید به صورت عادت وسنت و 

کشیم و نفس کشیدن که تأمین نیاز  طبیعت ثانویه در آید، یعنی همان طور که ما طبق عادت نفس می

آمده است، در غیر آن صورت ادامه حیات ممکن طبیعی است به صورت یک عادت تکوینی در بشر در 

کنیم باید به صورت یک عادت ثانویه، سخن خیر، نیک و خوب  نیست، وقتی لب به سخن نیز باز می

بگوییم و یا اینکه ساکت شویم و سخن نگوئیم. اساساً خداوند متعال این توانمندی و قدرت را به انسان 

 طقه قدرت عقل و اندیشه خود را به نمایش بگذارد.عنایت کرده تا به وسیله زبان و قوه نا

 البالغه، غیبت، تهمت : زبان، حق، نهجها کلیدواژه 
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 (سالم اهلل علیها)علمیه  حضرت خدیجه  حوزه /فاطمه کیا پاشا

 حق عفاف و حجابعنوان: 

 :چکیده

 اجتماع و خانواده در را کمال و معنویت امنیت، سالمت، تواند می که است راهی تنها عفاف و حجاب

 می را آنهای  راه و ریشه مبانی، و است الهی سعادت و کمال به رسیدن راه تنها انتخاب، این د.ساز میسر

. لذا در این تحقیق سعی شده ابعاد حجاب؛ در رفتار و گفتار و نگاه، و آورد دست به روایات و قرآن دل از توان

 راهکارهایی نیز ارائه گردیده است.آثار بدحجابی در فرد و اجتماع بررسی شده و 

 مستلزم دینی باورهای های ضرورت از یکی عنوان به عفاف و حجاب فرهنگ سازی نهادینهبنابراین؛  

 این ترویج و ایجاد در اسالمی حکومت نقش . است جامعه و خانواده فرد، حوزه سه در صحیح ریزی برنامه

 عناصر باید صحیح ریزی برنامه از یش . است اساسی و ضروری تر، عمیق نگاهی در و بوده انکارناپذیر باور

 جایگاه و شناخته خوبی به فرهنگی و علمی فعالیت زمینه در را جامعه و خانواده انسانی، فرد چون مفهومی

 از پاسداری و حفظ، فرهنگ گسترش ، یساز نهادینه مرحله سه در سپس  .عناصری کرد بررسی را یک هر

 و اجرایی برای .پرداخت فعالیت به مؤثر و مدرن کامالً های شیوه و ابزار از استفاده با ،هشد ترویج باورهای

 از اعم ـ فرهنگی نهادهای در پویایی جمعی حرکت نیازمند گفته، پیش مراحل از یک هر شدن عملیاتی

 همه از باید حجاب و عفاف فرهنگ حفظ و گسترش سازی، نهادینه برای ،دبو خواهیم ـ دولتی و خصوصی

 دانشگاه ها، حوزه پرورش، و آموزش . گرفت بهره کشور نهادهای در موجود امکانات و اختیارات ها، توانایی

  .دارند بسزایی نقش نظر مورد هدف به رسیدن در کشور بهداشتی حتی و فرهنگی و اقتصادی نهادهای ها،

 حجاب، عفاف، جامعه، پوشش : ها کلید واژه 
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 (سالم اهلل علیها)علمیه  حضرت خدیجه  حوزه/  لیال  عبدلی

 حقوق اعضاء و جوارحعنوان : 

 :چکیده

البالغه  و رساله حقوق مورد بررسی در این نوشتار حقوق اعضاء و جوارح از منظر اسالم با تأکید بر نهج

 زندگى بنیان زندگى، در حقوق گرفتن قرار محور و متقابل حقوق به توجه و حقوق قرار گرفته است. شناخت

 محور را حقوق آن رعایت و نشوند واقف گوناگون هاى حق به آدمیان که زمانى تا. است آمیز سعادت و سالم

 سایر چون شد. انسان نخواهد برخوردار محکم گاهى تکیه از انسانى زندگى ندهند، قرار خود مناسبات و رفتار

اعضاء و جوارح  .دهند می شکل را او وجودی پیکره خاصی نظم با که است جوارح و اعضاء دارای حیوانات

ترین انسان شامل زبان، چشم،گوش، دست، پا، شکم، عورت و ... هر یک دارای حقوقی هستند که از ضروری

به پاسداشت این حقوق تاکید شده  السالم( م)علیهدر سخنان اهل بیت  همین اساس آیند. برحقوق به شمار می

 است.

 کذب، مستهجن، مطالب از آن داشتن نگه دور و نیکو، حفظ سخنان حقایق و زبان بیان حق بنابراین

 پیشوای قرآن، به بوده واز جمله حقوق چشم نگاه نمامی و چینی سخن پرگویی، فحاشی، غیبت، تهمت،

 استماع مانند  حرام امور از آن داشتن منزه هم گوش حق...   و مهربانی روی از مادر و پدر چهره ربانی، عادل

 زایل را عقل و منحرف را فکر تحریک، را دل فراهم، را حرام مقدمات که نامناسب اصوات غیبت، تهمت،

باشد. که ادای این حقوق و انواع دیگر حقوق، انسان را در جهت رسیدن به هدف واالی انسانیت  سازد، می می

 رساند.و کسب رضایت خداوند و تحقق بندگی یاری می

 ، زبان، چشم، گوشاعضا، جوارححق،  :ها کلیدواژه 
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 (سالم اهلل علیها)علمیه حضرت خدیجه حوزه/  نیامرضیه جواهریان

 در رساله حقوق )علیه السالم( عنوان:  بررسی حقوق کودک در اسالم با تاکید بر نگاه امام سجاد

 :چکیده 

مباحث حوزه خانواده، از . یکی ک از منظر اسالم پرداخته شده استدر این مقاله به بررسی حقوق کود

ترین عضو  ترین و شاید مهم و به دلیل اینکه کودک ضعیف باشد حقوق و وظایف هریک از اعضای خانواده می

ای برخوردار  انسانی است؛ زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق ویژه  ترین حقوق خانواده است، حقوق او از مهم

ت و سالمتی روحی و جسمی برخوردار شده، حضوری مفید و توانند در سایه این حقوق از صح نباشند، نمی

ای و مهم است که در میان انبوه  کارساز در اجتماع داشته باشند. لذا مباحث حقوق کودک از مسایل ریشه

به همین دلیل اسالم به این قشر از افراد که  اهمیت به سزایی برخوردار است. از دیگر مسایل علوم انسانی

های معه در گرو تربیت صحیح آنها است، توجه ویژه نموده و برای احیاء حقوق آنها توصیهرشد و پیشرفت جا

 ها پرداخته شده است. بسیاری نموده است که در این تحقیق به توصیف و تبیین آن

توان بررسی کرد که از جمله  بنابراین در یک جمع بندی حقوق کودک را از دو جنبه مادی و معنوی می 

، نصیحت آموزی، تعلیم وعلمدعاکردن در حق اومساوات و تکریم، کودک: عطوفت و مهر ورزی، حقوق معنوی 

حق حیات،  و... و از جمله حقوق مادی او پرهیز از تنبیه، سرزنش نکردن او کمک و یاری نمودن،و موعظه ، 

بوده که از سوی و ...  تأمین خوراک و تغذیه مناسب برای کودک،حق انتخاب نام نیکوحق نگهداری، حق 

 . والدین و اجتماع باید پاسداشته شود

 ، صغیرحق، حقوق،کودک :ها کلید واژه
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 )سالم اهلل علیها(حوزه علمیه حضرت خدیجه / مرضیه حبیبی راد

 البالغه( )به استناد قرآن ونهجحق آزادی عقیده عنوان: 

 :چکیده

 به واقعی نگرش و اسالم مبانی اساس بر ها آن برآوردن چگونگی و انسان حقوق تعریف اسالمی فرهنگ در

 دیگر با بیان و عقیده آزادی جمله از آزادی به فرهنگ این نگاه که است روشن و شود می انجام انسان

 تواند می هرکسی و است انسانی فرد هر طبیعی حق عقیده آزادی اسالم نظر از. بود خواهد متفاوت ها فرهنگ

 عقیده انتخاب و گزینش در را افراد ابتدا از اسالم. کند انتخاب بخواهد که را مرامی و هرعقیده کامل آزادی با

 فی الاکراه»  آیه اساس بر اسالم. کنند انتخاب را خود آیین و دین تحقیق و مطالعه با تا است گذاشته آزاده

 تقلید وحتی کند می دعوت عقالنیت و تفکر به را مردم بلکه کند، نمی تحمیل برکسی را ای عقیده «الدین

 .پذیرد نمی دین اعتقادی اصول در را تعقل و تفکر بدون و کورکورانه

البالغه پرداخته شده است. بنابراین  بر همین اساس در این مقاله به حق آزادی عقیده، از نگاه قرآن و نهج

 از پیروی و دنیایی یدلبستگی ها و آگاهی نا و برخی از موانع اندیشه صحیح از نظر اسالم عبارتند از جهل

 تالش تمام باید انسان و دارد ارزش صحیح و حق باورهای پذیرش تنها اسالم نظر باشد. که از نفس  می هوای

 امر تعقل و تفکر به قرآن از مختلف جاهای در خداوند لذا. گیرد کار به حقیقت به رسیدن برای را خود

 غلط رسوم و آداب از کورکورانه پیروی پذیرد و می باشد تفکر مبنای بر که را ای عقیده و آزادی کند می

 کند. است را نهی می پدرانشان ارث اینکه مجرد به تنها گذشتگان

 آزادی عقیده ، حق، عقیده :ها کلید واژه 
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 (سالم اهلل علیها)حوزه علمیه حضرت خدیجه/ مروارید کمالی

 حق گوش و چشم :عنوان

 چکیده:

انسان چون سایر  البالغه  مورد بررسی قرار گرفته  است. در این تحقیق حق گوش و چشم از دیدگاه نهج 

حیوانات دارای اعضا و جوارح است که با نظم خاصی پیکره وجودی او را شکل می دهند. بی شک هر یک از 

ان السمع و البصر " : است آن اعضا برای هدفی خاص آفریده شده اند و وظیفه ای ویژه برای آنها مقرر شده

در سایه مسئولیت اعضا و هدفمندی جوارح، حقوقی برای آنها تعیین  ،"و الفواد كل اولئك كان عنه مسئوال

زبان، چشم، گوش، دست و پای انسان به زودی از تجاوز  ،گردیده و تجاوز از حقوقشان ظلم شمرده شده است

با توجه به اهمیت این اعضا بر آن   :حقوقشان شکوه خواهند کرد و بر ضد صاحبشان شهادت خواهند داد

 شدیم تا مختصری از حقوق که گوش و چشم برعهده ما دارند را بیان کنیم.

که در صورتی است.لذا نگاه آلوده مقدمه سایر اعمال منافی عفت بوده و موجب اضطراب و حسرت دائمی 

تواند از آن  ها استفاده کند، در سلوک عملی و تزکیه نفس بهترین بهره را میانسان به درستی از این نعمت

ها و مله اینکه باید مراقب خوراکیچشم مراقب بسیاری از امور باشد از ج داشته باشد؛ انسان باید به واسطه

 د. نکند باشد، از این جهت که پاک و پاکیزه و حالل و طیب باش غذاهایی که تناول می

 البالغه، رساله حقوق حق، چشم، گوش، نگاه، نهج :ها  کلید واژه
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 (سالم اهلل علیها)علمیه حضرت خدیجه حوزه/ افتخار کربالیی حسنی

  حق چشمعنوان: 

 :چکیده 

باره حق و حقوق انسان تأکید اسالم به صراحت تمام دراین تحقیق حق چشم بررسی شده است.  در 

آدم و حملنا هُم فی البرّ  و لقد کرّمنا بنی»می فرماید:  سوره اسراء ۰1نموده است، به طوری که خداوند در آیه 

به این معنی که برای انسان کرامت «  تفضیال و البحر و رزقنا هم من الطّیّبات و فضّلنا هُم على کثیر ٍ ممّن خلقنا

ذاتی قائل هستیم و انسان به موجب انسان بودن خود، از این کرامت و فضیلت که تمامی انواع حقوق را در 

شود. در واقع انسانی که دارای کرامت ذاتی است،  مند می ابعاد مختلف حقوق گنجانده شده است، بهره

کرامت ذاتی بدون حقوق معنایی ندارد و باید حقوقی دنباله این  شود و ناخودآگاه مستلزم حق و حقوق می

شده، تاکید  آندر معارف تربیتى بر صیانت و نگهدارى  یکی از این حقوق؛ حق چشم است. کرامت ذاتی باشد.

. انسان در مقابل این نعمت الهی مسئولیت هایی از جمله یز تبیین شده استن کیفیت استفاده صحیح از آنو

 ز نگاه حرام، عبرت آموزی و دانش آموزی و ... را برعهده دارد.پرهیز ا

چشم را به روى هر چه ناروا و ممنوع است ببندد؛ که ثمره آن آرامش در دنیا و ایمنى از لذا انسان باید 

، هم براى انسان ایمنى از خطرات و لغزش ها را فراهم مى کند و هاى شیطان است. رعایت حق چشم لهحی

نگاه مى کند بصیر و دانا کسى است که مى شنود و اندیشه مى کند؛ انسان مش انسان مى شود، هم سبب آرا

 .نمایدمی   از چشم براى فراگیرى علم و دانش استفاده و آگاهى مى یابد؛ و از عبرت ها سود و فایده مى بردو

 چشم، بصیرت، حق :ها کليد واژه 
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 (سالم اهلل علیها)خدیجهحوزه علمیه حضرت /  منیره صبور باقرزاده

  حق نمازعنوان :  

 :چکيده

با هدف بررسی  حق نماز و آثار آن در زندگی فردی و اجتماعی « حق نماز» پژوهش حاضر با عنوان  

 تدوین شده است.

حی علی خیر »و بهترین عمل « حی علی الفالح»ای الهی است که به عنوان فالح مطلق نماز، عطیه

 استی رفیع انسانیت  قبله به عروج نماز. است شده معرفی «الصلوة عمود الدین»دینو ستون خیمه « العمل

دریافت نشان . هگذر آن حاصل می آیدر از تباهی و فساد از نجات و اخالقی ملکات کسب و روح تعالی که

برای انسانی میسّر است که شرایط صحت و قبول و کمال این   عبودیت از رهگذر این عبادت زیبای الهی،

ر آثا  رساند، انجام به شایسته طور بهعبادت عظیم را به نحو احسن بجای آورد. وقتی عبد این عبادت الهی را 

خواهد داشت که در حقیقت ثمره و نتیجه عمل او عظیمی اعم از فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی را بدنبال 

  محسوب می شود.

ای قوی در پیشبرد  پشتوانه ،آدمی در مصاف با زندگی و رویدادهای آن تعادل پایدار ،تمرکز فکر و اندیشه

افزایش اعتماد به نفس و  ،آرامش و ثبات روح و دل در پرتو نماز ،دنیایی که ما را احاطه نموده امور زندگی

 و... از آثار روحی و معنوی نماز است. رسیدن به اعتماد به خدا

 نماز، حق، تقرب:  ها کلید واژه 
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 )سالم اهلل علیها(حوزه علمیه زهرای اطهر/ نسیم کریم نژاد

 پیامدهای عدم پاسداشت حقوق زوجینعنوان: 

 :چکيده

که همواره بخش قابل توجهی را از اشتغاالت فکری انسان را  ترین نهاد اجتماعی خانواده به عنوان مهم

دهد در دین مبین اسالم دارای جایگاه واال و اصل و پایه جامعه است. در نظام حقوقی برای تنظیم  می تشکیل

روابط خانواده و حفظ نظم و تامین سالمت اجتماعی انسان حقوقی را مشخص کرده تا از تعارض و تعدی 

آید  لذا استحکام این نهاد مقدس تنها با تالش در رکن اصلی یعنی زن و شوهر به دست میجلوگیری شود. 

که با رعایت حقوق یکدیگر پایه آن را مستحکم نمایند و سعادت را برای خود و جامعه رقم بزنند. شناخت 

ی جایگاه هر یک از زن و مرد در زندگی مشترک و حقوقی که هر یک به دیگری دارند اهمیت بررس

نماید و اثر گذاری آن را بر تحکیم بنیان خانواده مشخص  پیامدهای عدم پاسداشت حقوق را تبیین می

و  مندی، آراستگی ل، بخشش، حق رضایتسازد. حسن معاشرت، احترام متقابل، مدارا با یکدیگر، اصل تغاف می

 ت. که در این مقاله به آن اشاره شده اساز جمله حقوق متقابل زوجین است. ... 

بنابراین حفظ شخصیت و حرمت افراد، سعادت فرد و جامعه، آرامش و احساس امنیت در سایه رعایت 

و عدم پاسداشت حقوق فرد را در عمل به نماید  قدس را تامین میگردد و هدف شارع م حقوق تامین می

 شود. سازد و به ناسازگاری منجر می اخالق دچار تردید می

 شوهر، خانواده، پاسداشت حقوقحقوق، زن،  :ها کلید واژه
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 )سالم اهلل علیها(حوزه علمیه زهرای اطهر/ زهرا نانکلی پور، نرگس رضازاده

 حق فرزند بر پدر و مادر ازدیدگاه نهج البالغهعنوان : 

 چکیده:

یکی از مباحث مهم و ارزشمندی که در بین جوامع اسالمی مطرح می باشد، بحث حقوق متقابل    

باشد که از ی دینی میگیری اندیشهآنجا که رفتارهای صحیح، حاصل شکلفرزندان بر والدین بوده است و از 

و حق  جوکه حق انیاز طرفی انسان تا زماشته باشند و دوالدین باید به نکات مهمی توجه جوشد؛ درون می

 تواند حقوق متقابل را بر اساس دستورات دین اسالم رعایت کند.شناس نباشد، نمی

و بیانات گهربار آن حضرت در     السالم( )علیهامام علیاز دیدگاه  فرزندانشناسایی حقوق  دراین تحقیق هدف

 399غه، فرازهایی از حکمتالبال نهج به ها، نامه ها و کلمات قصارپس از جستجو در خطباشد. نهج البالغه می

ین واجب است، مطالب با توجه به حقوقی که بر والد که سی قرار گرفته شده؛رمورد بر، 30ی و نامه

از آن و جایگاه حقوق معنوی کودک قبل از تولد و بعد .آوری شده و در سه محور ارائه گردید ارزشمندی جمع

از جمله  در نهج البالغه السالم( )علیهل تربیتی فرزند از دیدگاه امام علیمراحو روایات  و منزلت فرزند درآیات و

 مطالبی است که در تحقیق اشاره شده است.

ی حاصل آنکه پدر و مادر باید سعی کنند تا ارتباط عمیق، محکم و مؤثری با فرزندان برقرار کنند تا زمینه

جمله اهداف تربیتی در نگاه امیرالمومنین  نمایند. ازرشد و خرسندی فرزندانشان را در حال و آینده فراهم 

توان به کمال گرایی تربیت الهی، آماده سازی فرزند برای تعقیب اهداف الهی در جامعه اشاره کرد  می السالم( )علیه

 .باشد و تصویر کلی آثار تربیتی از نگاه ایشان؛ عبودیت، با ایمان شدن، با تقوا شدن، حزب اهلل شدن و...  می

 حق، تربیت، فرزند، نهج البالغه. :کلید واژه ها
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 (سالم اهلل علیها)زهرای اطهر علمیه حوزه/ بهاره بیات

 حقوق متقابل حاکم و مردم از نگاه علوی عنوان :

 :چکیده

در زندگی اجتماعی، حقوق و مقرّرات و شرائطی بر روابط انسانی حاکم است که باید دقیقاً مورد شناسائی 

الزم است  همه اقشار جامعه  است که« حقوق متقابل»یکی از حقوق اجتماعی   و رعایت گرددقرار گرفته 

نسبت به دولت، و دولت نسبت به مردم، حقوق متقابل را محترم بشمارند، و از حد و مرز عدالت تجاوز نکنند، 

حقوق الهی بزرگ ترین حق،  در میان،  السالم( )علیهاز دیدگاه امام علی تا زمینه های رشد و کمال تحقّق یابد.

حق رهبر بر مردم، و حق مردم بر رهبر است، حق واجبی که خدای سبحان، بر هر دو گروه الزم شمرد، و آن 

هدایت و راهنمایی مردم، تامین رفاه، آسایش  و  .را عامل پایداری پیوند ملّت و رهبر، و عزّت دین قرار داد

و برپایی عدالت و مساوات و ... از جمله حقوق مردم بر رهبر  آموزش مردم، بازستاندن حقوق ستم دیدگان

وفاداری به عهد و پیمان، خیرخواهی و نصیحت، خدمت به حکومت، اطاعت از امر حاکم، و ...  است. جامعه

البالغه به آن اشاره شده است. از نگاه حضرت  هجبر مردم بوده که در ن از جمله حقوق حاکم و رهبر جامعه نیز

آثار عدالت در آثار دین؛ برپایی  برپایی مندی حق در بین مردم و حکومت؛ عزّت« حقوق متقابل»رعایت

 .حکومت؛یأس دشمنان را در پی داردپایداری و دوام  اصالح زمان؛ ها در جایگاه خود؛ جامعه؛کاربرد سنّت

 بالغهال نهج ،(رعیت) مردم حاکم، ،حق :ها کلید واژه
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  )سالم اهلل علیها(حوزه علمیه زهرای اطهر / پیرقلیزهرا سالمتیان، اکرم 

 از دیدگاه نهج البالغه حقوق والدینعنوان :  

 :چکیده 

خانواده که یک جامعه انسانی کوچک به شمار می رود، عوامل مختلفی در ثبات و ناپایداری آن نقش ایفا 

حقوق آنها حائز اهمیت بوده و خدای  می کند؛ و از آنجا که پدر و مادر نقش مهمی در خانواده دارند رعایت

 تعالی و دین مبین اسالم نیز به آن اهمیت ویژه ای می دهد.

 السالم( )علیهبه ویژه امیرالمومنین السالم(  )علیهملذا در این نوشتار، با استفاده از کالم الهی و سخنان معصومین  

تواضع و  ،به آرامى و نرمى با آنان سخن گفتن ،اطاعت از پدر و مادر حقوق پدر و مادر بر فرزندان که شامل؛

 شامل؛ که مادر و پدر به نیکى آثاراست و نیز خشنودی والدین ،والدین دعا در حق ،فروتنى در برابر آنان

 ذکر شده است .و... است آسانى سکرات موت  ،طول عمر و وسعت رزق، نیکى متقابل فرزندان

بحث حقوق والدین مورد عنایت خاص ادیان آسمانی از جمله اسالم قرار گرفته و در این باره بنابراین  

های قرآنی رعایت  اند. بنابر آموزه و پیشوایان دین اسالم دستوراتی نیز صادر کردهنهج البالغه قرآن کریم 

اجب است که منجر به احترام والدین در هر شرایطی الزم است، اما اطاعت کردن از ایشان فقط تا جایی و

  ی عدل و انصاف نشود. ی کفر و شرک و خروج او از حیطه ورود انسان به حوزه

 حقوق، والدین، اسالم، پدر، مادر.: ها  کلید واژه    
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 )سالم اهلل علیها(حوزه علمیه  زهرای اطهر/فاطمه جباری

  حق شاگرد و استاد در نهج البالغهعنوان : 

 چکیده:

ای، در پس شناخت حق و باطل است تا بتواند راه حق  مند و بیداری در هر زمان و جامعهدرد هر انسان   

رزش واالیش برای ی معرفت حق با همه ی ا حرکت در عرصه .سعادت و رستگاری نائل آیدرا برگزیند و به 

ت توحیدی حقیقت و معرف های فرازمند و عملی الزم را برای صعود به قلههای علمی  کسانی که آمادگی

پس برای رسیدن  اند، راهی است دشوار و چه بسا به جای هدایت، به تباهی و هالکت منجر شود. کسب نکرده

های شبهات و چون  ت الزم، از گرفتار شدن در باتالقبه حق، باید پیرو قرآن و سنت بود و بدون کسب صالحی

و امامان معصوم  آله( و علیه اهلل صلّی) عنی پیامبر اکرمی ،بی فرجام دوری کرد. توجه به بزرگترین معیار حق و چراهای 

در وساطت نزول فیض و رحمت حق و دفع موانع حق، امری حتمی و  السالم( )علیهبه ویژه مولی علی السالم(؛ علیهم)

اگیری، همراهی و ، فراستماع سخنان ،رعایت بزرگی و احترام ،در منشور حقوقی امام سجاد الزم است.

دوستی و صدق، تندی  ،بر شاگرد ذکر شده و تعلیم خوب، صبر و متانت از حقوق معلم استادمساعدت با 

و خشم نگرفتن و تالش امیدوارانه و متعهدانه برای هدایت شاگردان  بر معلم ضروری دانسته شده  نکردن

هیز از تندی و تیزی است. در نهج البالغه نکات ارزنده ای آمده از جمله: ابراز ارادت و خاکساری به معلم و پر

 زبان با  سخن گفتن را به تو آموخته  و موارد متعدد دیگر است.

 : حق، باطل، حق شاگرد، حق استاد.ه هاواژ کلید
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 )سالم اهلل علیها(حوزه علمیه زهرای اطهر/  زهرا خانوردیلو

 حق فرزند با نگاهی به نهج البالغهعنوان: 

 چکیده:

اند، در شناسان برایشان ساختهشناسان و روانقانون زندگی که جامعهها در چارچوب امروزه انسان 

در روابط خانوادگی، فرزندان حقی کنند. از این رو اندیشند و رفتار میموضوعات مختلفی همچون تربیت، می

های تربیتی اسالم از  بر همین اساس در این مقاله، ویژگیدارند که باید از سوی والدین پاسداشته شود. 

البالغه و حقوق فرزندان بررسی شده است. پرورش خالقیت در کودک، پرورش امید با توکل به  دیدگاه نهج

خدا در کودک، آشنا کردن کودک با معنای اصلی مرگ، ضرورت واقع نگری در زندگی از مواردی است که با 

 پرداخته شده است. به فرزندش گرفته شده که  در این مقاله به آن 30الهام از وصیت امام در نامه

داند، به توضیح، شناس که خود را مسئول تربیت فرزندش میبه عنوان پدری وظیفه السالم( )علیهلذا امام علی

ی معرفت و ی درایت و این گنجینههای این اسوهپردازد. برآن شدیم که گفتههایی میتفسیر، پند و نصیحت

 شناسان غرب را بیان نماییم.جامعهشناسان و های روانعلم تمام کمالِ کتاب

 حق، تربیت، فرزند.: ها کلیدواژه
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 )سالم اهلل علیها(حوزه علمیه زهرای اطهر/رقیه مواساتی

 البالغه عدل در نهجعنوان : 

 :چکیده

ترین منبع آن قرآن و سنت  موضوع عدل و عدالت یکی از مباحث مهم دین مقدس اسالم است و مهم   

دانند. مظهر است. در میان فرقه های مختلف اسالمی، شیعیان عدل الهی و امامت را جزو اصول دین خود می

 باشد.ها میاولین امام آن السالم( )علیهعدل و عدالت خواهی حضرت علی

داند. نهج البالغه اثر عدالت را یک تکلیف و وظیفه الهی، بلکه یک ناموس الهی می )علیه السالم(امام علی   

ی اجتماعی، است که در آن عدالت اجتماعی به صورت یک فلسفه و یا نظریه السالم( )علیهجاودان امام علی

 سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

درباره معنی و مفهوم عدل و عدالت، مزایای آن و راهکارهای  السالم( )علیهدگاه امام علیدر این تحقیق دی   

گیرد. شکی نیست که یکی از رسیدن به عدالت اقتصادی در یک حکومت اسالمی مورد مطالعه قرار می

ز دیدگاه باشد و تحقق چنین امری امظاهر توسعه یافتگی، برخورداری عامه مردم از رفاه نسبی اقتصادی می

باشد و اسالم در احقاق حقوق مشروع هر فرد در جامعه توسط حاکمان عادل، متقی و ساده زیست، میسر می

 بدان توجه و تاکید داشته است. السالم( )علیهاین همان اصولی است که امام علی

 ، مردم ساالریالت، عدالت قضایی، عدالت اجتماعیمعیار عد :ها واژه کلید
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 )سالم اهلل علیها(حوزه علمیه زهرای اطهر/ سبزی، نفیسه سلیمانی زهره  

 سجاد امام دیدگاه از فرزند حقوقعنوان:     
 (السالم )علیه

 چکیده:         

 کردن برطرف و مشکالت تمام گره گشودن در واقعی همیاری و متقابل محبت، احترام و مهربانی و عشق

 یک فرزند روحی تعادل برقراری در آمیز محبت روابط وجود و داشت خواهد پی در را خانواده راه سر از موانع

و این یکی از حقوق  شود اظهار و ابراز طریقی به باید فرزند به محبت و دوستی .شود می محسوب ضرورت

حقوق آنان از دو جنبه عاطفی  پژوهش این فرزندان در خانواده است. لذا جهت آشنایی با حقوق فرزندان، در

 روایات در محبت ابراز و مهر اظهار و ابراز همچون مباحثی عاطفی، بعد اجتماعی بررسی شده است. که درو 

 شده مطرح...  و مساوات عدم اثرات و محبت ابراز در مساوات محبت، هاراظ و ابراز در افراط عدم آیات، و

 صورت به تولد از بعد و قبل حقوق ،آن آداب و تربیت همچون اجتماعی، مباحثی بعد در همچنین. است

 .است شده طرح مفصل

 تربیت و ادب از تر قیمت گران فرزند برای میراثی و ارث هیچ (السالم علیه) امیرالمومنین لذا به فرموده  

 وجود به آنها با تماس اثر در او غرائز و روحیات و گیرد می شکل آنها از کودک که کسانی نخستین نیست و

 کودکان به اجدادشان و خود از را صفات و ها ویژگی از بسیاری که جهت آن از آنها. هستند آید، والدین می

 تمام در باید بر همین اساس والدین .کارند می را آدمی شخصیت و فردی رشد بذر اولین کنند می منتقل

خود،  وسع و تکلیف ی اندازه به حداقل... (  و اقتصادی آموزش تعلیم تربیتی، اجتماعی، ،عاطفی) های زمینه

 .کنند ادا را فرزند حقوق

 : کودک، والدین، حق، محبتها کلید واژه
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 )سالم اهلل علیها(حوزه علمیۀ زهرای اطهر / فریبا نعمت خرقانی، محبوبه قندهاری 

 حجاب و خانوادهعنوان : 

 : چکیده

حجاب و پوشش اختصاص به اسالم ندارد، بلکه پیشینه تاریخی طوالنی داشته و از نخستین خلقت خدا 

یعنی آدم و حوا بوده و در طول تاریخ در میان ملل و اقوام و مناطق مختلف بشری و ادیان و مذاهب جریان 

ای بانوان یک ضرورت کند که حجاب و پوشش بر داشته است. آیات و روایات فراوان صریح و قطعی حکم می

 دینی و شرعی است و یک حقی است که باید پاسداشته شود. 

لذا در این مقاله به عوامل خانوادگی در ایجاد حجاب: تربیت دینی فرزندان در خانواده، تأمین نیاز به 

محبت زن در خانه، تشویق، ازدواج وعوامل خانوادگی مؤثر در بی حجابی: عدم محافظت زن و شوهر از 

 ها  پرداخته شده است. کدیگر، ضعف فرهنگ دینی خانوادهی

حجاب یک ضرورت عقلی، دینی، اجتماعی و فردی است که به حکم عقل و فطرت و سرشت زن الزم و 

ها و  واجب است و نیز اقتضای نظم عمومی، سالمت اجتماعی و فردی و آرامش آن دو چنین است. پایه

هایی از قرآن  ه خدا و آخرت، آگاهی؛ تقوا، فطرت، حیاء )که نمونههایی حجاب عبارتند از: ایمان ب ریشه

 کند.  آوردیم( و عفت هستند که با وجود تقویت آنها حجاب و پوشش در قامت زن استقرار پیدا می

  .حجاب، پوشش، ادیان، اسالم، قرآن :ها  واژهکلید
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 (علیها)سالم اهلل حوزه علمیه زهرای اطهر/ یاسمن جوادی، زهره اقلیدی

  بررسی حق پا در نهج البالغهعنوان : 

 : چکیده

 )علیـه السـالم(  م سـجاد  در این مقاله به بررسی حقوق پـا از دیـدگاه آیـات و روایـات و در رسـاله حقـوق امـا       

عضو را بـه   . هر عضوی از بدن برای هدفی خاص آفریده شده است که باید مناسب با آن هدف، آنپردازیم می

، اعضا همه یبرا نیخداوند متعال در معارف د پا یکی از اعضای بدن است که دارای حقوقی است، کار گرفت.

انسان الزم اسـت و بـه نـص     یبرا ف،یبه منزله حق و تکل کیهر  تیقرار داده است که رعا یفیو تکال فیوظا

 :رندیگ یبدن انسان، مورد بازخواست و محاکمه قرار م یتک تک اعضا ،یعالوه بر محاکمه کل امتیقرآن، در ق

ها  امروز ما بر دهان انسان» ؛«كسبونيَو تشهد أَرجلهم بما كانوا  هميديأَفواهِهِم و تُكَلِّمُنَا أَ ينَختِمُ عل وميال»

دادند شهادت  یرا که انجام م ییکارها شانیو پاها ندیگو یبا ما سخن م شانیها و دست م؛یزن یمهر م

 .«دهند یم

حقوق  تیرعا، ردیگناه مورد استفاده قرار گ قیاعضا و جوارح در طر نیاز ا کی چیکه ه ستیروا ن ن،یبنابرا

قدم برداشتن و گام  یاست که انسان برا نیا ییمفهوم کنا ای یو اصل یواقع یعضو بدن، اعم از معنا نیا

ثبات  ،یحرکت خود باشد که استوار ریبستر مناسب را فراهم آورد؛ و مراقب لغزش در مس کی دینهادن با

امام سجاد  شینقصان. به نص فرما ات،یح ریاست و تزلزل در مس لتیفض کیکرده،  تخابکه ان یقدم و راه

 است. امتیبر صراط در ق یستادگیا م،یراه مستق نیبر ا یستادگیا جهینت (السالم هیعل)

   اعضای بدن، حق، باطل، ارجل، عدل. :ها واژهکلید
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 )سالم اهلل علیها(حوزه علميه زهرای اطهر/  الناز آصفی نژاد

 حق رهبر بر مردم از دیدگاه نهج البالغهعنوان: 

 چکيده :

ی  در نظر اسالم، حق اولی از آن خداست و خداوند به دلیل مالکیت مطلق و خالقیت، حق دارد در همه   

گونه که اگر خواست تصرف کند یا به کسی اذن تصرف دهد؛ برای کسی حقی قائل باشد برای  عالم، آن

 دیگری نه؛ وظیفه ای را جعل بکند یا نکند.

هاست. انسان کمال یافته همانطور که به  ترین انسان یافتهدر حقیقت والی در اسالم جزو کمال    

ود می خواهد، برای مردمان نیز کند؛ علمی که برای خ کند، به جامعه هم ظلم نمی خویشتن ظلم نمی

نهج البالغه با اشاره به این مطلب می فرمایند که بزرگترین  602ی  در خطبه السالم( )علیهخواهد. حضرت علی  می

شوند جز  عیت بر والی است. رعیت اصالح نمیند قرار داده است، حقوق والی بر رعیت و حق رحقی که خداو

و آن گاه که مردم حق  ح نمی شوند جز با درستکاری رعیتآن که زمامداران اصالح گردند و زمامداران اصال

های دین پدیدار و  رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یافته و راه

گردد و روزگار اصالح شده و مردم در تداوم  پایدار می آله( و علیه اهلل صلّی)های عدالت برقرار و سنت پیامبر نشانه

 می گردد.یدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس حکومت ام

 : حق، حکومت، حاکمیت، مردم.ها کليد واژه
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 )سالم اهلل علیها(حوزه علمیة  زهرای اطهر / فاطمه  مجرب

  حق والدین در نهج البالغهعنوان: 

 چکیده:

ترین برنامه  مهم اطاعت اوامر پدر و مادر، بعد از عبادت و اطاعت از خداوند رحمان و رحیم، جایی که از آن

چرا که موجودیت یک فرزند با موجودیت مادر و تربیت پدر شکل  ،است رشد انسان برای است و این راهی

 .می گیرد 

 بررسی شده است. السالم( )علیهالبالغه و رساله امام سجاد اذا در این مقاله حقوق والدین از دیدگاه نهج

یکی از حقوقی که پدر و مادر بر گردن فرزندان خویش دارند، این است که فرزند باید برای پدر و مادر 

حق  السالم( )علیه امام سجادبه فرموده  د.خود دعای خیر نموده و از درگاه پروردگار برای ایشان طلب آمرزش نمای

پدرت آن است که بدانی که او اصل تو است و تو شاخه و فرع او، اگر نمی بود، تو نیز نبودی؛ پس هرگاه در 

خود چیزی دیدی که تورا شادمان ساخت، بدان که اصل آن نعمت را از پدر داری و خدای را بر آن سپاس 

است که شکمش ظرف وجود تو و دامنش برای تو، پناهگاه امن؛ سینه اش  گو و شاکر باش، وحق مادرت این

ی جوشانی برای رفع عطش تو و جانش فدای تو شده و سرد و گرم روزگار را بخاطر تو پذیرا گشته  چشمه

توانی مگر این که خدایت تو است؛ پس باید به پاس این همه محبت و زحمت، شکرگزار او باشی و هرگز نمی

به روشنی و وضوح وظیفه فرزند را درباره حق و سخنان معصومین آیات قرآن . بر همین اساس کندرا یاری 

  اند.والد مطرح کرده 

 حق، باطل، حق والدین. :ها کلید واژه
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 )سالم اهلل علیها(حوزه علمیه زهرای اطهر/   زهرا  نازبر    

 البالغه  حق نفس در نهجعنوان : 

 چکیده :

ی آن در نهج البالغه، پرداخته شده است. توجه به نفس و و تزکیه« حق نفس»بررسیدر این پژوهش به 

های مختلف، باعث و بانی بسیاری از تحوالت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی لزوم مبارزه با آن در طول زمان

زدیک و آنان بسا بسیاری افراد که با جلوگیری از یک امر نفسانی، جهانی را به سرمنزل نجات نبوده است. چه 

بسا افرادی که با رها کردن نفس به حال خویش، عالمی را ویران و به نیستی و تباهی اند و چهرا نجات داده

اند. بر این اساس ابتدا تعریفی از حق و کلمات مترادف آن و نیز معنای تزکیه ارائه شده و سپس به کشانده

های نفسانی از جمله خودسازی  های مبارزه با خواهشراه معرفی انواع نفس از دیدگاه قرآن کریم پرداخته، به

 اخالقی و تربیتی، یاد خدا و خشیت الهی اشاره گردیده  است.

نفس انسان فطرتا طالب کمال است و گرایش به کمال دارد. انسان از همان کودکی در صدد است تا 

هد. کمال انسانی از هر راهی پیدا ها و امکانات خود را فزونی بخشد و آنها را رشد و گسترش دتوانایی

رسد. برای شود؛ بلکه مسیر مشخص دارد که اگر انسان از آن سیر تخلف و تخطی کند، به کمال نمی نمی

های راستین کمک گرفت و راه و منش آنها را پیش روی خود  رسیدن به کمال نهایی باید از اهل بیت و انسان

 قرار داد.

 های نفسانی.، خواهش: حق، نفس، تزکیهکلیدواژه ها
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 )سالم اهلل علیها(حوزه علمیه زهرای اطهر/  اشرف ختائی کاشانی

 البالغه حقوق بشر در نهجعنوان: 

 چکیده:

های آسمانی به ویژه قرآن کریم است و حقوق  اش در کتاب ق بشر خواستگاه دینی دارد و ریشهحقو   

تر صورت کامل آن ها زود قرن( وآله علیه اهلل )صلیاکرم پیامبر ،بنیادینی که در اعالمیه جهانی حقوق بشر مطرح است

 را اعالم و مورد عنایت قرار داده است .

مسایلی که امروزه با عنوان  و علوی بیانگر این واقعیت است؛ گفت بررسی سیره نبویاین بایدبنابر    

 )صلی اهلل علیه وآله(از جانب پیامبر اعظم حقوق بشر دوستانه مورد توجه جامعه انسانی قرار گرفته است قرن ها پیش 

گردد که  و جانشینان ایشان اجرا گردیده است. با توجه به تعالیم اسالم و تاریخ جامعه نبوی و علوی معلوم می

 المؤمنینو امیر( وآله علیه اهلل )صلی اکرمهای خالصانه پیامبر هرگونه تحول در زمینه حقوق بشر مرهون ابتکار و تالش

 است . السالم( )علیه

معنویت، اقامه قسط، عدالت، همگانی ساختن  کریم و نهج البالغه برپایی کرامت انسانی، اخالق وقرآن     

ها، مبارزه با جهل و فراهم ساختن زمینه زندگی در  تعلیم و تربیت، حق آزادی همگانی، برابری در همه عرصه

ها به سوی کمال الهی  شمارد که ثمره آن هدایت انسانترین اهداف اسالم بر می مسالمت را از مهم صلح و

 است که سیره نبوی و علوی گواه بر این مدعا است .

 حقوق، حقوق بشر، نهج البالغه   :ها کلیدواژه
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 )سالم اهلل علیها( زینب کبریحوزه علمیه / فائزه اصلی

 البالغه مفهوم حق حیات از منظر قرآن و نهج :عنوان

 :چکیده 

ترین حقوق بشر، حق حیات است. لذا این مقاله به تبیین حق حیات و شاخصه های آن از  مهمیکی از 

های حیات معنوی و حقوق آن را که شامل حق  دیگر روایات می پردازد. و شاخصه منظر قرآن و نهج البالغه و

با تکیه بر کالم رفاه، امنیت، تعلیم و تربیت و حیات طیبه است را با رویکرد قرآن و روایات و همچنین 

 .در نهج البالغه، تبیین می نماید السالم( )علیهحضرت علی

بنابراین جایگاه حق حیات در زندگی مادی و معنوی انسان بسیار واال و غیرقابل ارزش گذاری است و در 

ج البالغه ن و نهای برخوردار است. آیات و روایات متعددی در این مورد در قرآ اولویت ویژه برابر سایر حقوق از

این حق تنها منحصر به حیات مادی انسان نیست؛ بلکه حیات معنوی انسان به درجه شاهد این مدعاست، 

و از این منظر نیز قرآن رعایت حق حیات معنوی انسانها  فطرت و قلب و روح او بستگی دارد بینایی و شنوایی

به عنوان پرچمدار حق و حقیقت، در جای جای نهج نیز  السالم( )علیهامام علی  را بر یکدیگر واجب دانسته است.

و قاتل خود واجب تا جایی که حفظ حق حیات را حتی برای دشمن  ه به تبیین این مطلب پرداخته اندالبالغ

کنند که با سلب حق حیات مردم و کشتار ناعادالنه آنها  و به والیان و حاکمان گوشزد می و الزم می دانند

 . م نخواهد شد و مردم را ملزم به رعایت حقوق یکدیگر می فرمایندهای حکومتشان محک هپای

 حق، حیات، حقوق معنوی، حقوق مادی :ها واژهکلید
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 (سالم اهلل علیها) حضرت زینب کبری علمیه حوزه/ بهناز موسوی

  حق همسر )زن(عنوان:  

 چکیده:

مند است و از حقوقی مساوی بهرهانسان است مانند هر انسان دیگر آزاد آفریده شده از آن جهت که زن 

است، در نظر گرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد با توجه به تساوی آنها در انسان بودن و 

یه، دهد. اسالم حدود و حقوق زن را مانند مهرحقوق مشترک انسانها، زن را در وضع بسیار مناسبی قرار می

انجام تحقیق این بوده است که این حقوق مسلم را شرح داده و هدف محقق از نفقه و ... بیان نموده است. 

 زنان را با آنها آشنا نماید تا بتوانند از حق و حقوق خود در جایگاه همسری دفاع نمایند. 

البالغه شامل  در تحقیق سعی بر آن شده است که حقوق زن مسلمان بعنوان همسر از دیدگاه قرآن و نهج

 نفقه، مهریه، چگونگی رفتار با زن از طرف همسر و تساوی حقوق زن و مرد بیان شود. 

... از جمله  ، مدارا و مهربانی با همسر، مودت و دوستی، بخشش و السالم( )علیهاز نگاه معصومین و امام علی 

همسر انسان السالم(،  )علیهحقوق  همسران است که باید از طرف زوج رعایت شود. چنان که از نگاه امام سجاد 

را فراهم نموده  است؛ بنابراین  نعمت الهی است که خداوند با آفرینش او وسیله رفاه و آسایش طرف مقابل

 ا او خوش رفتار و مهربان بود.باید این نعمت الهی را گرامی داشته و در همه حال ب

 ، اسالم، همسرزن، مرد، حقوق :ها کلید واژه
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 )سالم اهلل علیها(حضرت زینب کبری   علمیه حوزه / زهرا سادات یوسفی

  السالم ( ) علیهحقوق السابقون السابقون در کالم امیر المؤمنینعنوان : 

:چکیده

کند که  اى است که ارواح تشنه را با زالل خود آن چنان سیراب مى هاى عرفانى نهج البالغه به گونه جذبه

اذبه گردد هنگامى که سخن از شناسایى خدا و ج نشئه شراب طهورش از تمام ذرات وجود آدمى آشکار مى

کند بر بال و پر فرشتگان  گیرد که خواننده احساس مى صفات جمال و جالل اوست گفتارش چنان اوج مى

 شده است.سوار 

بررسی شده  است، لذا از آنجایی که طبق این  السالم( )علیهدر این مقاله حقوق سابقون از نگاه امیرالمومنین

با نگاهى و  «الْمُقَرَّبُونَ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ قَلِیلٌ مِنَ الْآخِرِینَوَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِکَ »  آیه

از جمله  ، پیشگامان امت ها «سابقون»فراگیر به آیات و روایات مشابه، به این نتیجه مى رسیم که منظور از 

 . لذاه به مقام قرب الهى نایل شده اندپیامبران و اوصیا کمى باشند؛ پیشگامانى مانند  السالم( م)علیهاهل بیت 

 ضعیفان و حمایت از آنها بوده است،   حقوق حفظشناخت آنان و حقوقشان است که در نتیجه  ما اولین وظیفه

ما باید ادامه دهنده راه آنها باشیم نه تخریب کننده راهشان و بکوشیم همواره  و این که از آنها پیشی نگیریم.

 ستواری و سربلندی اسالم بکوشیم که این اولین راه سابقون است.ادر 

حق، امیرالمومنین، سابقون :ها لید واژهک  
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 )سالم اهلل علیها( حوزه علمیه زینب کبری/ زهرا ایمان زاده

 حقوق جوارح عنوان:

 :چکیده     

های آفرینش انسان و آفرینش انسان کامل و سیمای پرهیزگاران این است که نحوة  هدف از بیان شگفتی

خلقت انسان را بدانیم که مراحل خلقت انسان چگونه بوده و بدانیم خلقت خداوند کامل و بدون نقصان و کم 

هایش را به جا آورده و بعد  د شکر نعمته خصوص نعمت خلقتش بایها ب نعمتو کاستی است که در برابر این 

ای قرار دارد و آن را چطور  بدانیم برای هر عضوی چه وظیفه ؛از اینکه پی به قدرت و عظمت خلقتش بردیم

باید انجام دهیم. خداوند بزرگ، به انسان اعضاء و جوارحی بخشید که در خدمت او باشند و ابزاری عطا فرمود 

دارند که باید آن را که آنها را در زندگی به کار گیرد. هر کدام از این اعضا و جوارح حقوقی را بر گردن ما 

و امام سجاد  السالم( )علیهبه خصوص امام علی  السالم( )علیهملذا در این مقاله گفتاری از اهل بیت رعایت کرد، 

 در مورد حق پا و گوش و چشم و زبان و دست بیان شده است. السالم( )علیه

که با  است آن هایتق پاححق زبان این است که آن را از گفتار زشت و دروغ و غیبت و ... نگه داری و 

 آنها بسوی آنچه که بر تو روا نیست نروی و آنها را مرکب گردش و حرکت در راهی که موجب استخفاف و

وحق دست تو این  ها و محرمات و ... بپوشانی و چشم خود را از همه بدیسبکی راه روی آن است قرار ندهی 

است که آن را به ناروا دراز نکنی که با این کار عقاب آخرت را برای خود تدارک دیده ای و در دنیا نیز زبان 

 مالمت گران را به روی خود گشوده ای. 

حق، پا، دست، چشم، گوش:  ها کلید واژه  
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 (سالم اهلل علیها)زینب کبری  علمیه حوزه/زهرا امینیان

 اعضا و جوارححقوق عنوان: 

 :چکیده   

یکی از شاهکارهای جهان آفرینش وجود زبان در وجود آدمی است تا بتواند با آن رشد کند و به مقام قرب 

حق زبان آن  ،السالم( )علیهبه فرموده امام سجاد  ،های الهی حقوقی دارد . زبان نیز چون دیگر نعمتنزدیک شود

گفتار نیک و ادب عادت دهی، از گشودن زبان جز به هنگام نیاز و است که آن را از زشت گویی بازداری، به 

تحصیلِ منفعت دین و دنیا خودداری و از پرگویی و بیهوده گویی که جز زیان در بر ندارد دوری کنی و بدانی 

 .زبان، گواه عقل و اندیشة توست

خطرات زبان از نگاه آفت و ف زبان از دیدگاه قرآن پرداخته وآنگاه بهلذا در این مقاله ابتدا به وظای

اعانت  ،آمین گفتن بعد از دعا و نفرین ،آزردن مؤمنپرداخته شده که از جمله آفت ها:  السالم( )علیهامیرالمومنین 

 ،ترویج باطل، پرگویی ،پریدن در سخن دیگران، بدگویی علنی و بی جا، اُف به پدر و مادر ،بر قتل مؤمن

 است. ...  همکاری با باطل و، تشویق منکرات

  حق زبان، آفت زبان، سخن: ها ژهکلید وا
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 )سالم اهلل علیها(زینب کبریعلمیه  حوزه / فاطمه قراباغی

 سیمای جهاد و حقوق مجاهدین در نهج البالغه :عنوان

 چکیده:

جهت برچیده شدن بساط شرک، بت پرستی، فساد، تجاوز و بیدادگری از جامعه  درتشریع جهاد در اسالم 

در محیطی عاری از گمراهی، تباهی و تبعیض زندگی نمایند.  ،است تا امت مسلمان در سایه عدالت و آزادی

 دین مبین اسالم که پایداری اسالم و عزت مسلمین را هدف خود قرار داده است، به پیروانش دستور می دهد

که هر گاه مورد تهدید و تجاوز بیگانگان قرار گرفتند و حیثیت مکتب یا خودشان به خطر افتاد، به جهاد 

 متوسل شوند.

پرداخته شده است.  السالم( )علیهالمومنینهاد و حقوق مجاهدان از نگاه امیر، به انواع جلذا در این تحقیق 

را، جهاد اصغر و  اول جهاد ؛و جهاد با نفس اماره: جهاد با دشمن بیرون بر دو قسم استجهاد در اسالم، 

. نماز و روزه و حج و همسر دومى را جهاد اکبر مى گویند، اما هر دو، درى از درهاى بهشت محسوب مى شود

ی  ی حق و باطل می آورد، بر جامعه د است. مجاهدی که رو به سوی جبههداری زن و... نیز نوعی جها

نهج  در السالم( )علیهمله حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی می باشد که امام علیاسالمی حقوقی دارد؛ از آن ج

 ای قائل شده است. البالغه برای آن اهمیت ویژه

قوم و ملتى که  ؛جهاد مایه آبرو و عزت و سربلندى اقوام و ملتها و پیشگیرى از انواع آفات استبنابراین  

 .بودجهاد را ترک کنند، ذلیل و آسیب پذیر خواهند 

 جهاد، مجاهد، حقوق، نهج البالغه: ها  کلید واژه
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 حضرت زهرا )میبد یزد(علمیه  حوزه/رقیه احمدی مقدم

 نقش حکومت در حقوق اجتماعی مردم عنوان:

 :چکیده

لندگی آن؛ تشکیل حکومتی با مهم ترین رکن برای حفظ حیات و رفع نیازهای جامعه و در ادامه رشد و با

باید انتخاب شود که به فرموده حضرت  داره حکومت نیز حاکمیباشد. برای ا های مشخص می ویژگی

رافت و مهربانی با مردم، برقراری برابری و مساوات و .... را پیش روی  کارخود قرار  السالم( )علیهامیرالمومنین 

الهی و کمک به ، اجرای دستورات بداند که مبنای تشکیل حکومت در اسالمحاکم جامعه اسالمی باید دهد. 

به حکومت  کتاب وسنت عالوه بر اینکه خود .وص اخروی استمردم در رسیدن به سعادت دنیوی و به خص

باشد و نمونه بارز آن حکومت حضرت  ، مبنای عملکرد حکومت ها نیز میدهد سالمی مشروعیت میا

 ل گرفته بود.می باشد، که تماما بر محور کتاب خدا و سنت رسول اهلل شک السالم( )علیهعلی

راهم کردن امنیت در همه وجود آن است، از جمله: امنیت های مهم یک حکومت اسالمی ف لذا از ویژگی

فردی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت فکری، امنیت معنوی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، 

از همان ابتدای به دست  السالم( لیه)عامیرمؤمنان علیهمانگونه که امنیت شغلی، امنیت قضایی و امنیت مرزی. 

گرفتن حکومت به این امر مهم اهتمام کرد و مواضع روشن خود را در لزوم فراهم کردن امنیت در وجوه 

مختلف آن بیان نمود و در خطبه ها و سخنان خود و مکتوبات سیاسی و عهدنامه ها و فرامین حکومتی این 

 .بیعت تا شهادت در راه این مقصد استوار ایستادهدف را مورد توجه جدی قرار داد و از 

 حاکم، حکومت، حقوق اجتماعی، مردم.:  ها کليد واژه
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 علمیه  فاطمیه چیذر حوزه/ اشرف السادات فاطمی

 حقوق متقابل والدین و فرزندانعنوان: 

 :چکیده 

در دیننن مبننین اسننالم، بننرای هننر شننخص حقیقننی و حتننی حیوانننات و سننایر جنبننندگان، حقننوق       

متقابلی تعیین گردیده اسنت. یکنی از آنهنا، حقنوق متقابنل والندین و فرزنندان نسنبت بنه یکندیگر اسنت.            

 بنه  حقنوق  اینن  ادای مسنئوالن  و فرزنندان از  والندین  اسنت  جامعنه  رکنن  تنرین  اساسنی  که خانواده یک در

 السـالم(  م)علـیه معصنومین آیند مقاله حاضر در نظنر دارد بنا بینان آیناتی از قنرآن کنریم و سنیره ائمنه          می شمار

خداونند متعنال و    هایی از این امنر مهنم و وظیفنه خطینر را تبینین نمایند. باشند کنه منورد رضنایت           گوشه

 گان محترم قرار گیرد. استفاده خوانند

 بنر  فرزنندان  حقنوق  و فرزنندان  بنر  پندران  حقنوق  از بخشنى  بنه  ای حکیماننه  گفتار در السـالم(  )علیهامام علی

، تکننریم و بزرگداشننت اطاعننت و فرمننانبرداری فرزننند از پنندر و مننادر، احتننرام   .کننند مننى اشنناره پنندران

گزاری و ... از جملننه حقننوق والنندین بننر فرزننندان و انتخنناب نننام نیکننو، تعلننیم و تربیننت و  والنندین و شننکر

المننومنین و امننام سننجاد ن بننر والنندین اسننت کننه در کننالم امیرعلننم آمننوزی و ... از جملننه حقننوق فرزننندا

 وارد شده است. السالم(علیهم )

 حق، حقوق، والدین، فرزند  :ها کلید واژه 
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 علمیه فاطمیه چیذرحوزه  / راضیه شهریاری

 )علیه السالم(حقوق همسران از منظر اسالم با تاکید بر سخنان امیرالمومنین عنوان: 

:چکیده  

پرداخته شده  السالم( )علیهدر این مقاله به حقوق متقابل همسران از نظر اسالم، خصوصاً نظر حضرت علی 

است، یکی از مسایل مهمی که یک فرد مسلمان در زندگی خود که اولین نهاد اجتماعی است و باید مطلع 

حقوق متقابل زوجین مانند شود و بر اساس آن عمل کند؛ علم به حقوق متفابل همسران است. لذا ابتدا به 

احترام، محبت ورزیدن، رضایت از روابط جنسی و ... پرداخته شده که برخی از این حقوق فقهی و برخی 

اخالقی است. و سپس به برخی از حقوق زن بر همسر اشاره شده است؛ مانند نفقه، مهریه و ... و در ادامه به 

د تمکین و اطاعت، توجه به همسر و ...روش این مقاله برخی از حقوق شوهر بر زن اشاره شده است؛ مانن

 ای و از نوع توصیفی است. کتابخانه

اسالم نیز مجموعه تعالیمی را در مورد های خانواده را محکم کرده و  پایههمسران با رعایت این حقوق 

با رعایت اصول باشد که  وی تمام نیازهای مادی و روانی میخانواده و ساختار آن بیان فرموده که پاسخگ

 در راه رشد و ترقی بنیان آن اقدام کرد. می توان خانواده را حفظ نموده و اساسی 

.حق، نفقه، صداق و تمکین : ها واژهکلید   
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 فاطمیه چیذر علمیه  حوزه/ سیده سارا شکرابی

 البالغه حقوق امام درنهجعنوان: 

 :چکیده

اسالمی رعایت حق امام است که در سایه اجرای صحیح آن، های نظام حکومت  ترین پایه یکی از اساسی

آورد. در این میان خداوند حقوق متقابلی را که در روابط  ارزشمندی حق و قوام حکومت را به دنبال می

ای الهی است که خداوند  ها وجود دارد بخشی از حقوق خود قرار داده است و این فریضه اجتماعی انسان

یگری واجب کرده است. و آن حقوق متقابل را نظام همبستگی و عزت و شکوه سبحان برای هریک بر د

 دینشان قرار داده تا حق در میانشان شکوه یابد.

ها  ها و درستی های آن، ضامن همه سالمت پاسداشت حقوق در همه عرصه السالم( )علیهدر سیره امام علی 

سالمت و درستی برخوردار نیست. لذا  چیز در جای خود نیست و هیچ امری از است و بدون آن هیچ 

البالغه حق امام بر مردم را تبیین و آثار و رعایت این حق را نیز متذکر  در نهج السالم( )علیهامیرالمومنین 

 شوند. می

بنابراین حق والی و زمامدار بر رعیت و حق رعیت بر والی از حقوق واجب و بزرگترین حقوق است و از 

اختالف کلمه، ظلم و ستم، بدعت و فریبکاری، ترک مسیرهای روشن، عمل  ،رعایت حقجمله آثار سوء عدم 

احکام الهی و فزونی رذایل اخالقی همچون کبر و غرور و کینه و حسد،  یبرطبق هوا و هوس، تعطیل

 انحصارطلبی و استبداد و ... می باشد.

 : حق، والی، رعیت، امامها کلیدواژه        
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 فاطمیه چیذر علمیه حوزه / آرزو بلوری

 حقوق بشر در نهج البالغه، حق کسب علمعنوان: 

 :چکیده

 . در دین مبین اسالمشر نام دارددر سطح جهانی مطرح است حقوق بموضوعات مربوط به حق که  یکی از

از جمله در نهج البالغه و رساله ،  السالم( م)علیهکالم معصومین نیز حقوق بشر مطرح شده است، در قرآن مجید و

 از . یکیانات و نباتات نیز اشاره شده استبه انواع و اقسام حقوق بشر و حتی حیو السالم( )علیهحقوق امام سجاد 

دین اسالم، و از آنجایی که  است  )آموزش وپرورش حق(تعلیم وتربیت  حق بشر، پنجگانة اساسی حقوق

یکی از جوانبی  لذا  ،به همه جوانب زندگی انسان نگاه ویژه دارد و است ترین دین در میان ادیان الهی کامل

ای برای آن قائل است، بحث علم و علم آموزی است تا جایی که  که دین اسالم، اهمیت و ارزش فوق العاده

جایگاه ویژه  نازل شد، بهترین دلیل بر اهمیت و( آله و علیه اهلل لی)صنخستین آیاتی که بر پیامبر عظیم الشأن اسالم

در این مقاله با توجه به اهمیت علم آموزی و فراگیری دانش سعی بر شناخت  .تعلیم و تعلم در اسالم است

از جمله رساله حقوق  ،السالم( م)علیه، نهج البالغه و روایات معصومین آموزی و کسب علم از دیدگاه قرآن حق علم

 .داریم السالم( )علیهامام سجاد 

المومنین و امام قوق فرزندان است که در کالم امیرانتخاب نام نیکو، تعلیم قرآن، ادب آموزی از جمله ح 

آلودگی  پاکیزگی از و بد از نیک جدایی ضامن ترین مهم تربیت تعلیم و اشاره شده است. السالم( ما)علیهسجاد 

 شود می سازنده ای نیروهای و استعدادها شدن نابود موجب تربیتتعلیم و  در و سهل انگاری . مسامحههاست

 است. نهاده ودیعت به انسانها نهاد در متعال که خداوند

 ، نهج البالغه .قرآن، اسالم، علمحقوق بشر،  حق، :واژه ها کلید
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 حوزه علمیه  فاطمیه چیذر/ پاکدامن مهسا

 البالغه در نهج (السالم لیه)عحقوق اخالقی رهبر بر مردم از منظر امام علیعنوان : 

 :چکیده

با استناد به  و السالم( )علیهدر این مقاله،حقوق اخالق رهبری بر مردم از دیدگاه حضرت علی       

های حقوق رهبری و وظیفه رهبر بر مردم بیان شده است.  البالغه و ویژگی هایی از نهج بخش

ای که  رد. به گونهناپذیری وجود دابدیهی است بین حقوق و وظایف رهبری با اخالق رابطه انکار 

تحت عنوان اخالق رهبری معرفی نمود. نهج البالغه نیز به عنوان گرانقدرترین  می توان آن را

 باشد.  گشای شناخت اخالق رهبری می راه السالم( )علیههای امام علی مجموعه آموزه

رهبری، هدایت  ی کند.جایگاه واالی رهبری در نظام اسالمی شرایطی خاص برای رهبر ایجاب م

جامعه اسالمی را به عهده می گیرد و برای تعالی جامعه انسانی،بستر مناسب جهت استفاده هرچه 

تحقق بخشیدن به این هدف عالی در توان هر  کند. امکانات مادی ومعنوی را فراهم میبهتر از 

نی برای رهبری ذکر شده شرایط فراوا با تکیه بردالیل عقلی ونقلی، بر همین اساس، انسانی نیست.

  است.

دینی رعایت شرایط اخالقی و اوصاف رهبری می باشد،که در چندین  مهم ترین اقدام در رهبری موفق و

، محبت ورزی ، خود مهاریاف رهبری، صدق رهبریمورد که شامل سعه صدر رهبری، تقوا رهبری، انص

و ادای حق  ویژگی های رهبری بنابراین یک رهبر در صورت داشتن صفات و شود. رهبری و... بیان می

 ها ودر صورت عدم آن مورد بیشترین نکوهش ها قرار گرفته است. آن با نیکوترین ستایش

 ، رهبری، صدق رهبری، تقوا، رهبرسعه صدر انصاف، تکلیف، اخالق، حق، :واژه ها کلید
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 چیذر فاطمیه حوزه علمیه   /روشنک هوشیارگر

 مفهوم و حقوق اقلیت در اسالم وغرب :عنوان

 :چکیده

 ها از موضوعات مهم جامعه بین المللی ویکی از مسایل مبتال به حقوق بشر دنیای ما است. حقوق اقلیت

از حقوق متنوعی مانند آنان  .استداده ی دینی مورد توجه قرار دین اسالم رعایت حقوق اقلیتها بویژه اقلیتها

مند می گردند که مجموع این حقوق سبب می شود شأن انسانی  مدنی و... بهره اجتماعی، ،حقوق سیاسی

در سیره  (اهلل علیه وآله صلی )آنان رعایت و هویت اقلیتی آنها نیز مستدام گردد.آنچه مسلم است این است که پیامبر

ز این اقلیت جائیکه ایشان با برخی اورفتار خویش به خوبی احترام به حقوق اقلیت را به اجرا گذاشته است تا 

، تمامیت ارضی باید توجه داشت حفظ حاکمیت  ملی منعقد ساخته اند.« عقد ذمه» ها پیمانی تحت عنوان

شود  مسلم هر دولتی محسوب می واستقالل سیاسی و همچنین وحدت ملی وامنیت ملی که حقوق اساسی و

به   السالم( )علیهآن دارد لذا در فرمانی حضرت علی ک با حیاتدر واقع بقای دولت است و ارتباط مستقیم و نزدی

ای با حقایق ناب اسالمی آشنا بنما و  که زمامداری آن را به عهده گرفته: افراد جامعه ای فرمایند مالک می

 تواند از حقوق خود سوء استفاده کرده و آنها را در سیر نهایی کمال خود قرار بده زیرا هر انسان ذی حقی می

، حقوق دیگران را ضایع کند و موجبات اخالل در سالم در اختیار آن قرار داده استتوجه به موقعیتی که ا با

  نظم عمومی و فساد اخالقی اجتماعی را فراهم کند.

حقوق بین الملل،  ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ، اقلیت دینیحقوق اقلیت ها: واژه ها کلید

  حقوق بشر
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چیذرعلمیه  فاطمیه  حوزه/ سادات داودیهدی    

 البالغه حقوق قضاوت در نهجعنوان : 

 چکیده:

آن  ، احقاق حقوق و مطالب مرتبط باالبالغه درباره قضاوت، قاضی ایات و بخصوص نهجرو و در قرآن

 فرمانداران وکارگزارانهای خود به  ها وسفارش البالغه در نامه ر نهجد السالم( )علیهحضرت علی اشارات فراوانی دارد.

 توان به عهد نامه مالک اشتر اشاره کرد. ها را برشمرده اند که از جمله می این ویژگی

توجه به  ، باو چه در هنگام خالفت و پیش از آن( آله و علیه اهلل لی)ص های آن حضرت چه در زمان پیامبر داوری

 علیه و آله( اهلل )صلیصحابه پیامبرابتکار و دقت نظر در قضاوت از سویی دیگر توجه  وپیچیدگی موضوع از یک سو 

ها در  را جلب کرد ونظر به اهمیت آن در قرون اولیه اسالم این قضاوت )علیه السالم(المومنینوعالقمندان امیر

، دهد کیل میشاکله نظام قضایی اسالم را تش های آن حضرت شالوده و قضاوت رسائل مخصوص تدوین شد.

 مکراراً به قضاوت )علیه السالم(چراکه حتی در دوران پس از شهادت آن حضرت ائمه هدی و نیز حضرت رضا

 کردند. های آن حضرت استناد می

 السالم( )علیهمیت وجایگاه حقوق در نظام قضاوتی امیرالمومنین از جمله مطالب قابل توجه در این نوشتار اه

گسترش  ،ال مساوی هستندهمگان در برابر حق و برخورداری از بیت الم السالم( )علیهعلی . از دیدگاه امامباشد می

، گرفتن حق ناتوان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ال باطلط، احقاق حق وابقسط وعدالت

، تعظیم الهی گری در ابعاد مختلف جامعه اسالمی، برپایی حدود، اصالح ایجاد امنیت برای بندگان مظلوم

 ن و قضات است.شهای اسالمی از وظایف مهم مسئولیشعائر الهی ودفاع از ارز

 نهج البالغه ،قاضی،عدالت ،قضاوت ،حقوق :ها کلید واژه
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 علمیه فاطمیه چیذرحوزه / مهدیه ذاکر اصفهانی   

 حقوق رهبری و پیامدهای عدم رعایت آن :عنوان

 :چکیده

 السالم( )علیهدر بررسی های انجام شده در منابع مختلف تحقیقی با محوریت اندیشه و دیدگاه موال علی 

های نویسنده در رابطه با اطاعت از زمامدار که یکی از حقوق برشمرده او بر ملتش می باشد در سه راستا  یافته

 قابل طرح است . 

 صالح در این امور ، مشخصه اوست.  زمامدار امور اجتماعی جامعه که ظاهر خیراندیش و -0

 . او به رهبری حق عنوان گردیده استزمامدار امور دین و دنیای ملت که از  -3

زمامداری که نه صالح اندیش امور اجتماعی مردم است و حقانیت خود را در به دست گرفتن امور  -3

 دین و دنیای آنها از منابع وحیانی دریافت نموده است . 

، سعادت دنیوی و سامان یافتن امور زم دانسته شده و نتیجه این اطاعتت از ایشان الدر مورد اول اطاع

 . و پیروزی بر دشمنان بیان شده استمردم 

، تکامل بشریت و رسیدن ط ضرورت داشته و نتیجه این اطاعت، اطاعت کامل و بی قید و شردر مورد دوم

 کورانه از چنین زمامداری مورد تاکید می باشد .. نهی از اطاعت کوره سعادت دنیا و آخرت مطرح می شودب

  رهبرحق ، رهبر باطل ،حق ، تکلیف، رهبری، مردم، اطاعت :واژه ها کلید 
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 (عج)حوزه علمیه بقیه اهلل االعظم/ طاهره محرم زاده

 حقوق فرزند بر والدینعنوان : 

 :هچکید

 که رساند می اثبات به را (آله و علیه اهلل لیص)پیامبراکرم حدیث صدق علی، عمل و اندیشه در حق رفیع جایگاه

 از و دارد، را مصادیق ترین گسترده که است بسیطی واژگان از حق. «علی مع الحق و الحق مع علیٌ:» فرمود

 کرد . مقایسه «هستی»  یا «وجود » واژه با را آن توان می حیث این

فرزند بر ازجمله حقوق  .بررسی شده است السالم( )علیهازدیدگاه امام علی  راین مقاله حقوق فرزند بر والدیند

 تعلیم قرآن، نیکو ادب کردن)تربیت( وی است .  انتخاب نام نیکو، والدین 

  کنیم می انتخاب که نامی پس شایسته است ها دارد ننیکو تأثیر مهمی در شخصیت انساانتخاب نام 

آن را به  السالم( )علیهن که حضرت علی درمورد تعلیم قرآ باشد. فرزند شأن در و مناسب مفهوم و معنا با همراه

ربیت( فرزند در مورد ادب )ت ک  مطرح می کند ورسی قبل از شکل گیری شخصیت کودعنوان اولین مادة  د

  .به آن اشاره می کند السالم( )علیهامام حسن  خطاب به فرزند دلبندش، 30 که امام مفصل درنامه

ی خدمت خوانندگان در مورد قسمت های این وصیت شریف به طور مختصر مطالب این مقالهدربنابراین، 

 .شود محترم ارائه می

  نام نیکو تربیت، حق، نهج البالغه ، تعلیم قرآن،:ها کلید واژه
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 علمیه الغدیر حوزه/ صابره نصراهلل زاده

 آسایش روانی حاصل از رعایت حقوق الهیعنوان: 

   :چکیده

ها و گیرند که انواع اضطرابنگران کننده همواره با زندگی انسان شکل می تحوالت مهم سیاسی و

های عمیق معنوی نیستند، نسبت به آینده و تحوالت آن هایی که دارای باورها را به همراه دارند؛ انسان نگرانی

 های روانی، یادخدا در همه حاالت است. های مقابله با اضطرابشوند. یکی از راهدچار تزلزل واضطراب می

برای اینکه انسان بتواند حقوق کسی یا چیزی را به جا بیاورد باید ابتدا شناخت کافی در مورد آن داشته 

ترین حقوق یکی از اصلی السالم( )علیهباشد، حقوق الهی نیز مستثنا نیست، از آنجا که طبق فرموده امام سجاد 

و باشی و برای بندگی و عبادت خالصانه الزم است، انسان خدا را بشناسد و به عبادت الهی این است که بنده ا

در نیایش و دعا چون ارتباط روانی انسان با مرکز و مبدأ آفرینش است، روح آدمی دارای شادابی و  او بپردازد.

 شودپذیرش می

 الهی، نهج البالغه، اخالق اسالمی آسایش روانی، حقوق :ها کلید واژه
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 علمیه الغدیرحوزه /محبوبه اختری

 حقوق اقتصادی مردم بر زمامداران :عنوان

 :چکیده

های  کند. سیاست اقتصاد حالت میانه بین اسراف و بخل است که بر مفهوم تعادل و عدالت داللت می

 اقتصادی جامعه باید بر مبنای عدالت باشد، تا بستر رشد و تعالی مردم امکان پذیر شود.

های  ها، برخورداری از امکانات زندگی است، که زمامدار جامعه موظف است زمینه حق طبیعی انسان اولین

در جهت رونق اقتصادی و برقراری  السالم( )علیهتأمین معاش و پیشرفت اقتصادی مردم را فراهم آورد. امام علی

 ایننامۀ حکومتی خود به مالک اشتر مرقوم فرمودند. های کارآمدی را در عهد  ادی سیاستعدالت اقتص

های  جلوگیری از سوء استفاده، ریزی اقتصادی گیری کلی در برنامه جهت از: ها عبارتند سیاست

نظارت ، صنعتی ۀتوسع، تجاری ۀتوسع، کشاورزی ۀتوسع، گیری سیاست مالیات، اقتصادی

 .رسیدگی و رعایت حقوق محرومان، مستقیم بر بازار

ریشه کن ساختن آن از صحنۀ جامعه ت اقتصادی امام، مبارزه با فقر وآهنگ کلی سیاس

داری  فرسای معیشتی به تقویت دین و دین  های جان  تا مسلمانان بدون دغدغه اسالمی است،

 .خود و گسترش آن در جامعه بپردازند

 السالم( )علیه: اقتصاد، زمامداران، عهد نامه، امام علیها کلید واژه

 



   

 

 

 

 

 

 بخش ششم

 گزارش تصویری
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