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 چکیده

افراد جامعه از  مندی بهرهو ایجاد بستر مناسب جهت  تأمیندر  ها حکومتوظایف امروزه بحث حقوق ملت یا حق شهروندی و 

و  باشد. حق و تکلیف واژگانی هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند محافل علمی می های بحث ترین اساسیاین حقوق یکی از 

و  آید میل مردم و حکومت به میان شوند بحث حقوق متقاب این دو واژه در قالب حکومت و اعمال حاکمیت مطرح می هر وقت

یک میثاق ملی و سند حقوقی مبین دیدگاه کالن حاکمیت به نحوه حکمرانی و اداره امور شهروندان با  عنوان بهقانون اساسی 

مباحث حقوق اساسی هر کشوری تعیین حقوق افراد و اعمال محدودیت  ترین عمدهیکی از  رو ازایناعمال قواعد حقوقی است 

 شود میاساسی و یا حقوق و تکالیف متقابل حکومت و افراد یاد  های آزادیت زمامداران است که از آن با عنوان حقوق و در قدر

شهروندان از حقوق شناخته شده  مندی بهرهاحترام و التزام به حقوق یکدیگر موجب سامان یافتن امور زمامداری و  که نحوی به

اساسی منبعث از احکام شریعت بوده و با مقدم شمردن حقوق الهی تدوین شده است  اصول قانون که ازآنجاییو  گردد میخود 

شناسایی کامل حقوق و وظایف متقابل مردم و حکومت در قانون اساسی و ارائه  گردد میدر این تحقیق تالش  رو ازاین

در مبحث  ویژه بهم اصول قانون اساسی که در تهیه و تنظی البالغه نهج)ع( در  علی مامراهکارهای عملی با محوریت تعالیم ا

 .قرار بگیردحقوق ملت نقش بسزایی داشته است مورد توجه و بررسی 

 

 البالغه نهجحقوق، مردم، حکومت، قانون اساسی، های كلیدی:  واژه

 



فقه  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

500 -555، صفحات 1011 بهار، 1، شماره 7دوره   

 

 

 


