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مبانی اخالقی حقوق شهروندي در اندیشۀ سیاسی امام 

   خمینی(ره)
  ١ اسم حسینیغالمرضا 

  چکیده
و  امام خمینی مبانی و اصول اخالقی چیست ۀ سیاسیال است که در اندیشؤخ به این ساین تحقیق در پی پاس هدف:

این مقاله به روش تحلیلی و استنباطی با  روش:گذارد؟  این مبانی چه تأثیري بر تبیین و رعایت حقوق شهروندي می
دآوري اطالعات از روش اتکا به متون و آثار امام خمینی نگاشته شده است. با توجه به گستردگی منابع، در گر

مبانی و اصول اخالقی در ساختار مدعاي مقاله این است که  گیري: ها و نتیجه یافتهاي استفاده شده است.  کتابخانه
گراي انسان است که از طریق تأثیرگذاري  مبتنی بر فطرت، عقالنیت دینی،کرامت ذاتی و تحول فکري حضرت امام،
، حضور رسیدن به قرب الهیگذارد. در واقع؛ اخالق الهی، با هدف  دي تأثیر میآیین شهرون در در گرایشهاي انسان

هاي اجتماعی و  مسئوالنه و متعهدانۀ شهروندان در نظام اسالمی را در پی دارد و زمینۀ توسعۀ سیاسی، آزادي
ش و در نهایت پذیري و شناخت و رعایت حقوق فردي و جمعی را افزای مندي، انعطاف سیاسی،عقالنیت جمعی، قانون

استنباطی  تحلیلی و مقاله این پرسش را به روش شود. موجب رشد فضایل، تعالی، پیشرفت و پویایی جامعۀ اسالمی می
  پاسخ داده است.
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1016  مام خمینی(ره)مبانی اخالقی حقوق شهروندي در اندیشۀ سیاسی ا 

  الف) مقدمه 
امام ساالري دینی در اندیشۀ سیاسی  هم الگوي جمهوري اسالمی مبتنی بر مردمنیازها براي ف یشیکی از پ

مبانی اخالقی و مباحث ناظر به ارتباط و به خصوص در هماوردي با مکاتب اومانیستی و لیبرالیستی،  ،خمینی
سیاسی در اندیشۀ  و تأثیر آن دو بر ارتباطات اجتماعی و حقوق شهروندي است.پیوند میان اخالق و سیاست 

(امام استسعادت انسان و رسیدن او به کمال مطلق و قرب الهی  مقصد اصلی، هدایت و چون غایت و ،امام

مبانی  ،در نظر امام .شوند دو ساحت از یک حقیقت محسوب می اخالق و سیاست، )582/الف: 1374خمینی، 
خصوص سیاست، در ارتباط و ه باجتماع و  اقتصاد، ها و مقوالت مربوط به فرهنگ، اخالقی با تمامی حوزه

برخاسته از  ،اخالق و مبانی آن در ساختار فکري حضرت امام. )1383(صدرا، استتعامل ساختاري و محتوایی 
  .گیرد و در راستاي هدایت و سعادت انسان براي رسیدن به قرب الهی قرار می استنظام اخالقی اسالم 

چهل حدیث، شرح حدیث جنود عقل و جهل، جهاد توان در کتب شرح  آثار اخالقی امام را می ةعمد
برخی از مطالب اخالقی نیز به طور پراکنده در آثاري مانند اسرار  .اکبر و مبارزه با نفس جستجو کرد

تعریف اخالق از نظرگاه امام خمینی، مشابه تعاریف  .الصاله، آداب الصاله و تقریرات فلسفی آمده است
تا، ج  (امام خمینی، بیستقواي آدمی و رسیدن به عدالت و رعایت حد وسط ایعنی تعادل  ؛مشهور علماي اخالق

حصول حقایق  ۀتهذیب نفس است و تهذیب نیز مقدم ،از نظر وي، مراد از یادگیري علم اخالق. )394: 14
  )1373همو، (.توحید است ةمعارف و لیاقت نفس براي جلو

  

  ب) روش تحقیق
ده، تحلیلی و استنباطی است و موارد تحقیق، متکی به متون و آثار امام روشی که در این مقاله به کار بسته ش

خمینی است. تکیۀ اصلی این روش بر فهم و تجزیه و تحلیل آثار امام خمینی در چارچوب مکتب فکري 
اي استفاده شده است. به  اوست که با توجه به گستردگی منابع، در گردآوري اطالعات از روش کتابخانه

در این مقاله سعی شده است از روش تحلیلی مفهومی مبانی اخالقی، حقوق و اخالق شهروندي  بیان دیگر؛
هاي اصلی  در بستر اندیشۀ سیاسی امام و پیوند و ارتباط ساختاري آنها و ارتباط منطقی و کاربردي مؤلفه

  حقوق شهروندي به صورت استنباطی به پرسش اصلی مقاله پاسخ داده شود.

  

  ویکرد نظريج) چارچوب و ر
در آن،  گیري کلی جهت ومتأثر از مشرب فکري و فلسفی حکمت متعالیه  ،امام اجتماعی اندیشۀ سیاسی

حکمت متعالیه بسترساز تکوین  یشناس و انسان یشناس ، هستییشناس رهیافتهاي معرفت .گرایی است تعالی
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اصل  برمبتنی این نظریه  ت.حیات اجتماعی اسمتعالیه در موضوعات متعدد  اجتماعی سیاسی هاي نظریه
و رابطۀ ساختاري و فلسفی بین  پذیري انسان و جامعه، اصل اختیاري بودن افعال انسان تغییرگرایی و  تحول

و همچنین ترسیم حقوق و روابط  سازي جامعه سازي، نظام دین و عقل و شرع است و تشکیل حکومت الهی،
  .ستا و احاد شهروندان ف مهم حاکم الهییاز وظاآن 

گرایانه)، جامع و  این رویکرد بر خالف دیگر رویکردهاي بنیادین امانیستی(در شکل فردگرایانه یا جمع
و هم است گیرد که هم شامل حکمت نظري  را در بر می اي ینعقال ۀسامان ،این مکتب مند است. نظام

اگر افعال  ري که؛ طواستدر تمام جوانب زندگی  گرایی تعالیاین رویکرد، گیري  جهت .حکمت عملی
به او را  ،در مسیر نادرست واقع شوداگر رساند و  انسان را به تعالی می ،اختیاري در مسیر صحیح قرار گیرد

 عقلی، قلبی و ظاهري ۀسه شأن و مرتببه قائل  ،امام خمینی براي انسان. به بیان دیگر؛ اندکش انحطاط می
ایشان د. نمان مورد توجه قرار گیرزور همط به دبایو سعادت تکامل  که براي )386/الف: 1374(امام خمینی، است

او  هالعلم ثَالثَه آیه محکَم«د: اینفرم میکه  ندا نقل کرده (ص)از پیامبر گرامی اسالمحدیثی  ین بحث را ذیلا
نَّ هعادلَ هفَریضَ س اوه مقائبه اعتقادات انسان  ،مه استمحک ۀفرماید علم اول که آی امام خمینی می. )385 (همان:»ه

هاي الهی  اي از نشانه نشانهآن را  ،کند شود که انسان به هر چیزي که در عالم طبیعت نگاه می مربوط می
عادله مربوط به اخالق  ۀشود. این مربوط به عقل است. فریض اعتقاداتش محکم می ،این صورت بداند. در

. به طور کلی انسان بر مبناي شود یاست و امثال اینها میقائمه مربوط به فقه و حقوق و س تشود و سن می
عقالنیت، طریقت و شریعت توأمان، زمینۀ الزم را براي تحقق جامعۀ متعالی در راستاي هدایت و سعادت 

در  است؛ به طوري کهانسان متعادل  ،انسانی که داراي تربیت به این معنا شده باشد سازد و انسان فراهم می
تواند عقل، قلب و  انسانی که می ؛عدالت را برقرار کرده و بر وجودش والیت دارد وجودش تعادل و

  )177 :4  ج  تا یهمو، ب(.دحواسش را اداره کند و یک زندگانى کاملًا سعادتمند داشته باش

  . حق1
ترین موضوعات مربوط به حوزة اخالق، حقوق و سیاست است. در این میان، بحث از  از مهم» حق«مفهوم 

هاي فقهی، حقوقی، اجتماعی  ناي حق، به خصوص در نگاه اندیشمندان اسالمی و به طور اخص در حوزهمع
، زمینۀ مناسبی را براي طرح مباحث مهم »حق«و سیاسی، یکی از مباحث مهم است. تبیین دقیق معناي 

  سازد. ینظامهاي سیاسی و در خود نظام بین روابط اجتماعی افراد جامعه و شهروندان آن فراهم م

ظهور و نمود » ثابت«و » ثبوت«، »سلطنت«، »مطابق با واقع بودن«اي از جمله:  حق از نظر لغت، در معانی
. در اصطالح وآثار فلسفی، به معنی شایستگی و غایت عقلی و اختصاص )689: 1، ج 1381(جبران، بیشتري دارد

اقتدار و آزادي، امتیاز و توان تصرّف و مفهومی . حقوقدانان آن را نوعی )307: 1371(رضانژاد، داشتن آمده است
آمده است. در بررسی » سلطنت«. در اصطالح فقهی، اغلب به معنی )125: 1، ج 1386(امامی، دانند اعتباري می



  

  

  

  
1018  مام خمینی(ره)مبانی اخالقی حقوق شهروندي در اندیشۀ سیاسی ا 

محور؛ نظریۀ امر الهی به ترتیب به معنی فعل  گروي و اخالق فضیلت گرایی، غایت مکاتب اخالقی وظیفه
ی و در نهایت، فعلی درست و بایسته است که مورد امر خداي متعال قرار درست، غایت خوب، بایستگ

  )139: 1382(مجتبی مصباح، گرفته است.

در اصطالح سیاسی، بر خالف اصطالح حقوقی که در آن حقوق و وظایف افراد و گروهها به عنوان 
و الهی برخوردار است،  حیاتی براي تداوم حیاتش از حقوق انسانی انسانهایی که موجودند و هر انسان ذي

شود؛ مسئلۀ حق در نحوة مناسبات و تعامل میان حکومت و ارکان و اجزاي آن با مردم شکل  نگاه می
. از مجموع آنچه )352: 1377(فرهیخته، گیرد و دیدگاه غالب به معنی امتیاز یا قدرت و استحقاق عمل است می

ن نوشتار که یک بحث اجتماعی سیاسی و توان گفت که مفهوم حق در موضوع بحث ای بیان شد، می
و  ختصاص، سلطنتاامتیاز، داري اسالمی است، به معنی  حقوقی در بستر اندیشۀ دینی در حوزة حکومت

  نوعی ثبوت چیزي بر کسی یا چیزي است.

  . حقوق شهروندي2
ماعی و اي از حقوق و وظایف است که دستیابی هر فرد به منابع اجت از نظر ترنر، شهروندي مجموعه

کند. تی. اچمارشال شهروندي را به سه عنصر مدنی، سیاسی و اجتماعی تحلیل  اقتصادي را تعیین می
بندي،  . در یک تقسیم)165: 1384(شیبانی، کند. شهروندي، موقعیت اعطا شده به اعضاي کامل اجتماع است می

  شود. ایی میاجتماعی، فرهنگی و قض -حقوق شهروندي شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادي

حقوق مدنی شامل موارد متعددي مثل حق آزادي، مصونیت از تعرّض، آزادي بیان، مذهب، برابري در 
برابر قانون، ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس و نژاد و منشأ ملی یا زبانی و حمایت از شخص در برابر 

  )57: 1384یان (گلدوزاقدامات غیر قانونی دولت مثل حبس(غیرقانونی) یا کار اجباري است.

حقوق سیاسی، حقوقی است که براي مشارکت فعاالنه در فرایندهاي آزاد حکومت ضروري است و 
موارد مثل حق رأي و امکان تصدي مسؤلیت در سطح حکومت، آزادي گردهمایی و تشکیل انجمن، 

ماعی که از آن اجت -شامل حقوق اقتصادي )62(همان: آزادي دسترسی به اطالعات و امکان فعالیتهاي سیاسی
نیز تعبیر شده است، مواردي مثل حق مالکیت، حق کار » عضویت کامل در عرصۀ اجتماعی جامعه«به 

مندي از تأمین  بهداشتی، بهره -مندي از خدمات اجتماعی کردن، برابري در فرصتهاي شغلی، حق بهره
یکاري و پیري را شامل اجتماعی و استاندارد زندگی متناسب براي شخص و حمایت از شخص در مواقع ب

  )68(همان: شود. می

هاي  حفاظت از فرهنگ و زبان اقلیتها، حق دستیابی به فرهنگ و زبان اکثریت، حق داشتن سنّتها و شیوه
المللی، احترام به تفاوتهاي قومی و فرهنگی و برابري  زندگی متفاوت، حق داشتن ارتباطات فرهنگی و بین

مندي از اصل برائت، حق دفاع،  . همچنین بهره)56- 70(همان: هنگی استترین حقوق فر در آموزش، از مهم
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دادرسی عادالنه، حق اعتراض به تصمیمات قضایی، رسیدگی علنی و بدون تبعیض، حق دسترسی به ادلۀ 
قضایی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، حق جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضایی و حق انتخاب 

  (همان)شود. ترین حقوق قضایی شهروندي محسوب می وکیل، از مهم

  شهرونديدر نظام اخالق . ارتباط حقوق و 3
توسط شهروندان و دولت به رسمیت شناخته شده و از سوي  سوشهروندي نوعی حق است که از یک 

نوعی وظیفه است که آحاد جامعه نسبت به همنوعان خود دارند: کسی که اهل یک شهر یا کشور  ،دیگر
عضویت کامل فرد را توان شهروندي  امروزه می .)349 :1377(امینی، د و از حقوق متعلق به آن برخوردار شودباش

 شهروندي، حقوق سیاسی شهروندي و حقوق اجتماعی حقوق مدنیة در سه حوز کهست داندر اجتماع 
  مطرح است.

حاکم بر رفتار،  يها و هنجارهااي از مبانی، معیارها، بایدها و نباید اخالق شهروندي مجموعهطرفی، از 
تعالی و  زیرا رشد آورد؛ را به ارمغان میروابط و مناسبات اجتماعی شهروندان است و سعادت و کمال انسان 

ل اخالقی، به اصول ارزشی و مقررات اجتماعی پایبند یپرورش فضا ۀدر سای انکه شهرونداست ر زمانی میس
و به حقوق  ی داردخاصنگاه و نظام اجتماعی،  انبه شهروندکه  ساز اسالمی مکتب انسان به خصوص ،باشند

مل مهم در بازدارندگی اعترین  بزرگکرامت و فضایل انسانی را  و دارددر اجتماع تأکید و وظایف انسان 
  داند. اسالمی می ۀجامع انشهروند تکاملاز انحراف و اصل ضروري براي رشد، تعالی و

اخالق شهروندي، اصولی است که سبب رعایت  هاي آن، و آموزه؛ بر اساس مبانی اسالم در واقع
حقوق فردي و اجتماعی و تکلیف نسبت به دیگران، پیروي از قوانین و مقررات اجتماعی، احساس 

هاي تالش و فعالیتهاي  مسئولیت نسبت به همنوعان و ترجیح منافع جمعی بر منافع فردي در همۀ صحنه
 آیات و روایات و همچنین سیرة ائمۀ اطهار، بر اساس ورد تأیید اسالم است.و اینها همه مد شو گوناگون می

اخالق فردي، اخالق اجتماعی، اخالق اقتصادي، اخالق سیاسی، اخالق خانواده، شامل اخالق شهروندي 
  شود. می موضوعات اخالق دولتمردان، اخالق کارگزاران، اخالق مدیران، اخالق رسانه و مطبوعات و

اجتماعی و براي مناسبات قوي اي  پشتوانهو قوانین اسالمی، ر حقوقی وام مبانی اخالقی ودر مجموع، 
هاي  بخشد و در چارچوبهاي خود، شیوه را نظم میو آیین شهروندي  پذیري فرایند جامعهسیاسی است؛ 

ز طرفی، ا دهد. شکل میدر بین مردم را و انسجام اگرایی و همگرایی نحوة و وزندگی، ارتباطات مشروعیت 
 ةبسیار مهم و حیاتی در ادارموضوعات  اخالق شهروندي، از به خصوص و گسترش اخالق اجتماعی

اخالقی، مستلزم رعایت حقوق افراد و ۀ شود. وجود جامع رمحسوب میدر جهان معاصبه ویژه  ،جامعه
  شهروندان است.
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  . مبانی اخالقی حقوقی شهروندي در نظر امام خمینی4
مبانی اندیشۀ امام که نوعاً بر روابط حاکم بر نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین  ترین یکی از مهم

هنجارها و روابط و حقوق متقابل در جامعه تأثیرگذار است، مبانی اخالقی برخاسته از نظام اخالقی اسالم 
هی است و حاصل است. این مبانی مبتنی بر اصول فکري حکمت متعالیه بوده، در راستاي رسیدن به قرب ال

  آن، گسترش فضایل اخالقی در تمامی سطوح اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است.

بر اساس این دیدگاه و چارچوب نظري، مبانی اخالقی امام در بستر اندیشۀ سیاسی اجتماعی، به 
هاي اجتماعی، سیاسی و شهروندي که رویکردي عملی  خصوص در موضوعات مربوط به حقوق و آزادي

دي از بحث توسعۀ سیاسی است، تأثیر بسزایی دارد و مبتنی بر فطرت الهی، عقالنیت دینی وکرامت و کاربر
تک شهروندان را در رسیدن  پذیري و مشارکت حداکثري تک گرایی و مسئولیت ذاتی انسان است و تکلیف

ترتیب به سه  گیري تقرّب به خداوند متعال در پی دارد. در ادامه به به سعادت دنیوي و اخروي با جهت
  شود. مبناي اصلی؛ یعنی فطرت الهی، عقالنیت دینی و کرامت ذاتی انسان بر پایۀ دین مبین اسالم اشاره می

  فطرت الهی یک)

و در قرآن کریم به معنی آفریدن است کردن و شکافتن  است که در لغت به معنی آغاز» فطر«فطرت مشتق از 
عدم و  ةخلقت گویی پاره نمودن پرد«فرمایند:  این معنی می ضیحو خلق کردن به کار رفته است. امام در تو

و مراد از امور  پدیدار شدن و فطرت عبارت است از هستی یافتن. )179/الف: 1374(امام خمینی، »ت استبحجاب غی
د. در شون ممتاز میها  از دیگر پدیدهشوند و  ها با آن آفریده می مجموعه خصوصیاتی است که پدیده ،فطري

خواهی  خواهی عدالت آزاديگرایی،  خواهی، مطلق کمال :انسان از کششهاي فطري خاصی همچون ،ن میانای
. بخشد گریزي برخوردار است که او را به نحو تمام و کمال بر دیگر موجودات برتري می خداجویی و نقص

پایه و اصل سایر  ۀنزلبه ماین دو  کهایناست و تبعی و فطرت اصلی معتقد به دو خلقت انسان  بارةدر امام
غیر محجوبه است که سمت  ةیکی فطرت مخمور«نویسند:  این دو فطرت میوضیح ایشان در ت. فطریات است

 ایشان، به نظر. )76(همان: »اصلیت دارد و آن عبارت است از فطرت عشق به کمال مطلق و خیر و سعادت مطلقه
رت محجوبه است که سمت فرعیت و تابعیت را فط ،و دیگري آدمیان موجود است ۀاین فطرت در نهاد هم

  )77(همان: .دارد و همان فطرت تنفر از نقص و انزجار از شر و شقاوت است که این مخمر بالعرض است

دانند و فطرت  بلکه خود خیر می ،خیر أو منش ءفطرت مخموره را وزیر عقل و مبد ،حضرت امام
. از (همان)ندکن بلکه خود شر معرفی می ،شر أو منش ءمحجوبه و گرفتار حجب طبیعت را وزیر جهل و مبد

و لوازم » جنود عقل«از  ،ی و استسالمنّأفت، علم، خوف، تواضع، تأایمان، شکر، توکل، صبر، ر ؛منظر امام
از  ،قراري، جزع و ... ثباتی، بی زدگی، بی کفر، جهل، گستاخی، تکبر، شتاب ؛ند و در مقابلا فطرت مخموره

 .فطرت استو انسان داراي دو ساحت  ایشان نظر از. به بیان دیگر؛ اند فطرت محجوبه ۀزمو ال» جنود جهل«



  

  

  

  
  1021 غالمرضا اسم حسینی

 ۀدو فطرت یا دو نفس) سرشته و الهام شده است و انسان در میان»(راه ۀنقش دو «این اساس، در درون انسان  بر
  )1387(طباطبایی، .کند آن دو، مسیر شدن و کمال را طی طریق می

را به سمت کمال و حقیقت سوق  نو همگانی در میان انسانهاست که آنا حقیقتی یکسان ،فطرت
 فطري ياهداراي ادراکات و گرایش هافطرت، انسان ۀاساس نظری دهد و جامع حقیقت انسانی است. بر می

است؛ یعنی امري اثبات حقوق بشر و شهروندي مؤثر بر  ،ویژگی عمدهبا دارا بودن دو اند که  مشترکی
انسانها از بدو تولد از آن  ۀدین و دولت، موهبتی و غیر اکتسابی است و همهر فارغ از و  همگانی است

شناسی و  شناسی، جامعه شناسی انسان، اعم از انسان موضوع فطرت، زیرساخت معرفت. برخوردارند
 ذیرپ انعطافگرایی،  گرایی، اعتدال خواهی، عدالت هایی مثل آزادي شناسی است. براي نمونه، ویژگی هستی

گرایی، از  گرایی آن و کمال تحولابعاد وجودي انسان و ، گرایی دین، سعادت بودن انسان، ابتناي اخالق بر
شناسی فطرت است که بالطبع اثر آن در حوزة سیاست و جامعه و اقسام روابط و  ترین مباحث انسان اي پایه

هاي تأثیرگذار بر  ل و گزارهاصوحقوق حاکم در آن، از جمله حقوق شهروندي مشهود است. در قسمت 
  ها اشاره خواهد شد. به این ویژگیشناسی امام،  منظومۀ معرفت

  دو) عقالنیت دینی

و   شناسی شناختی، هستی معرفت  گرایی بر اساس مبانی امام خمینی به عنوان یک اندیشمند اسالمی، عقل
طبق  داند. عقالنیت از دیدگاه امام، ی میگرایی افراطی نوع غرب را فراتر از محدودة عقل  شیعی  شناسی انسان

؛ آن چیزي است که ما به کمک آن خدا را )11: 1، ج 1385(کلینی، »العقلُ ما عبِد بِهِالرَّحمنُ« فرمایش معصوم(ع):
شناسی، پیوند محکمی با وحی دارد و فقط جنبۀ  کنیم و برخاسته از دین است و در حوزة معرفت عبادت می

  شود. به اصطالح، عقالنیت ابزاري تلقی نمیابزاري نداشته و 

حضرت امام طی بحثهایی جامع و علمی در آثار خود، با محوریت و مبنا قرار دادن عقالنیت دینی و 
عناصر آن در کنار شرع مقدس اسالم، به مباحثی مثل اجتهاد، تشخیص مفاسد و مصالح در فهم احکام 

پذیري دین در  مین اسالم با نیازها و مقتضیات زمان، انعطافثانویه، تشخیص موضوعات، تطابق احکام و فرا
برخورد با موضوعات اجتماعی و سیاسی و دهها موضوع دیگر، در پاسخگویی به نیازها و ضرورتهاي 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی اقتصادي ورود و تأکید دارد؛ به طوري که عقالنیت دینی، پایه و اساس اندیشۀ و 

هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله موضوع توسعۀ سیاسی تشکیل  در تمامی حوزهسیرة عملی امام را 
دهد. مقام معظم رهبري در تبیین شاخصهاي مکتب امام خمینی در این خصوص، به سه مقولۀ معنویت،  می

  .کنند تأکید می (سخنرانی در بیست و دومین سالگرد رحلت امام)عقالنیت و عدالت

 ۀدین در اندیش ،امام ةدیبه عقخوانند.  نیت و عدالت را ابعاد اصلی مکتب امام میایشان معنویت، عقال
از نظر ایشان، نظام  کند. می کنترل را امیال ،عقلبه کمک  بلکه ؛اسالمی، ابزار محدود کردن عقل نیست
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 ،اول ۀلمرح در یعنی و رضایت مردم را باید داشته باشد؛ ضایت الهیر سیاسی اسالمی دو ویژگی اساسی
د حتماً چنین نظامی مقی ،هرگاه این دو شرط برقرار باشد. محور است  گرا و عدالت دولت اسالمی دولتی عقل
 به شرطی کهد به رضایت مردم نیز هست. البته رضایت الهی مقی. در مرحلۀ دوم، به رضایت الهی نیز هست

  .مغایر با احکام و دستورات خداوند متعال نباشد

پذیري، در اندیشۀ  گرایی شیعی و اختیار و ارادة انسانهاست. این تأثیر دقیقاً مبتنی بر عقلعقالنیت ایشان 
هاي توسعۀ سیاسی از جمله آیین شهروندي و شاخصسیاسی ایشان نیز وجود دارد. در نظر ایشان، تمامی 

  آنها از سوي  دربارة  گیري تصمیم است و  عرفیه  جزء موضوعات  حقوق آن، در مفهوم عقالنیت اسالمی،
  نظام  شدن  ادینهو مسائلی همچون: نه است  واگذار شده  بشري  و عرف  خود انسانها و عقل  به  مقدس  شارع

  قابلیت  سیاسی، افزایش  گوناگون  وظایف  کردن  و تخصصی  گیري، تمایز ساختاري تصمیم  و شیوة  سیاسی
و   اجتماعی  كتحرّ  و فرصتها، افزایش  وق، امکاناتدر حق  شهروندان  و مساوات  سیاسی، برابري  نظام

و مسائل دیگر، محوري  اجتماعی، قانون  گروههاي  سالم  رقابت ، ساالري تهدر سیاست، شایس  مردم  مشارکت
گیرند. براي نمونه،  شوند و زیرمجموعۀ عقالنیت به معناي اسالمی قرار می از موضوعات عرفی قلمداد می

یین عقالنی والیت فقیه و استداللهایی که براي تأسیس حکومت اسالمی و پیوند سیاست و سخنان امام در تب
دین و همبستگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و هدایت و رهبري انقالب و دفاع از اسالم و مسلمین دارند، 

  همه گواه بر این موضوع است.

  سه) کرامت ذاتی انسان

پاك بودن از و نیز  )1379(امام خمینی، ی، سخاوت و جوانمرديکرامت به معناي بزرگی ورزیدن، بخشندگ
حق کرامت به معناي حق رعایت عزت نفس آدمی . )1427(حرانی، آلودگی، شرف و کمال به کار رفته است

کرامت حقی است بنیادین، مطلق و آمیخته با تکلیف که موضوع آن نفس و ذات . )1393(مکارم شیرازي، است
هر  ؛حقی است آمیخته با تکلیف ؛به عبارت دیگر ست.وقیف، نقل و انتقال و اسقاط نیآدمی بوده و قابل ت

و منشأ حق،  ءو چون به تصریح قرآن کریم، مبدهست تکلیف نیز  بحث، وجود داردسخن از حق زمان 
یفی را بر انسان در برابر آفریدگار خویش به عنوان معطی حق، تکال ،»الْحقُّ منْ ربک«خداوند متعال است: 
دهی در مسیر حقوق طبیعی بوده و جز حق  زیرا وجود تکالیف شرعی با هدف جهت ؛دوش خواهد داشت

  )1406(الجزایري، د.شو محض از تکالیف شرعی برداشت نمی

هیچ امتیازي بین اشخاص غنی و غیر «د: ایفرم دربارة این حق که شامل همۀ انسانهاست، می امام خمینی
به هیچ  -سیاه وگروههاي مختلف، سنّی و شیعه، عرب و عجم، و ترك و غیر تركغنی، اشخاص سفید و 

مردم علی السواء هستند با هم و حقوق تمام  ۀامتیازي ندارند... باید این امتیازات از بین برود، و هم -وجه
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ر باشد. افراد از حقوق اجتماعی برخوردا ۀهر ایرانی حق دارد که مانند همد. شو اقشار به آنها داده می
  )468: 6، ج تا (امام خمینی، بی».دمسلمان یا مسیحی و یا یهودي و یا مذهب دیگر فرقی ندار

کرامت ذاتی که خداوند در نهاد هر  ؛به تعبیر دیگرشود.  تقسیم میاکتسابی به دو نوع ذاتی و کرامت 
آنچه انسان شایستگی وصول به رسیدن  و پایۀل و کماالت ینیل به فضامقدمۀ انسانی به امانت گذارده است، 

  شدة کرامت ذاتی انسان است. یافته و غنی توان گفت اکتسابی، نوع تکامل و می رد استبه آن را دا

ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و  !اي مردم«تصریح فرموده است: چنین قرآن کریم به این مهم 
باتقواترین و  ،ترین شما نزد خداوند گرامی .سیدها قرار دادیم تا یکدیگر را بشنا ها و قبیله شما را تیره

فرموده اشاره له ئاین مس به امام خمینی نیز. )13- 18(حجرات: »خداوند دانا و آگاه است .پارساترین شماست
اي هوگروه در اسالم هیچ امتیازي بین اشخاص غنی و غیر غنی، اشخاص سفید و سیاه و اشخاص: «است

آن کریم امتیاز را به عدالت و تقوا دانسته است، کسی که تقوا دارد امتیاز مختلف... امتیازي ندارند. قر
فقط به تقوا و به اتّقاء عن اهللا  ؛هیچ فرقی مابین گروه و گروهی در اسالم نیست. «)461: 6ج  تا، (امام خمینی، بی»دارد

است که تقوا داشته  تر از آن کسی در حکومت اسالمی بهاي بیشتر و فزون. «)462(همان: »تتعالی فرق اس
نه رنگ است و نه نژاد است و نه کشور است و  ؛تقواست ،آن چیزي که میزان است. «)341: 20(همان، ج »دباش

  )463: 8(همان، ج ».معنویت انسان است ،میزان در انسانیت. «)429: 18(همان، ج »نه هیچ چیز دیگر

آن است که کرامت ذاتی، غیر ارادي بوده  ترین تفاوت و وجه افتراق کرامت ذاتی و اکتسابی در عمده
خالق هستی آن را در وجود و ضمیرش به ودیعت نهاده  ،آنکه آدمی در این امر دخالتی داشته باشد و بی
ا کرامت اکتسابی، ارادي و اختیاري بوده و به اراده و خواست انسان و تالش و کوشش وي در ما ؛است

ل یبه درجاتی باالتر از کرامت نا ،راه بیشتر به تکاپو و تالش افتدوصول به آن بستگی دارد و هرچه در این 
  .تر خواهد بود حرمانش فزون ،تر باشد اراده تر و بی و هرچه کاهل دخواهد ش

کرامت  .انسانها در کرامت ذاتی و طبیعی برابرند، ولی در کرامت اکتسابی الزاماً برابر نیستند ،این بنابر
از  هه و همگذاشتدادي که آفریدگار هستی در وجود تمامی انسانها به ودیعت ذاتی حقی است طبیعی و خدا

در  کند.تجاوز تواند به آن  نمیو احدي  یست. این حق قابل سلب و اسقاط و نقل و انتقال نندمند آن بهره
و مقصد آن آید  خودسازي به دست میتالش و  ۀوجود دارد که در سایاکتسابی کنار این حق، حق کرامت 

ادیان و مکاتب بشري، در در بین  ،م جایگاه حقوق شهروندي در اسال .یل به قرب الهی و کماالت استن
که برخوردار ازکرامت ذاتی است، در » اللهی  خلیفه«انسان در مقام به عبارتی؛  .ترین مرتبه قرار دارد عالی

اجتماعی و در نظام هست  نیزف مسؤل و مکلّ ،اجتماعیفردي و  هاي حقوق و آزاديعین برخورداري از 
. بر اساس کرامت ذاتی و اکتسابی و خورد تکلیفی و شرعی نیز به چشم می یحقوقی، نوعی ضمانت اجرایو
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و قوانین موضوعه شهروندان از حقوق سیاسی و اجتماعی  ۀهم ،می اسال ۀدر جامعرعایت لوازم آن 
  ت دارند.ون جامعه و حکومت مشارکئبرخوردارند و در تمام ش

سیاسی  ،تفکر اخالقیشناسی، به خصوص در  حوزة معرفتدر توان گفت حضرت امام  مجموع می در
و شعور اخالقی را در کنار حکم انسان تأکید زیاد دارد و فطرت شرع عقل آمیختگی به  ،خودو اجتماعی 

است و نه مکتب اخالقی امام نه فلسفی و عقالنی محض  ،به طور کلی .شرعی و استلزامات عقلی قبول دارد
نواهی  به همراه اوامر و ،استداللی و عقالنی بلکه تلفیقی از اخالق فلسفی، ی محض،یگرا شرعی و نص

توان  ارزشهاي کلی اخالقی را می است معتقد امام خمینیاست. شرعی و دستورات الهی و معرفت وحیانی 
تمیز و  و شناخت، نآو در شده  به ودیعه گذاشتهآدمی را که در با عقل فهمید و اثبات کرد. فطرت الهی 

  .قبول دارد، )8(شمس: »تقواها فالهمها فجورها و«تشخیص فجور و تقوا به آدمی الهام شده است: 

تقوا، جهاد  برگرفته از اخالق دینی در دین مبین اسالم است و از مفاهیمی مثل ،مکتب اخالقی امام
از اخالق ارسطویی و دینی و ادعیه استفاده شده  نفس، مضامین ۀسلوك، مشارطه، مراقب ۀارکان اربع اکبر،

 اخالق دینی است، نه غیر ،اخالق امام .هاي فقهی و شرعی پیوند ایجاد کرده است جداست و بین آموزه
  )1383(همتی، .دینی و سکوالر

  شناسی امام خمینی هاي تأثیرگذار بر منظومۀ معرفت . اصول و گزاره5
هاي علوم مختلف دینی، فلسفی، عرفانی  هشت اصل مهم که از گزارهتوان به  بررسی این موضوع می در

انسان،  نفس ۀگان مراتب سه بودن انسان، دو بعدي اند، به ترتیب به: شناسی امام بوده تأثیرگذار بر معرفت
م اخالق فردي بر دین، سعادت، عدالت، تقد قابلیت انعطاف و تغییرپذیر بودن انسان، ابتناي اخالق بر

  .اشاره کرد به اختصار در راستاي تربیت انسان ،بعثت انبیا ۀفلسفو  توجه به بعد اجتماعی اخالقجمعی، 
  یک) آزادي

ابدیت و آخرت را  منظرشمارد و از این  یت انسان را نوعی فطرت یا سرشت الهی او میامام خمینی، حرّ
 ۀسلسل یک از فطرت هر که در -ادهیت و نفوذ ارتوان آن عالم را به فطرت حرّ می«خواند:  قابل اثبات می

اثبات کرد. چون مواد این عالم و اوضاع این دنیا و مزاحمتها و تنگی و ضیق آن، تأسی دارد از  -است بشر
بشر، پس باید عالمی در دار وجود باشد که اراده در آن نافذ باشد و مواد آن، عصیان از  ةیت و نفوذ ارادحرّ

چنانکه فطرت، مقتضی  ؛ن در آن عالم؛ فعال مایشاء و حاکم مایرید باشدنفوذ اراده نداشته باشد و انسا
خواهی انسان، جوار حق، خشنودي، سالم، فالح و خرسندي انسان از  . نهایت آزادي)161 :1373(امام خمینی، است

هر دو از جمله فطرتهاى  ،طلبى خواهى و کمال آزادى ،گرایش او به حقیقت است.از دیدگاه امام خمینی
خواهی  آزادي، تمایلی است فطري که در ارتباط با کمالند؛ یعنی ا که جمیع بشر بر آن خلق شده اند الهیه

کند  را هماهنگی تشریع و تکوین طلب میزی ؛حق آزادي، تعالی و کمال همگانی است .کند مفهوم پیدا می
ست، دست یابند و این امر جز با که انسانها بتوانند به غایت مطلوب از خلقت جهان که همان کمال و تعالی ا
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در یک کالم باید گفت  .شود ر نمیمیس اختیار و آزادي انسانها در انتخاب راه و حرکت به سوي کمال
گونه رفتار  انسانیت و آدمی بودن و آدمی زیستن است. آزادي یعنی آنکه انسان بتواند آن ةآزادي جوهر

یابی به آزادي، رسیدن به سعادت و کمال و قرب الهی و غرض از دستو  کند که خود، آن را برگزیده است
 آزادي جزء اولین حقوق مردم است و موهبتی است از جانب ذات باري ،از نظر امام. زندگی معنوي است

من  ؛خواهم آزاد باشم حق اولیۀ بشر است که من می«توانند این حق را نادیده بگیرند.  تعالی و حکومتها نمی
آزادي را عطیۀ خداوند و به تبع آن حق دخالت در . ایشان )510: 3 ج، تا بی همو،(»د باشدخواهم حرفم آزا می

حکومت نه تنها باید دغدغۀ  ،از نظر ایشان .)406: نماه(داند آزادي بشر را منحصر به ذات مقدس حق می
ها در حدود  زاديباید ... آ«را فراهم آورد:  بلکه باید اسباب تضمین آن ،آزادي شهروندان را داشته باشد

  )283: 12 ج ،مانه(.»قوانین مقدس اسالم و قانون اساسی به بهترین وجه تأمین شود
  دو) اعتدال

است که صورت فطري آنها  انسان شناختی هاي انسان ویژگی از ،زیاعتدال و پرهیز از افراط و تفریط در غرا
ایش فطري است و متربی را به اعتدال در استعدادها، یک گر ۀرا داراست؛ زیرا اعتدال در قوا و پرورش هم

. با هماهنگ )207 :1373، همو(دهد انسانیت سوق می ةطریق انسانیت و پرهیز از اعوجاج و انحراف از جاد
هاي فطري با یکدیگر، نفس آدمی به آسانی به تزکیه و تهذیب  ها و خواسته توانمندي ۀساختن هم

اي  هاي دینی دارد و در نظام تعلیم و تربیت از قداست ویژه آموزهاي در  پردازد؛ تهذیبی که جایگاه ویژه می
  )142 :1373 همو،(.شود بشر می ۀجانب و عامل پیشرفت همه )211، 13: 1379، همو(برخوردار است

  دو بعدي بودن انسانسه) 
 ۀن اوست و نشئدنیویه که بد ةظاهر ۀنشئ«این دو بعد عبارتند از:  .دارندد اعتقاامام به صورت مبنایی به آن 

  )323 /الف:1374 ،همو(».ملکوتیه که از عالم دیگر است ۀغیبی یۀباطن
  نفس انسانی ۀگان مقامات سهچهار) 

نفس انسان داراي مراتب و درجاتی است و هر درجه، جنودي رحمانی یا شیطانی دارد که همیشه میان آنها 
ملکوت و  ۀدنیا که محطِّ عبادات قالبیه است و نشئ ملک و ۀیعنى نشئ؛ نفس ۀنَشَئات ثالث. «نزاع و جدال است

جبروت و آخرت که مظهر عبادات روحیه و  ۀبرزخ که محل عبادات قلبیه و تهذیبات باطنیه است و نشئ
  )68: (همان».تجلیات یک حقیقت قدسیه و مراتب یک بارقه الهیه است -تجرید و تفرید و توحید است

  ودن انسانپذیر ب قابلیت انعطافپنج) 
پذیري روح انسان در این  شرط الزم براي ایجاد هرگونه دگرگونی در خلقیات انسان این است که تحول

ر است و جمیع ملکات و اخالق نفسانیه، تا نفس در این عالم حرکت و تغی« فرماید: می دنیا پذیرفته شود. امام
تواند  ت، قابل تغییر است و انسان میدر تحت تصرف زمان و تجدد واقع است و داراي هیولی و قوه اس

  )510 :(همان».جمیع اخالق خود را متبدل به مقابالت آنها کند
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  ابتناي اخالق بر دینشش) 
دستیابی به معرفت الهی و فهم اسرار شریعت و علم باطنی با رعایت ظاهر شریعت، عمل به دستورات شرع و 

زند و  عملی را با فهم دین و اعتقادات گره می قت و رفتارطری ،شود. امام اهللا حاصل می ت رسولتأسی به سنّ
تا انسان متأدب به آداب شریعت حقه نشود، هیچ یک از « :بیند ل و اخالق حسنه را در آن مییرسیدن به فضا

اخالق حسنه از براي او به حقیقت پیدا نشود و ممکن نیست که نور معرفت الهی در قلب او جلوه کند و 
  )8 :(همان».ار شریعت از براي او منکشف شودعلم باطن و اسر

  سعادتهفت) 
تمامی مراتب  در ، از جمله نقش بعثت پیامبران در تعلیم و تزکیه انسانها،فهم سعادت و عوامل مؤثر در آن

تأثیرگذار است.  ،خصوص مباحث اخالقی و اجتماعی و ارتباط آن با سیاستبه  ،امام خمینی ۀاندیش
 ،انسان خصوصدرك سعادت در  ،با این حال .داند دریافتن لذت و امور مالیم میامام، سعادت را حضرت 

 ةهاي نفسانی به اعتدال و استفاد کمی دشوارتر است و مستلزم تزکیه و رساندن قوه ،ویژه از لحاظ اخالقیه ب
ت که علم توحید اس ،ترین قول تشریعى بخش رضایت«است. به نظر امام: مطلوب از عقل و عمل به شریعت 

فرشتگان و پیامبران بر بندگان خدا افاضه شده و علم تهذیب نفس است که سعادت انسان به آن  ۀبه واسط
  )172 /ب:1374، همو(».بستگى دارد

  عدالتهشت) 
را حد وسط بین افراط و تفریط و تعدیل بین جمیع قواي  آنداند و  عبارت از تمام فضایل می عدالت را ،امام

نظرات بسیار  بارهعدالت همان صراط مستقیم است و در این  وي،کند. از نظر  ریف میباطنیه و ظاهریه تع
نقص عبودیت تا کمال عزِّ  ۀطریق سیر انسان کامل از نقط« فرماید: می از جمله ؛عمیق و آثار متعدد دارد

معنى  ربوبیت، عدالت است که خط مستقیم و سیر معتدل است. و اشارات بسیارى در کتاب و سنت بدین
 /الف:1374امام خمینی، (»چنانچه صراط مستقیم، که انسان در نماز طالب آن است، همین سیر اعتدالى است .است

عدالت را اطالق دیگرى است و آن عبارت است از تعدیل جمیع قواى باطنیه و ظاهریه و «. همچنین: )152
  )151: (همان».روحیه و نفسیه

  
  براي رعایت حقوق شهروندي در دیدگاه امام ديعملی و کاربر. مصادیق بارز 6

 ،براي نمونه اند. مطرح کردهراهکارها و رهنمودهاي زیادي نیز عملی و کاربردي حوزة امام در حضرت 
یی اخالقی قدرت، ملتزم بودن رهبران و کارگزاران به اخالق و ارزشهاي اکار بارةدر ایشان راهاي  رهنمود

ها، امور مربوط  ین اخالقی و رفتاري از سوي نهادهاي مدنی و ارگانها و رسانهکید بر رعایت موازأمعنوي، تا
بهترین روشها و الگوها را براي  ،اجتماعات و سایر موضوعات مهم اجتماعی و سیاسی به انتخابات، احزاب و

ین در سیاستگذاري و تعیو مدنیت و حقوق شهروندي بیان کرده و  اسالمی ۀتوسعۀ سیاسی، اجتماعی جامع
  ده است.هاي نظام اسالمی مؤثر واقع شدرهبار
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اساس تابعیت کشور است  از نظر امام، برخورداري از حقوق اجتماعی در جامعه بر :منع تبعیضیک) 
من مکرر « :برخوردارند از حقوق اجتماعی اعم از شیعه و سنّی و اقلیتهاي دینی، ،و تمام شهروندان ایرانی

ت و چه اهل سنّ ،ژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمینن ،ام که در اسالم اعالم کرده
هر ایرانی حق «؛ تا) (امام خمینی، بی»مزایا و حقوق اسالمی هستند ۀبرادر و برابر و همه برخوردار از هم ،چه شیعی

ي و یا مذاهب دیگر افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهود ۀدارد که مانند هم
  (همان)».فرق ندارد
اسالم نظر خاص بر شما بانوان دارد. «فرمایند:  تساوى حقوق زنان با مردان مى ۀدر زمینامام  :حقوق زناندو) 

العرب، بانوان حیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند؛ اسالم  اسالم در وقتى که ظهور کرد در جزیره
خواهیم زن به مقام واالى انسانیت  ما مى«؛ (همان)»اسالم آنها را با مردان مساوى کرد کرد.افراز آنها را سربلند و سر

طورى  شئون، همان ۀاسالم زن را مثل مرد در هم«؛ (همان)»برسد. زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد
اید از فساد اجتناب کند، زن هم طورى که مرد ب همان ؛زن هم دخالت دارد، شئون دخالت دارد ۀکه مرد در هم

  (همان)».طورى که مردها اختیار دارند باید از فساد اجتناب کند ... زنها اختیار دارند، همان
آزادي احزاب و انجمنها و تشکیل  ةحضرت امام در حوز :حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندانسه) 

هاي مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و  يبند شهروندان حق دارند در گروه ۀکلی« اند: اجتماعات فرموده
ع و مباینت آشکاري با آزادي دارد، مگر آنکه تجم ،اقتصادي شرکت کنند. جلوگیري از این حق

  (همان)».بندي خطراتی براي نظم عمومی مستقر داشته باشد گروه
اي امام در خصوص فرصته :م و فرصتهاي برابر آموزشیحقوق شهروندان در تعلیم و تعلّچهار) 

علم مال  .در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد«اند:  برابر آموزشی بیان فرموده
سوادان براي یادگیري و تمام خواهران و برادران باسواد براي یاد  ...الزم است تمام بی«؛ (همان)»همه است

  (همان)».دادن بپا خیزند
ترین حقوق اساسی مردم  یکی از مهم :انتخابات آزاد وفعالیتهاي سیاسی  حقوق شهروندان درپنج) 

ه که ب استحق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم  ،امام . از نظردر جامعه، حق تعیین سرنوشت است
ام  طوري که مکرر من عرض کرده همان: «ن کندموجب آن، هر ملتی باید سرنوشت خودش را خودش معی

در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار اند، انتخابات  و سایرین هم گفته
مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست  ۀاحزاب است، نه در انحصار گروهها است. انتخابات مال هم

  (همان)».خودشان است و انتخاب براي تحصیل سرنوشت شما ملت است
آزادي انجام ، هبی در حکومت اسالمیاقلیتهاي مذ ،از نظر حضرت امام :اقلیتهاي مذهبیشش) 

پیروزي  ۀتوانند به طور آزادانه به اعمال مذهبی خود بپردازند. امام در آستان میند و فرائض مذهبی را دار
تمام اقلیتهاي مذهبی در « فرمایند: الی در این باره میؤانقالب و تشکیل حکومت اسالمی، در پاسخ به س

  (همان)».فرائض مذهب خود آزادانه عمل نمایند ۀتوانند به کلی حکومت اسالمی می
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گوید ملتها باید آزاد  قانون اساسی می« :معتقدند آزادي بیان خصوصامام در  :آزادي بیانهفت) 
کس حق ندارد جلوي قلم را  باشند، ملت ایران باید مردمش آزاد باشند، مطبوعات باید آزاد باشد، هیچ

این ملت آزاد است به حسب قانون اساسی، به حسب شرع ملت «ند: فرمای در جاي دیگر می. (همان)»بگیرد
... بیان همه چیز آزاد است، چیزهایی «همچنین: . (همان)»قانون اساسی ملت را آزاد کرده استآزاد است. 

  (همان)».آزاد نیست که مضر به حال ملت ما باشد
  

  بندي جمعد) 
شناسی  شناسی، هستی شناسی امام خمینی(انسان عرفتهاي مؤثر در حوزة م بر اساس مبانی اخالقی و گزاره

در متن حیات  دتوانبامام حضرت تا  شدفراهم اي  زمینهسیس حکومت اسالمی، أتشناسی) و با  جامعه
خصوص توسعۀ سیاسی به  ،اخالق و سیاست ۀدر هنجارهاي موجود در زمینو اجتماعی و سیاسی جامعه 

و مشارکت و  هاستمبتنی بر معرفت انسان ،اجتماعی در جامعهو  اسیتوسعۀ سیاز این مدل  .ندکتغییر ایجاد 
براي  ،امنیت و عدالت رفاه، هاي مشروع، آزاديحقوق،  جایگاه مردم را به عنوان شهروند برخوردار از

  سازد. فراهم میرسیدن به قرب الهی 
سیار اساسی در تنظیم و گیریم که مبانی اخالق امام خمینی نقش ب با توجه به آنچه مطرح شد، نتیجه می

تحکیم و اجراي حقوق شهروندي دارد. به عبارت دیگر؛ از آنجا که نگاه امام به حوزة توسعۀ نظام سیاسی و 
گرایی و تعالی را فراتر از  اجتماعی در بستر اندیشۀ دینی، مبتنی بر مشرب فکري صدرایی است و تحول

اخالقی در جامعه را بخشی از سازوارة جامع و داند؛ همچنین گسترش فضایل  اخالق فردي و نظري می
مند که متشکّل از عقالنیت و خردورزي و طریقت و منش اخالقی و شریعت و پیروي از دستورات و  نظام

دهد؛ بنابر این، وضع و رعایت حقوق و قوانین و هنجارهاي اجتماعی در نظام  احکام الهی است، قرار می
حاکمیت و آحاد مردم و روابط حاکم بر سازمانها، مبتنی بر نگاه جامع  شهروندي از سوي شهروندان، اعم از

به دین مبین اسالم بوده و با حضور متعهدانه و مسئوالنه در راستاي رسیدن به قرب الهی، خود را به نمایش 
هاي اجتماعی و رعایت حقوق شهروندي، به استناد  گذارد و ضمانت اجراي آن در تأمین آزادي می

شناسی دین مبتنی بر فطرت و عقالنیت و کرامت انسان و فهم و انجام تکالیف  ي دینی و معرفتها آموزه
الهی در قالب شریعت و اصول اخالق اسالمی است. حضرت امام با تکیه بر چنین دیدگاهی، ضرورت 

ي نوع ها وجودي اخالق سیاسی، حقوق، توسعه و تعالی را صرفاً برخاسته از ضرورتهاي اجتماعی و خواسته
داند، بلکه اراده و شایستگی و حقوق و منزلت افراد و در سطح کالن، جامعه را در طول ارادة  بشر نمی

آمیزد. بهترین گواه بر این استدالل، بیانات و عملکرد آن  خداوند دانسته، آن را با انجام تکالیف الهی می
  ی مبتنی بر والیت فقیه است.ساالري دین حضرت در تأسیس و هدایت نظام جمهوري اسالمی و مردم



  

  

  

  
  1029 غالمرضا اسم حسینی

  منابع
  .قرآن کریم -
 :بیروت .األوقاف بمصر هبإشراف وزار هاللجن .الفقه علی المذاهب االربعه ).ق 1406(الجزایري، عبدالرحمن -

  .دار إحیاء التراث العربی
  .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی :تهران. تحریر الوسیله). 1379اهللا( روح مام خمینی،ا -
  . تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.شرح چهل حدیث/الف). 1374اهللا( م خمینی، روحاما -
  ام خمینی. ار ام ر آث ش م و ن ظی ن مؤسسه ت :ران ه . تشرح حدیث جنود عقل و جهل). 1373( ّه ل ال ، روح ی ن ی م امام خ -
  نظیم و نشر آثار امام خمینی.. تهران: مؤسسه تشرح دعاي سحر/ب). 1374اهللا( امام خمینی، روح -
. قم: مرکز تحقیقات کامپیوتري افزار جامع آثار امام خمینی نرم. امام ۀصحیف). تا اهللا(بی امام خمینی، روح -

  علوم اسالمی و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  . تهران، اسالمیه، چ بیست و هفتم.حقوق مدنی). 1386امامی، سید حسن( -
مجموعه مقاالت جمهوریت و انقالب . »قانون اساسی و حقوق شهروندي«). 1377(امینی، سید حسین -

  . تهران: سازمان مدارك فرهنگ انقالب اسالمی.اسالمی
  نژاد. مشهد: آستان قدس رضوي. . ترجمه رضا انزابیفرهنگ الفبایی الرائد). 1381مسعود، جبران( -
  .چ پنجم ،اسالمی :قم .تحف العقول ).ق 1417(حرانی، حسن بن علی -
  .سخنرانی در بیست و دومین سالگرد رحلت امام). 1390اي، سید علی( خامنه -
  . تهران: سنایی.حکیم سبزواري؛ زندگی، آثار، فلسفه). 1371رضانژاد(نوشین)، غالمحسین( -
، سال حقوق تأمین اجتماعی. »شهروندي و مشارکت در نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی«). 1384شیبانی، م.( -

  .1ش اول، 
  .26- 13): 26(پیاپی 2، سال هفتم، س علوم سیاسی. »تعامل اخالق و سیاست«). 1383صدرا، علیرضا( -
  .2، ش متین. »مبحث فطرت از دیدگاه امام«). 1387طباطبایی، فاطمه( -
  . تهران: زرین.حقوقی) - ها و اصطالحات سیاسی فرهنگ فرهیخته(واژه). 1377الدین( فرهیخته، شمس -
  . تهران: دارالکتب اإلسالمیه.کافیال). 1365کلینى( -
. حق دارا بودن تابعیت به عنوان حق بشري و چگونگی اعمال آن در حقوق داخلی ایران). 1384گلدوزیان، م.( -

  نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی. پایان
  . قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.آموزش فلسفۀ اخالق بنیاد اخالق: روشی نو در). 1382مصباح، مجتبی( - 
  ي.هدارالکتب االسالمیقم:  .تفسیر نمونه ).1393(مکارم شیرازي، ناصر -
  .212، ش کیهان فرهنگی. »اخالق و عرفان از دیدگاه امام خمینی«). 1383همتی، همایون( -

- Holy quran  
- Aljazayeri, abdol rahman (1986 ), alfegh ala almazaheb alarbaah . Beirut: 

darol ehya  



  

  

  

  
1030  مام خمینی(ره)مبانی اخالقی حقوق شهروندي در اندیشۀ سیاسی ا 

- Imam Khomeini , rohollah (2001 ) tahrir al vasileh, Tehran : The Institute 
for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works  

- Imam Khomeini , rohollah (1996 ) chehel hadith ( forty hadiths ) , Tehran : The 
Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works 

- Imam Khomeini , rohollah (1995 ) sharhe hadith jonood aghl va jahl , 
Tehran : The Institute for Compilation and Publication of Imam 
Khomeini's Works 

- Imam Khomeini , rohollah (1996 ) sharhe doaye sahar , Tehran : The 
Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works 

- Imam Khomeini , rohollah (N.D. ) SAHIFEH EMAM (collection of works) 
, ghom  : The Institute for Compilation and Publication of Imam 
Khomeini's Works 

- Emami , seyyed hasan (2008) Civil Rights , Tehran : eslamiah pub. 
- amini , seyyed hossein (1999) constitution and citizenship rights  , Tehran   

: Islamic revolution cultural documents organization   
- Masoud  , jebran (2003 ) alraed alphabetical dictionary  , translated by 

reza anzabinezhad , mashad  : astane ghodse razavi pub. 
- Harani  , hasan ebne ali (1996 ) tohafol oghool , ghom  : Islamic 

Publication  
- Khamenei , seyyed ali( 2012 ) lecture at 22 th. Aniversary of imam 

Khomeini,s passing away    
- Rezanezhad (nooshin) , gholam hossein  ( 1993 ) life, works and 

philosophy of hakim sabzevari , Tehran   : sanaee 
- sheibani , M. (2006) Citizenship and participation in socal security and 

welfare comperehensive system   , socal security rights , N: 1. 
- sadra , A. (2005) ethic and policy  , political sciences  , N: 2.(13-26) 
- tabatabaee , F. (2009) nature in imam Khomeini,s views    , matin , N: 2. 
- Farhikhteh  , SH. (1999) farhikhteh dictionary ( law and policy expressions 

)   , Tehran : zarrin. 
- Koleini  (1987) alkafi    , Tehran: darolkotob aleslamiah. 
- goldoozian , M. (2006)citizenship as human right and Exerciseing 

citizenship right in domestic laws of iran  ,tehran:  M.A . Thesis at allameh 
Tabatabaee University 

- Mesbah  , M. (2004 )Foundation of ethics; a new method in ethics 
philosophy education    ,ghom :  imam Khomeini,s education and research 
institute  

- Makareme shirazi   , N. ( 1987) Tafsire nemooneh    ,ghom :  darol 
kotobol eslamiah  

- homayoon  , H. (2005) ethics and Mysticism in imam khomeini,s views      
,keyhane farhangi , N:212 

 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

