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   )ره(نظري امام خميني كرامت انساني در سيره عملي و جايگاه حقوق شهروندي و
  )اي رويكرد به فرمان هشت ماده با(

  
  1پور دكتر طهمورث حسنقلي
  2سيد مهدي شريفي 

  3محمد تاب
  

  چكيده
فرهنگي حقوق و كوشد با پشتوانه ناتوي  هاي تحريف شده مسيحيت مي در دوراني كه نظام اومانيستي مبتني بر آموزه

مـدار بـراي نشـان دادن غايـت حقـوق       مند فقيهـي مـردم   كرامت گمشده بشريت را براي او به ارمغان آورد، حركت نظام
شهروندي و كرامت انساني با تكيه بر نظام وحياني كه بر اساس آن از كرامت انساني و حقوق شـهروندي مسـاوي دفـاع    

  .شود كند بسيار پراهميت شمرده مي مي
در مواجهه بـا حقـوق   ) ره(هاي نظري و سيره زمامداري امام خميني ن مقاله سعي شده است با برشمردن ديدگاهدر اي

شهروندي و كرامت انساني با استفاده از روش تحليل محتوا، عمق اصول فكري بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران در ايـن  
  .زمينه تبيين شود

  اي ني، امام خميني، فرمان هشت مادهحقوق شهروندي، كرامت انسا :واژگان كليدي
   

                                                            
  دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران -1
  ريت منابع انساني دانشگاه تهران دانشجوي دكتري مدي -2
  دانشجوي دكتري مديريت منابع انساني دانشگاه تهران -3
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  مقدمه

ـ  ـ تجربه دنياي مدرن و تالش انسان مدرن براي رهايي از قيد و بند حاكمان ظالم و مستبد   نـام  ه كه گـاه ب
البتـه شـهروند ريشـه در     ؛برجسته سـاخت  ،»شهروند«نام ه مفهوم جديدي را ب ـ  كردنداستبداد و ظلم مي ،دين

دنياي مدرن با محور قرار دادن انسان و نفي هـر گونـه حاكميـت غيـر بشـري      . دارد سنت فكري يونان باستان
ها به عنوان  اجتماعي احيا نموده و با تلقي انسان -تالش نمود تا حقوق طبيعي بشر را در عرصه زندگي سياسي

دنيـاي مـدرن   هـر چنـد   . عزت و كرامت انسان شهروند را فراهم نمايد ،به شيوه خود ،شهرونداني آزاد و برابر
اما تجربه چند سده حاكميـت تفكـر    ،دتالش نمود تا كرامت انساني را تأمين نماي ،محوري غربي با شعار انسان

انسان از عالم قدسي و محور قرار گرفتن زندگي اين دور شدن با  نشان داد كه چنين شعاري عمالً ،مدرن غربي
هـاي زودگـذر    كرامت واقعـي انسـاني را در دام هـوس   در عالم مادي انجاميده و عزت و او به اسارت  ،جهاني
  .مخاطره انداخته است ودنيوي 

هـا و  با نگـرش فردمحورانـه مدرنيسـم غربـي آميختـه اسـت و دلبسـتگي        شهروندي در دنياي جديد غالباً
ن خصلت مدرنيته غربي را ايدر عمل  ،نگرش ليبراليستي ةغلب. هاي جمعي وي را تضعيف نموده است وفاداري

 ،در تفكـر اسـالمي   ،هـاي غربـي   بـرخالف نگـرش  . كامالً برجسته نموده اسـت  ،سوسياليستي آن ةبرابر گوندر 
 ةو همراه با تأكيد بر حقوق فردي و حرمت انسان مؤمن، خصلت جمعي جامعـ دارد شهروندي ماهيت خاصي 

داشته و خداوند از امت جامعه مؤمنان اهميت  ،در تعابير ديني. مؤمنان در قالب امت اسالمي پذيرفته شده است
خصلت خاصي از شـهروندي را  ـ هاي غربي   برخالف نگرشـ چنين نگرشي . خويش سخن گفته است دةواح

جامعـه   چنين الگويي از شهروندي، شهروندان را بـه منـافع و مصـالح جمعـيِ    . كنددر جامعه اسالمي اقتضا مي
 ،از اين منظر. سازد جمعي را براي وي مطرح ميهاي  وليتئاسالمي فراخوانده و همراه با حقوق فردي وي، مس

كنـد و او را نسـبت بـه     شهروند جامعه اسالمي با حضور فعال و متعهدانه در عرصه اجتماعي ايفاي نقـش مـي  
  .آورد ميمطلوب به حركت در ةساختن جامع

، جـود آمـد  بـه و متعالي شهروندي در تعاليم اسالمي، با تحريفاتي كه در سنت اصيل اسـالمي   ةبه رغم ايد
مـانع اجـراي الگـوي     ،جامعه اسالمي به تدريج از اين الگو فاصله گرفت و غلبه حاكمـان مسـتبد و خودكامـه   

تجربه تلخ تاريخي و دروني جامعه اسالمي در غلبـه ظلـم و سـتم و    . متعالي شهروندي در جهان اسالم گرديد
سـبب   ،تفكر دنيوي غربي از سـوي ديگـر  استعباد بندگان خداوند به دست حاكمان ظالم، از يك سو، و تهاجم 

 ،اصل اسـالم و زدودن انحرافـات و خرافـات از آن    هشده است تا احياگران مسلمان تالش نمايند با بازگشت ب
 بـه  گرايي معاصر انقالب اسالمي و اسالم. احيا نمايند، دوباره عزت و كرامت انساني را در پيوند با عالم قدسي

هاي انساني در آن محفوظ باشد و انسـان   اي كه حقوق و ارزش ي رسيدن به جامعهبرا ،)ره( امام خميني رهبري
از اين جهـت آرا  . كوششي در همين زمينه بوده است در آن جامعه به سوي سعادت و كرامت سوق داده شود،

ان رهبري بوده اسـت كـه در دور  او . حايز اهميت است ،در اسالم گرايي معاصر )ره(امام خمينيهاي  و ديدگاه
را او هـاي   از اين جهت ديدگاه. بر بازگشت به سنت اسالمي گذشته تأكيد نمود ،معاصر با طرد الگوهاي غربي
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گرايي معاصـر،   هاي مختلف اسالم ها و قرائت در باب الگوي شهروندي و كرامت انساني، به رغم وجود ديدگاه
  .زمينه دانست گرايي معاصر در اين اي تجلي كالن ديدگاه اسالمتوان به گونهمي

و ) ره(هـاي امـام خمينـي    كوشـد بـه بررسـي آرا و انديشـه    ميحاضر  اي كه ذكر آن رفت، مطالعه با مقدمه
   .در باب الگوي شهروندي و ارتباط آن با كرامت انساني بپردازد همچنين سيره عملي ايشان

  
  ها و الگوهاي شهروندي ظريهن

شهروند، به عنـوان عضـو    ،در يونان باستان. باستان دارد يونانادبيات شهروندي مفهومي است كه ريشه در 
شـهروندي اهميـت    ،در دنيـاي مـدرن  . شـد هاي شهروندي شناخته مـي  داراي حقوق و ويژگي ،جامعه سياسي

به رغم تحـوالت شـهروندي در طـول تـاريخ و     . هاي مختلفي در باب آن مطرح گرديد مضاعفي يافت و نظريه
هاي شهروندي را از منظـري كـالن بـه     توان تمامي ديدگاهتلف درباره آن، ميهاي مخ پيدايش مفاهيم و نگرش

ريشه اساسي شهروندي در اقـدامي اسـت كـه    ، براين اساس .دادجايگاه فرد در يك نظام سياسي ارجاع  ةلأمس
 ،1382 ،لـو  تقـي (دهـد  مـي  بخشي به خود در برابر محيطي كه در آن زاده شده است، انجام در جهت قدرت فرد
ـ    ،بـراين اسـاس   .شرط ديگر شـهروندي پـذيرش ظرفيـت عقالنيـت انسـاني اسـت       ).78  ةشـهروندي بـه مثاب

تهديد كننده، بر اولويتي متكي است كه بـه ظرفيـت عقالنيـت انسـاني داده      ةبخشي و سلطه بر يك زمين قدرت
  ).87 ،1382لو،  تقي(شودمي

توضـيح  » نياز به رسـميت شـناخته شـدن   «گلي گيري از مفهوم ه اند اين مفهوم را با بهرهبرخي سعي نموده
كيث  .به رسميت شناخته شدن ارضا نمايد ،شهروندي بيش از هر هويت ديگري قادر است نياز انسان را. دهند

نتيجه بحـث  . هاي شهروندي را بر اساس چهار شاخصه اصلي بررسي نمايد تالش نموده است تا نظريه فالكس
  .بستر؛ گستره؛ محتوا؛ و عمق: له شهروندي استأرسي مسمعرفي چهار شاخص اصلي در بر فالكس

امـا عـالوه بـر    . گـردد  گيري ايده شهروندي در جوامع مختلـف برمـي   به بررسي بستر شكل ،بحث نخست
هـاي   له ديگر نيز حـايز اهميـت اسـت كـه بايـد در بررسـي نظريـه       أتوجه به سه مس ،گيري بررسي بستر شكل

  :شهروندي مورد توجه قرار گيرد
چه كسـاني را بايـد شـهروند    . انداغلب معطوف به گستره شهروندي بوده ،كه مبارزات اجتماعي  اين ولا -

هـا از  در محروم ساختن بعضـي  ـ  چنين معيارهايي وجود داشته باشند اگر اصوالًـ تلقي نمود و چه معيارهايي  
  معيارهاي مشروعي هستند؟  ،منافع شهروندي

  بر حسب حقوق، وظايف و تعهدات چه بايد باشد؟ كه محتواي شهروندي   اين دوم -
  كه برداشت ما از شهروندي بايد تا چه حد عميق يا پرمايه باشد؟  اين سوم -

االت اين است كه ما تا چه حد بايد هويت خود را به عنوان يك شهروند طلب كنيم و تـا  ؤمنظور از اين س
مان داريم، اجتماعي و ادعاهاي متعارضي كه در زمانهمان را بر ديگر منابع هويت  چه حد بايد هويت شهروندي

  نظير تعهدات خانوادگي يا تأمين معاش، مقدم بداريم؟
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در  اين الگوها غالباً. هاي خاصي دارند شناسي شهروندي ويژگي براي گونه ،هر كدام از الگوهاي مطرح شده
الزم است برخي از  ،سب براي شهروندياز اين رو براي يافتن الگوي منا. اندبستر شهروندي مدرن مطرح شده

  .هاي مربوط را نيز شناسايي نماييم لفهؤم
كه شهروندي  با توجه به اين. هايي كه در اين الگوها مطرح نشده است، مبناي شهروندي است لفهؤيكي از م

اهيـت  م ،نمونـه بـراي  . يابد، الزم است مباني آن مـورد توجـه قـرار گيـرد    در درون يك نظام سياسي تحقق مي
هـاي دينـي    نظـام  بـا  ،هاي استبدادي سنتي يا توتاليتر از منظر مباني مشروعيت نظام سياسـي  شهروندي در نظام

معيارهاي شـهروندي  . باشداز باال به پايين مي ،يابي شهروندي جريان ،ها آن يوجه اشتراك هر دو. تفاوت دارد
چه كـه   يا آن ،پايينيا  هر چند شكل شهروندي باال ؛مايندخوبي اين ايده را مطرح نه توانند باز باال يا پايين نمي

له قرابـت  أگرايانه و دموكراتيك مطرح شده اسـت بـا ايـن مسـ     شهروندي نخبه ،ديويدسونو  كاستلزدر الگوي 
اي چـون مبنـاي   تـوان بـا اضـافه كـردن شاخصـه     از اين رو مـي . توانند به تنهايي آن را بيان كنندنمي؛ اما دارند

  .هاي مختلف شهروندي بررسي كرد ن ايده را در نظريهشهروندي اي
يكـي از   ،طبق الگـوي ترنـر  . نيز حايز اهميت است برايان ترنرهمچنين شاخصه نوع شهروندي در الگوي 

هر چند . باشددر نظام سياسي مي از جهت فعاليت يا انفعال شهروندان ،هاي شهروندي، نوع شهروندي شاخص
ـ  اما آن ،ودن شهروند با محتوا و عمق شهروندي از منظري تقارن دارندايده فعال بودن يا منفعل ب  رها هر كدام ب

انگيزه و كشـش   ،عميق مطرح باشد، اما افراد ممكن است در يك الگوي شهرونديِ. كنندعد خاصي داللت ميب
تواند اين فعل ميمنيا  از اين رو افزودن نوع شهروندي فعال. از خود نشان ندهند ،الزم را براي مشاركت عملي

  .تر نمايد يابي شهروندي برجسته له را در شاخصأمس
توان الگوي جديـدي  مي ،ها هاي ترنر و فالكس و تكميل آن رسد با تركيب ديدگاهبه نظر مي ،بر اين اساس

. به صورت زير براي شهروندي مطرح ساخت ،و غايت ،گستره ،نوع ،عمق ،محتوا ،مبنا ،را با هفت محور بستر
 البته بايد توجه داشت كه در هر. له شهروندي هستندأعد خاصي از مسكدام از محورهاي اين الگو ناظر به ب هر

  .)1جدول: نك(هاي بسط و تركيبي يافت  توان گونهها مي كدام از اين شاخص
  

 ةدگيري ايكه در الگوي فالكس نيز آمده است، فضاي شكل  مراد از اين شاخصه چنان :بستر شهروندي .1
: مثل .گيري شهروندي شناسايي نمود توان براي شكلجا بسترهاي مختلفي را مي در اين. باشدشهروندي مي

  .داريسرمايهيا  داري يا فئودالي؛ بستر ديني؛ بستر بورژوازي بردهـ  بستر جامعه سنتي
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  تعاريف و مصاديق هاي شهروندي شاخص

  داري؛ وازي سرمايهفئودالي؛ بورژ/كشاورزي: بستر ديني؛ سنتي  بستر
  عرصه نزاع قدرت

  مشروعيت سنتي؛ الهي؛ كاريزماتيك؛ قرارداد اجتماعي؛ موقعيت و بستر جامعه  مبنا
  ميزان رابطه تعهدات و حقوق  محتوا
  گسترش ايده شهروندي به حوزه خصوصي ـ عمومي  عمق
  منفعل؛ فعال؛ متعهدانه  نوع
  ملت؛ جهاني ـ   ؛ دولتشهر ـ   اي؛ دولت باز؛ قبيله/انحصاري  گستره
  اخروي؛ آزادي؛ رفاه؛ نفي سلطه طبقاتي ـ  فضيلت اخالقي؛ فضيلت ديني   غايت

  شناسي شهروندي الگوي پيشنهادي گونه: 1جدول 
  

  

 بـه آن  ناظر به منظر نگرش به شهروندي و حقـوق و تعهـدات مربـوط    ،مبناي شهروندي :مبناي شهروندي .2
هاي مختلفي را براي شـهروندي بـه    توان گونهمي ،هاي مختلف در مشروعيت يهبا توجه به وجود نظر. باشدمي

اما اگر شهروندي را  ؛گرددشده و تضعيف مي شهروندي كامالً رقيق ،ها البته در برخي از اين نظريه. دست آورد
هـايي از   نمونـه . ها و الگوي شهروندي بيـابيم  توانيم تناسبي بين اين نظريهدر معناي عام آن در نظر بگيريم، مي

هـاي   شهروندي مبتني بر نگرش سنتي به مشروعيت؛ شهروندي مبتني بـر آمـوزه  : ند ازا مباني شهروندي عبارت
دموكراتيك / گرايانهپايين و شهروندي نخبه/ بحث از شهروندي باال. ديني؛ شهروندي مبتني بر قرارداد اجتماعي

  .گرددبه مبناي شهروندي برمي
  

. گـردد پرسش از محتواي شهروندي به نسبت تعهدات مزايا، يا حقوق و تكاليف برمـي  :يمحتواي شهروند .3
 در ايـن . سـت ا هاي مختلفي را در باب اين حدود و وظايف مطرح ساخته هاي مختلف شهروندي ديدگاه گونه

  .مقايسه نمود... ليبرال و پسا ،ليبرال ،در الگوي ماقبل مدرن توان بين شهرونديجا مي
فـالكس  . گـاه از دو الگـوي شـهروندي سـطحي و عميـق صـحبت شـده اسـت         ،اظ محتواي شهرونديبه لح
  .مطرح ساخته است 1ـ2شناسي بوبك را در باب مقايسه شهروندي عميق و شهروندي سطحي در جدول  سنخ
  

عمق شهروندي به حدود اهميت و دخالـت شـهروندي در حـوزه خصوصـي و عمـومي       :عمق شهروندي .4
خصوصـي   -شهروندي را به حوزه عمومي مربوط دانسته و حوزه فردي هاي مدرن عمدتاً نظام. شودمربوط مي

فـرد بـه زنـدگي عمـومي و      تر كمشهروندي سطحي آن است كه به دليل دلبستگي . گيرددر اختيار فرد قرار مي
و تعهدات  هاي شخصي خويش، در ارتباط با مسائل عام اجتماعي تعامالت، حقوق جمعي و تمركز بر خواسته
  :شهروندي عميق چنين تعريف شده است ،در مقابل. اندكي را در بر داشته باشد
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اين فعاليت محور سياسي . كندها و فضاهاي گوناگوني عمل مي فعاليت شهروند كه به طور مستقل در مكان
ي مشـترك و  دهد و بنابراين امكان سياست را به عنـوان يـك مشـاركت فـردي در فعـاليت     ر مييرا از دولت تغي

  .نمايداجتماعي اعاده مي
  

  شهروندي عميق شهروندي سطحي

.شوند حقوق برتر شمرده مي .كنند ها متقابالً يكديگر را حمايت مي حقوق و مسئوليت   
 فعاالنه منفعالنه

به عنوان بنيان زندگي خوب) و نه لزوماً دولت(جامعه سياسي دولت به عنوان يك شر ضروري  

عموميصرفاً يك موقعيت   گسترش در زندگي عمومي و خصوصي 
 وابستگي متقابل مستقل

 آزادي از طريق فضيل مدني آزادي از طريق انتخاب
 اخالقي حقوقي

  الگوي شهروندي سطحي و عميق فالكس: 2جدول 
  

ـ ودر نتيجه با ا ،شدن جامعه كمك نموده اتميزهبه  هاي سياسي ليبرال عصر مدرن غالباً نظام ده يـابي ارا  تلوي
مصداق بارز شهروندي سطحي  ،چنين شهروندي. تحت الشعاع قرار گرفته است ،فردي، مسائل و منافع جمعي

هـاي  نظريـه  ،مقابـل  در. هاي بسيار انـدكي نسـبت بـه تعهـدات اجتمـاعي خـويش دارنـد       است كه افراد علقه
هـاي  اجتمـاعي، دغدغـه   اند، تا با فعال كردن تعهدات فرد نسبت به عرصهخواهي جديد تالش نموده جمهوري

 .نسبت به امور جمعي ايجاد كنند ،ي در آنهاتر بيش
  

هاي شهروندي نگرش متفاوتي را نسبت بـه مشـاركت شـهروندان در    هر كدام از نظريه :نوع شهروندي .5
 ،تـوان در الگوهـاي شـهروندي منفعـل    هاي بـارز نـوع شـهروندي را مـي    نمونه. كنندعرصه سياسي مطرح مي

توان با الگوهاي مشـاركت سياسـي مقايسـه     نوع شهروندي را مي. و شهروندي متعهدانه يافت ،لشهروندي فعا
آلمونـد و  گيري از الگوشناسي فرهنـگ سياسـي    در مباحث توسعه سياسي و فرهنگ سياسي اغلب با بهره. كرد

  :شودالگوي مشاركت سياسي مطرح مي سه گونه ،همكاران وي
ـ  ،شاخصه اين الگو. كوره است ا دهفرهنگ سياسي محدود ي ،گونه نخست افـراد نـه   «ن اسـت كـه در آن   اي

كنند و نه تصوير روشـني  نسبت به نهادهاي سياسي كشور و نيز مسائل و تصميمات ملي احساس وابستگي مي
  .»از نظام سياسي در ذهن دارند

 ؛سياسي آگاهي دارندمردم از نظام  ،هر چند در اين الگو. فرهنگ سياسي تبعي يا انقيادي است ،الگوي دوم
توانند افراد نمي ،يها و تقاضاها و يا ضعف ساختارهاي نهاد ولي به علت نبود نهادهاي بيان و تجمع خواست«

هـاي مـردم    نخبگـان سياسـي سـخنگوي خواسـت     ،در اين فرهنگ. از كارايي سياسي چنداني برخوردار باشند
  .»هستند
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) ها و تقاضاها طرح خواست(ها، مردم هم در سطح نهادهدر سومين الگوي فرهنگ سياسي مشاركتي يا فعال
 نقش دارند و نسبت به رفتار نخبگان سياسي حساس) ها ها، قوانين و طبقه بندي اولويت استراتژي(ها و نيز داده

توانند بـه نظـام سياسـي كمـك كننـد و در      در اين الگو شهروندان از لحاظ رواني بر اين باورند كه مي. ندهست
  .باشندثر ؤم ،تصميمات

گونـه الگـوي   بـر اسـاس دو   ،توان الگوهاي مشاركت سياسي را از منظر منشأ مشـاركت در نگاهي ديگر مي
ها را با دو گونه شهروندي فعال و اقتدارپذير مقايسـه   بندي نمود و آن مشاركت از باال و مشاركت از پايين طبقه

هروندي را بر اساس شكل شهروندي، شهروندي مبتني هاي مطرح در الگوهاي شلفهؤيكي از م برايان ترنر. كرد
هـاي مربـوط بـه     نيز از منظري كالن، تمامي ديـدگاه  كاستلز و ديويدسون. بر رابطه از باال يا پايين دانسته است

  .)3جدول : نك(اند بندي كردهگرايانه و دموكراتيك طبقهاصلي نخبه ةشهروندي را در دو گون
  

  شهروندي دموكراتيك  هگرايان شهروندي نخبه  الگو

  ها ويژگي
 مبتني بر بينش مردمي مبتني بر نقش نخبگان
 جريان قدرت از پايين به باال جريان از باال به پايين

زدايي از مردم قدرت بخشي به مردم قدرت   
  ديويدسون - دموكراتيك كاستلز/ گرايانهالگوي شهروندي نخبه : 3جدول 

  

كراتيـك و بـر   وسنتي دم ،سنت دوم. كندمي به صورت خصمانه برخورد ميسنت نخبه گرايانه با بينش مرد
بخشي سـازگار اسـت؛    اين سنت تنها ديدگاهي است كه به سهولت با گرايش به قدرت. بينش مردم مبتني است

اين در حالي است كـه سـنت اولـي، بـر     . زيرا تنها اين نظريه است كه با جريان قدرت از پايين هماهنگي دارد
هايي كـه در   از آن ،بنابراين يابد و تنها از باال جريان مي ،بنيان يافته است و مطابق با آن، قدرت ،برگاناساس خ
  .زدايي صورت گيرد گيرند، بايد قدرت مي پايين قرار

سبب تمايز ماهيت مشاركت در انديشه اسـالمي بـا الگـوي     ،هاي ديني در اسالممحوريت شريعت و آموزه
شود الگوي جديدي را براي مشاركت سياسي در حكومت اسالمي موجب مي يتمايز چنين. مدرن غربي است

اي از مشـاركت در  گونـه  ،الگوي مشاركت سياسي متعهدانه. اضافه نماييم» مشاركت سياسي متعهدانه«با عنوان 
يـف  يـك تكل  ،عرصه سياسي است كه حضور متعهدانه فرد را در عرصه سياسي با استناد به امور ماوراي فردي

در چنين نگرشي حق و تكليف و تعهـد  . خواهد تعهداتي را در عرصه سياسي بپذيردمي فردكند و از اعالم مي
 در نگرش غـرب عمـدتاً   ،اما مبناي مشاركت در عرصه سياسي. به مشاركت در عرصه سياسي تلفيق يافته است

هاي ليبرال كه فـرد محـور اسـت غلبـه      ويژه در نظامه اين امر ب. باشدمبتني بر محوريت انسان و حقوق وي مي
  .دارد

شود، مبتني بر اراده و خواسـت  با شهروندي فعال همسان مي در مقابل، مشاركت سياسي از پايين، كه غالباً
مبتنـي   ،هاي آزاد فردي و بر اساس حق تعيين سرنوشتگيري ارادهدر اين الگو مشاركت با شكل. مردمي است

صاحب حق يا اختيـار   ،افراد. پذيردآوري منابع ديگر صورت مي از اشراف يا الزامبر قرارداد اجتماعي و مستقل 
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اين حضـور و رأي   ،رفتار كنند و در نتيجه در صورت پذيرش حكومت ديني خواهندهر گونه كه ميتا هستند 
و  ناشـي از حضـور ارادي   ،در اين جا مشاركت فعـال . بخشدآنان است كه به حكومت مشروعيت و اعتبار مي

  .باشدفارغ از الزامات پيشيني يا فرا فردي مي ،مطابق خواست و نظر افراد
ايـن امـر بـه    . يابـد مشاركت سياسي فعال در بستر ديني عالوه بر يك حق بودن، صبغه تعهد ديني نيـز مـي  

رأي و گردد كه تعيين كننده بـودن  مردم در حكومت اسالمي برمي نقش كليديِ طرفدارانِ دينيِ هاي درون قرائت
توان بـه عنـوان مشـاركت سياسـي     از اين الگو مي. كنندديني نيز استناد مي هاي درونمشاركت مردم را به آموزه

هاي عميـق محسـوب   مشاركت سياسي متعهدانه به لحاظ عمق شهروندي، از گونه شهروندي. متعهدانه ياد كرد
  .شودمي

  

برخـورداري از حقـوق    )بـاز يـا بسـته بـودن    (ي بحث از گستره شهروندي بـه چگـونگ   :گستره شهروندي .6
 .توان از شهروندي واحد يا متكثر نيز بحث نمودهمچنين مي. گرددشهروندي در يك جامعه و قلمرو آن برمي

  

غايت شهروندي مطرح شده  بارةهاي مختلفي در ديدگاه ،هاي مختلف شهرونديدر نظريه :غايت شهروندي .7
تـوان غايـات   به صورت اجمالي مي. يت نظام سياسي و جامعه بستگي داردخود به غا ،غايت شهروندي. است

يـا نفـي سـلطه و     ،آزادي ،سازي فضـيلت زمينه ،مطرح شده براي شهروندي را غايت رفع نياز در جوامع سنتي
  .سيطره دانست

  
  

  پيشينه و مباني شهروندي در سنت اسالمي
محـور،   شود و از منظري غربنياي مدرن تلقي ميوردهاي داهر چند شهروندي در معناي مدرن آن از دست

امـري عـام و    ،شـهروندي  هلأرسد مس اما به نظر مي ،شودالگوهاي ديگر و ماقبل مدرن با چنين تعبيري ياد نمي
و حقوق و تعهدات وي را در است اجتماعي  -حاكي از جايگاه فرد در عرصه سياسي ،شهروندي. فراگير است

  .كندعرصه عمومي بيان مي
در متون مربوطه نيز اغلب . نيز سخن گفت يتوان از الگوي شهروندي در جامعه اسالمبا چنين نگرشي مي

هاي مختلف ماقبل مدرن، همچون يونـان باسـتان، جمهـوري     در نگرش ،تالش شده است تا الگوي شهروندي
هد فـراز و فـرود و   هايي شـا  هر چند از منظر مدرن چنين نگرش. ويژه در سنت مسيحي بررسي شوده روم و ب

 هـا همگـي بـه    امـا آن  ،تحول در مفهوم شهروندي و حوزه وظايف و اختيارات و حقوق شهروندان بوده است
  .انداي الگوهاي متفاوت شهروندي بودهگونه 

طبـق تعـاليم   . يكي از مباحث مهم اجتماعي اسالم است ،ها و الگوي آنعضويت در جامعه اسالمي و شيوه
بـا  . پذيرش پيام آسماني اسالم در باب توحيد است ،عام عضويت در جامعه اسالمي تنها معيارِ ،بنيادين اسالمي

-هر مسلماني حقي مساوي با ديگران در جامعه اسالمي مي) ص(پذيرش توحيد و اقرار به رسالت پيامبر اسالم

هـيچ حـق نـژادي،     ،در اسالم. ترين حق هر عضو جامعه اسالمي حفظ جان، مال و ناموس اوستاساسي. يابد
عضـويت در شـعوب و   . تنها معيار برتري براي اعضاي جامعه اسالمي، تقواست. اي پذيرفته نشده استعشيره
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قبايل و اقوام به تصريح قرآن كريم تنها به منظور تمايز و شناسايي بين افراد و اقوام است و هيچ مزيتـي بـراي   
جامعه اسـالمي را بـر    ،جامعه جاهلي هايها و امتياز با حذف تبعيض )ص(پيامبر اسالم. شود فرد محسوب نمي

  .ن بنا نهادااساس مساوات و برابري تمامي اعضاي مسلمان
  

  كرامت شهروندان در حكومت
كرامت انساني و حق شهروندي، يك بحث علمي تئوريك صرف نيستند؛ بلكه به صورت محسوس نتيجـه  

يك شهروند در درون حكومت مورد مطالعه قـرار خـواهيم   از اين رو، اكنون انسان را به عنوان . خارجي دارند
داد و حقوق اساسي شهروندان را كه مبتني بر كرامت آنان است، طرح خـواهيم كـرد و اصـول كلـي اسـالم و      

  .را در خصوص حقوق اجتماعي شهروندان، خواهيم آورد) ره(هاي حضرت امام خميني ديدگاه
. ن، خصلت انسان بودن آنان مقدم بر ويژگي شهروندي آنان اسـت بنابراي. ندا شهروندان در درجه اول انسان

كرامت ذاتي براي انسان منفعتي ندارد، مگر اين كه انسان در صحنه اجتماع قرار بگيرد و به اصـطالح امـروزي   
در اين موقعيت، صحبت از حفظ كرامت و يا تعدي و تجاوز به كرامت ذاتي انسان . عنوان شهروند را پيدا كند

شوند و به نام انسان از حقوقي برخوردارنـد   ها آزاد زاده مي همه انسان. كند وان يك شهروند، معنا پيدا ميبه عن
توان كسي را از داشتن آن محروم كرد؛ امـا در حقـوق شـهروندي     توان آن را از كسي سلب كرد و نمي كه نمي

تعريف شده را كـه عمومـاً بـه صـورت     اعطايي، انسان بايد در سايه دولتي قرار بگيرد و چنانچه دولت حقوق 
آيد به او اعطا كند، خواهيم گفت كه كرامت انساني شهروند رعايت شده است؛ بـه عبـارت ديگـر،     قانون درمي

كرامت انسان است  ،انسانِ شهروند، واجد يك سري حقوق اساسي و بنيادين است كه منبع و مبناي اين حقوق
  .ق بنيادين را رعايت و حراست كنندند اين حقوا هاي حكومتي موظف و دستگاه

ين حقوق انسـاني و  تر بيشتوانند به نوعي زندگي كنند كه درآن  شهروندان در پناه دولتي عادل و مقتدر مي
  . شان حفظ شودحرمت

  :توان مسئوليت حكومت و دولت را در دو جنبه ذكر كرد در يك نگاه كلي مي
آزادي، حيـات  : قوق اوليه و فطري شهروندان شوند؛ حقوقي مانندها اجازه ندارند وارد ح دولت :جنبه سلبي. 1

  .و زندگي شخصي
ارتقا و تقويت حقوق طبيعي و كرامت انساني شهروندان  برايند كه ا ها موظف و مكلف دولت: جنبه ايجابي. 2

  .اقدامات عملي انجام دهند
  

  كرامت انساني امام خميني و
  پذير مواجه با اقشار آسيب -1

. نمودنـد  انگذارحكومتي اسالمي، بر ارزش انسان و رعايت كرامت او تأكيد مييبه عنوان بن) ره(ينيامام خم
دانستند كه مسأله مهم براي يك حكومت اسالمي اين است كه تمـام شـهروندان و اتبـاعش بـه يـك       ايشان مي

حمايت قانون و حكومت از  بر رسيدگي و) ره(از اين رو، امام. مند شوند اندازه از مزايا و عدالت حكومت بهره
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هاي گذشته به حاشيه رانده شده بودند و عنوان شهروندان درجه چندم را پيـدا   هاي رژيم مهري كساني كه با بي
  .نمودند كرده بودند، اصرار مي

 مسـتمندان و  نـد كـه بـا فقـرا و    ا و حكومت عدل موظف نظام ونيرهبران و روحان ران و كارگزاران ويهمه مد«
  ).341، 20جصحيفه امام، ( »حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تر بيش ها پابرهنه
ترديد، تأكيد امام در رسيدگي به وضعيت اقشار پايين و مستضعف و دلجويي از آنان، دليلي بـر ديـدگاه    بي

  .بلند ايشان در خصوص كرامت و حرمت تمام شهروندان جامعه اسالمي است
  

  هاي عمومي يآزاد  -2
هاي  اين دسته از آزادي .باشد بود، مي» عبوديت«كه در مقابل  آزادي در اينجا غير از آزادي در حقوق فطري

اي  انديشمندان و حاميان حقوق بشر از اهميت ويـژه  هاي حقوقي است كه از ديد  ترين بحث عمومي، از پردامنه
صي ندارد و به تعـداد انديشـمندان بـراي آن تعريـف     اما اين مفهوم تعريف و حد و مرز مشخ. برخوردار است

  : فرمايد در اين باره مي )ره(حضرت امام. صورت گرفته است
كسـي الزامشـان    .آزاد اسـت  ]مرامشان و[ شان دهيف داشته باشد، مردم عقيست كه تعرياي ن  ك مسألهيآزادي «
 ).94، ص10همان، ج(» عقيده را داشته باشيدن يا كند كه شما بايد حتماً نمي

آنچـه از   ،دهنده است انگيز و فريب كه مفهوم آزادي به خودي خود بدون قيد و البته وسوسه اما از آنجايي 
دربـاره حـد آزادي بـه     )ره(حضرت امـام . حد و مرز نيست نهايت و بي شك آزادي بي شود، بي آزادي اراده مي

  :فرمايد مي عنوان حدود كرامت شهرندي
خـواهم اذيـت كـنم، آزادم كـه هرچـه       خواهم بكـنم، آزادم هركـه را مـي    ركاري ميحاال كه من آزادم كه ه

ـ ا ]ايآ[. بكنم ولو به ضد اسالم باشد ولو به ضد منافع مملكت باشد خواهم مي ، 8ج، همـان ( آزادي اسـت؟ ، ني
  ).65ص

  
   حق انتخاب-3

  :دانند ب نوع و شكل حكومت را از حقوق اوليه مردم ميانتخا) ره(امام خميني
دسـت داشـته    ن شـكل و نـوع حكومـت را در   يـي ملتي است كـه بايـد سرنوشـت و تع    حقوق اوليه هر زا«
  ).367، 4ج همان،(»باشد

  .دنداراي  كيد ويژهأانتخاب ت آزادي افراد در ايشان درباره حق انتخاب و رأي مردم بر
ـ ل فـرد و  يـ اي حق تحم ها گروه و دستيچ فرد و يانتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و ه مردم در«  ا ي

  ).10ص، 21ج همان،(»افرادي را به مردم ندارند
  
  نقش نظارتي شهروندان -4

 در دانند و مي سعادت جامعه اسالمي را در گرو فضاي نقد ،نظارت ملت در مورد اهميت) ره(حضرت امام
   :ندشمر عين حال نظارت شهروندان بر حاكمان را يك وظيفه مي
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بلكه تخطئـه،  ، اشكال. ستيكسي را حق اشكال ن، ميكن مي م وييگو م كه هرچه مييمان كند ماها گيالبته نبا«
  ).451ص، 20ج همان،(» ها ه الهي است براي رشد انسانييك هد

، گذاشـتم  كج كنار گذاشتم،م را يمن پا اگر. ن امور، نظارت كننديا بر .ند كه نظارت كنندا همه ملت موظف 
  ).5ص، 8ج همان،(»ا كج گذاشتي، خودت را حفظ كنت ريد پاينملت موظف است بگو

  
  ها و مخالفان  حقوق اقليت -5

اي است كه از احتـرام بـه    ها با هر انديشه و از هر نوع و جنسي كه باشند، پديده پذيرش حقوق برابر انسان
  . شخصيت و اعتقاد به اصالت بشر سرچشمه گرفته و تفكري پيشرفته است

 راهـا   حقوق اقليت حكومت جمهوري اسالمي ايران رعايت هاي مذهبي در اقليتدر مورد حقوق ) ره(امام 
  .داند ناشي از احترام اسالم به آزادي اين گروه مي

  )462، 6ج همان،(»ل استئاسالم به آنها، براي آنها احترام قا. شود مي رعايتهاي مذهبي حقوقشان  اقليت«
جمهوري اسالمي شما اجازه خواهد داد تا مذاهب ديگر به طـور آزاد و   يشان در پاسخ به اين سؤال كه آياا

  : شان بپردازند، فرمودند آشكار به انجام امور مذهبي
نـد  يض مذهب خود آزادانه عمل نمائه فرايتوانند به كل كومت اسالمي ميحهاي مذهبي در  بله تمام اقليت«

  ).580 ،21ج، همان( »حفاظت كند و حكومت اسالمي موظف است از حقوق آنان به بهترن وجه
  
  برابري و عدالت -6

نيـز   )ره(حضرت امام خمينـي . ها است ها و امكانات، الزمه كرامت ذاتي انسان عدالت و برابري در فرصت 
گسـتري را وظيفـه همـه     ايشـان عـدل  . بر عدالت و برابري اسالمي در جمهوري اسالمي تأكيد بسياري داشـتند 

  .دانند مي مسئوالن كشور
هـاي نظـام    ارگـان  سـاير  متعلقـات آن نيسـت كـه در    يه ويقـوه قضـا   به مخصوص، عمل به عدل اسالمي«

هـا و   سـپاه پاسـداران و كميتـه    انتظامي و متعلقات آن و قواي نظامي و دولت و مجلس و جمهوري اسالمي از
غيراسالمي داشـته   ارجدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفت طور  به نيز متصديان امور بسيج و ديگر

  )140 ،17ج همان،(»باشد
  
  امنيت اجتماعي و حقوق اقتصادي -7

اش تهديـد   هـاي مـادي و معنـوي    اش از امنيت برخوردار نباشد، در واقـع سـرمايه   شهروندي كه در جامعه
  . شود مي

  :اند رتبه جمهوري اسالمي دستور داده به مسئوالن عالي )ره(در اين باره حضرت امام 
ا يمورد حق كسي دخل و تصرف كند  منقول و درير منقول و چه غچه مال كسي  چ كس حق ندارد دريه« 
 ق و ثبـوت حكـم از نظـر   يـ بررسـي دق  ، آن هـم پـس از  حـاكم شـرع  بـه حكـم    مگر ؛ديف و مصادره نمايتوق

  ).140، 17ج همان،(»شرعي
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  اي و ايجاد مكانيزم اجتماعي مناسب با كرامت انسان ماده فرمان هشت
، يعني چهل و شش ماه و دو روز پس از پيروزي انقالب اسـالمي ايـران،   1361آذر  24در ) ره( امام خميني

 ،17صـحيفه امـام، ج  (. گيـرد  كنند كه منشور حقوق شهروندي و كرامت انسـاني لقـب مـي    فرماني را صادر مي
  )139ص

اول انقالب به صورت ضـربتي و  شرايط زماني و جو حاكم بر اجتماع كه نيروهاي انقالبي به ضرورت  در 
تاختنـد، دو ابرقـدرت شـرق و     كردند و دشمنان خارجي به مرزهاي غربي و جنوبي ايران مي اي عمل مي سليقه

غرب با اشغال افغانستان توسط شوروي و حضور نظاميان آمريكايي در عربسـتان سـعودي و كويـت و ايجـاد     
دشمنان داخلـي نيـز،    ؛ران را به محاصرة نظامي خود در آورده بودندعمالً اي ، داد آمريكا با پاكستان و تركيه قرار

از . آسايش و آرامش و امنيت مردم را سـلب كـرده بودنـد    ،...و  سوزي سازي، خرمن گذاري، غائله با ترور، بمب
ديگر سوي، دولت جمهوري اسالمي نيز، به خاطر عدم تجربه و جوان بودن، هنوز با روش آزمايش و خطا، به 

در اين فضاي . كرد تالش مي) جمهوري اسالمي(كرد و ملت با تمام توان براي تحقق هدفش  ي حركت ميكند
هاي دولتي، آسايش، آرامش و تكـريم مـردم    براي تحقق احكام اسالم در تمام ارگان) ره( خميني پر التهاب، امام

  .اي را صادر نمودند ماده بخش هشت صبور و پايدار، پيام اطمينان
مجلـس  (اي خطاب به همة مسئولين مربوطه، براي تهية قانون  ماده در بند اول فرمان هشت) ره( ينيامام خم

دستور تهية قوانين شرعيه و تصويب و ابالغ آن را بـا دقـت    )براي تهيه و تصويب، و دولت براي ابالغ و اجرا
  :اند د آوردهو براي اهميت و عموميت مسائل قضايي در همين بن ند؛الزم و سرعت، صادر نمود

در رأس  تر برخوردار اسـت،  بيشاست و از اهميت  ضايي كه مورد ابتالي عمومقوانين مربوط به مسائل ق«
، 17ج، همان(»يل نكشد و حقوق مردم ضايع نگرددساير مصوبات قرار گيرد كه كار قوة قضاييه به تأخير يا تعط

139(.  
ضمن تأكيد بر صالحيت قضـات، بـه صـالحيت     امام خميني در احقاق حقوق شهروندي و كرامت انساني

  .دنپرداز هاي دولتي نيز مي كارمندان و متصديان ارگان
كردند، بايد از بدنـة نظـام جمهـوري اسـالمي خـارج       در دوران رژيم پهلوي به مردم ظلم مي كه آنجايي از
امام خميني در  ؛گرديد يشد و انصاف مراعات م شدند، در اين تصفيه بايد موازين ديني و اسالمي رعايت مي مي

  :اند هدآوراي  فرمان هشت ماده ذيل بند دوم
طرفي كامل، بـدون مسـامحه و بـدون اشـكال      كارمندان و متصديان امور با بي ساير رسيدگي به صالحيت«
شود، صورت گيرد تا در حالي كـه اشـخاص فاسـد و مفسـد      هاي جاهالنه كه گاهي از تندروها نقل مي تراشي

علـي اشـخاص   ميـزان، حـال ف   و. د، اشخاص مفيد و مؤثر با اشكاالت واهي كنار گذاشته نشوندشون تصفيه مي
ه كه با قرائن صحيح معلوم شود كـ  اند، مگر آن هايي كه در رژيم سابق داشته ش لغز است با غمض عين از بعض
  ).139، 17ج، همان(»فعالً نيز كارشكن و مفسدند
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قضائيه عالوه بر تدوين قانون قضايي، قاضي بايـد داراي شـرايط   براي حفظ كرامت و شأنيت مردم در قوة 
امـام  . قضاوت نيز باشد تا احتمال تعدي به حقوق مردم از ناحية نفوذ ديگران در قاضـي وجـود نداشـته باشـد    

  : فرمايند ميخميني در بند سوم 
بايـد بـا اسـتقالل و    هـاي انقـالب،    آقايان قضات واجد شرايط اسالمي، چه در دادگستري و چه در دادگاه«

را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كـار   ون مالحظه از مقامي، احكام اسالمقدرت، بد
  ).140، 17ج، همان(»هميت خود ادامه دهندپرا

  : ندا هامام خميني بر اساس موازين اسالم در ذيل بند سه فرمود
تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضـا   آنانبايد از احكام ن امر ايمأمورين ابالغ و اجرا و ديگر مربوطين به «

نمايند و احساس كنند كه در ساية احكام عدل اسالمي جـان  قضايي و ابالغ و اجرا و احضار، احساس آرامش 
كـه  و مال و حيثيت آنان در امان است و عمل به عدل اسالمي مخصوص به قوة قضاييه و متعلقات آن نيست؛ 

هاي نظام جمهوري اسالمي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظـامي و سـپاه    ساير ارگاندر 
طور جدي مطرح است و احدي حق نـدارد بـا مـردم      ها و بسيج وديگر متصديان امور نيز، به پاسداران و كميته

  ).140، 17ج، همان( »رفتار غيراسالمي داشته باشد
  :اند امام خميني در بند پنج و شش آورده

هيچ كس حق ندارد در مال كسي چه منقول و چه غير منقول، و در مورد حق كسي دخل و تصرف كند يا «
 .توقيف و مصادره نمايد، مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكـم از نظـر شـرعي   

ا وارد شود يا كسـي را  هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنه
 جلب كند، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت بـه فـردي اهانـت نمـوده و    

  )140ص ،17صحيفه امام، ج( ».ـ اسالمي مرتكب شود اعمال غير انساني
  : اند اي آورده ماده در فرمان هشت) ره( امام خميني

ا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركـز گنـاه گـوش    به تلفن ي ...هيچ كس حق ندارد«
بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس  گناه كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند

ه گنـا  ]و[هـا جـرم    تمام اين. از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده، ولو براي يك نفر فاش كند
ر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فـوق،  چون اشاعة فحشا و گناهان از كباياست و بعضي از آنها 

  )141-140ص ،17همان، ج( ».مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي است
   :اند يي آورده ها همچنين در ذيل بند هفتم به جهت اهميت مطالب با بيان نمونه

فقط بايـد بـه وظيفـة نهـي از     . هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد«
منكر به نحوي كه در اسالم مقرر است، عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانـه و  

و همچنـين   ...باشـد  يساكنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي قصاص م
صادر نمايند كه به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند بـه  ضات، حق ندارند ابتدائاً حكمي هيچ يك از ق
هـاي ديگـر عليـه نظـام      هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانة امن و تيمي است و نه محل توطئـه  منازل يا محل
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صـحيفه  ( ».دة چنين حكمي، مورد تعقيب قانوني و شـرعي اسـت  كننده و اجرا كنن جمهوري اسالمي، كه صادر
  )142-141ص ،17امام، ج

كند كه بـه كسـي    جا كه رهبر بايد داراي عدالت ايجابي و سلبي باشد و عدالت ايجابي رهبر اقتضا مي از آن
بـر اسـاس    .ظلم نكند، نه تنها خودش به كسي ظلم نكند، بلكه همة فرمانبرداران زيردستش به كسي ظلم نكنند

انـد و   همين عدالت ايجابي است كه امام خميني دستور تدوين قانون دقيق اسالمي و اجراي آن را صادر نموده
فرمودند تا حيثيت، شرف و آبروي همـه حفـظ بمانـد و     هايي مي به كرات به مسئولين نظام دربارة مردم توصيه

  .مؤمنين به سعادت اخروي نيز نائل آيند
  :اند اي آورده ماده در بند هفتم فرمان هشت) ره( ام خمينيبر همين اساس، ام 
هـا و ديگـر مراكـز بـا      ها و دانشـكده  هاي قضايي و دانشگاه هاي دولتي و دستگاه همچنين در جميع ارگان«

قاطعيت و شدت عمل، ولي با احتياط كامل، بايد عمـل شـود، لكـن تحـت ضـوابط شـرعيه و موافـق دسـتور         
؛ چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچـه مسـامحه و   ها ها و دادگاه دادستان
و در عين حال، مأمورين بايد خارج از محدودة مأموريت كه آن هم منحصر است به  شودانگاري نيز نبايد  سهل

  )141همان، ص(».محدودة سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملي انجام ندهند
  : اند ها آورده مچنين براي نمونه افساد في االرض، عالوه بر گروهو ه

ألرض و كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حكم مفسد فـي ا «
بايـد عـالوه بـر ضـبط آنچـه از ايـن قبيـل         و د و هالك حرث و نسل است،اسمصداق ساعي در ارض براي ف

  )همان(».ه مقامات قضايي معرفي كنندموجود است، آنان را ب
  

  ) ره(در سيرة عملي امام خميني كرامت انساني و حقوق شهروندي
مراقبت از اطرافيان خويش در برخـي   ،امام خميني در حفظ حقوق شهروندي هاي يكي از مهمترين دغدغه

 )ره(مدارانه امـام خمينـي   ندر رفتار دي. نهادن به ساير حقوق مردم بود احتمالي در جهت اجر هاي استفادهء سو
  .هاي مختلف زندگي نمايان است هاي اين كرامت انساني، در عرصه نيز جلوه

داد تا قـوانين   با تشكيل جمهوري اسالمي و تشكيل نهادهاي انقالبي به مسئوالن دستورهاي اكيد مي
جـا از   فادة نابـه مسـئوالن را بـه دوري از اسـت   . را رعايت و احكام اسالمي را به طور كامـل اجـرا كننـد   

هـا را متنبـه    نمـود آن  هايي كه برايشـان ايجـاد مـي    كرد و با محدوديت امكانات و قدرتشان سفارش مي
هـاي خـود را بـر     ساخت تا دست به هر نوع اقدامي نزنند و به اسم اسالم و جمهوري اسالمي سليقه مي

را به رعايت قانون ـ كه منبعث از  به جِد خواستار اجراي قانون بود و امت اسالمي . مردم تحميل نكنند
شد حقوق حقة مردم پايمـال شـود يـا زيـر      خواند و از هر نوع اقدامي كه باعث مي شرع است ـ فرا مي 

  .نمود سؤال برود جلوگيري مي
ً در جامعة ايران داشت براي رفـع موانـع   . امام با توجه به نگاهي كه به كرامت انساني مخصوصا

تـوان بـراي ايـن     از جمله موانعي كـه مـي  . نمود به مسئوالن گوشزد مياجرايي و قضايي آن، مرتب 
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جـا ـ چـه در مسـائل سياسـي و چـه در مسـائل         هاي بـي  دهي هدف برشمرد، رانت خواري و امتياز
به همين سبب، هم در گفتار و هم در عمل، نزديكان و ياران خويش را از هر نـوع  . اقتصادي ـ بود 

  .كرد ميدخالتي كه بوي رانت دهد، منع 
از آنجا كه مردم و مسئوالن عالقه خاصي به امام و بستگانش داشتند، امام احتمال سفارش بستگانش را، در 

  : نويسد داد در يك دستور كتبي به نخست وزير وقت مي مي... مورد برخي، در مسائل سياسي، اقتصادي و
ساني كه از منسوبين و يا اقرباي اينجانب ها و ادارات دولتي اخطار نماييد ك الزم است به جميع وزارتخانه«

كنند، به هـيچ وجـه بـه     هستند و براي توصيه اشخاص و يا نصب و عزل اشخاص به مراكز مربوطه مراجعه مي
 ،6صـحيفه امـام، ج  ( ».منسوبين و نزديكان مطلقاً حق دخالت در اين گونه امور را ندارند. آنان ترتيب اثر ندهند

  )365ص
  

  و كرامت انساني كارگزاران نظام

  عدم سوء استفاده از قدرت و رانت) الف
از نگاه امام، بايد همة كارگزاران داراي اخالق اسالمي بـوده و حـافظ امانـت مردمـي باشـند و      

المال بودنـد مـورد    كساني كه در صدد سوء استفاده از قدرت يا موقعيت و استفادة بي مورد از بيت
ه در سخنان امام اشاره شد برنامه جمهوري اسـالمي، اجـراي   همان طور ك. شدند طعن امام واقع مي

تافـت و بـا    به همين جهت امـام هرگونـه سـوء اسـتفاده را برنمـي     . عدالت در جامعة اسالمي است
  . شوريد گرفت و مي جديت بر آن خرده مي

  هـــاي احتمـــالي از طـــرف يـــارانش هـــم   امـــام بـــا درايـــت و تيزهوشـــي خـــود مـــانع رانـــت 
  م، در يـــك جـــا جلـــو چنـــين اعمـــالي را ســـد كـــرده و مـــردم را آگـــاهحضـــرت امـــا. شـــد مـــي 

تـوان گفـت    مـي » هاي نـاروا   نسبت«البته خطاب امام در اين مطلب، ياران نيست چرا كه با آوردن . كند مي
  :باشد اند مي افرادي كه به واقع قصد سوء استفاده از مقام و منزلت امام را داشته

شود و ممكن است پس از من، در  واقعيت به من داده مي ي بيها اكنون كه من حاضرم، بعض نسبت«
شود مورد تصديق نيست  كنم آنچه به من نسبت داده شده يا مي حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض مي

باشد با تصديق كارشناسان يا در سيماي جمهوري اسالمي  مگر آن كه صداي من يا خط و امضاي من 
  )451، 21همان، ج(» .چيزي گفته باشم

شد كسي را بركنار كند برايش مهم نبود كـه آن   بنابراين اگر قرار مي. هدف و اعتقاد امام از شرع گرفته شده بود
  :نمود شخص كيست؛ چون در مقابل، اعتماد و آزادي را به مردم هديه مي

د چون در مورد كانديداتوري آقاي فارسي كه از سوي حزب جمهوري اسالمي اعالم شده بود، امام فرمودن
تواند رئيس  پدر و مادر جالل الدين فارسي كه كانديداي حزب جمهوري اسالمي بود افغاني هستند ايشان نمي

  )1371خلخالي،(.و هر مقدار اصرار شد، امام زير بار نرفتند. جمهور شود
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  عدم سوء استفاده از بيت المال) ب

ايـد و   به وسيلة همين مردم بر سر كـار آمـده  كند حال كه  امام در تذكري به كارگزاران حج، خاطرنشان مي
  . ايد كاري نكنيد كه موجب وهن نظام و عامل بدبيني مردم نسبت به انقالب شويد مسئوليتي را پذيرفته

اين جمهوري اسالمي كه براي حكومت اهللا و برقراري احكام مقدس آسماني قرآن ] نبايد[خداي نخواسته «
كـه  ي جويـان  و عيـب . اي ديگـر معرفـي شـود    عمال و رفتار آنان به گونهو سنت تشكيل شده به واسطة بعض ا

گيري و بهانه هستند، بر ضد اسالم و جمهوري اسالمي به شايعه پراكنـي و مشـوه نمـودن چهـرة      مراقب خرده
انـد   نوراني اسالم و جمهوري اسالمي بپردازند و گناه آن در نامه اعمال آنان كه براي عبادت وفريضة حج رفتـه 

رويه و گفتار باطل تحقق پيدا نكند و هركس مراقب دوسـتان   الزم است مراقب باشند كه اعمال بي. وشته شودن
  )97-96ص ،18صحيفه امام، ج( ».و نزديكان خود باشد

انتظار امام از ديگر كـارگزاران در نظـام   . توان تعميم داد هر چند خطاب امام به كارگزاران حج است اما مي
او در جواب خبرنگاري كه جمهـوري اسـالمي را هماننـد    . تواند باشد يزي غير از اين نميجمهوري اسالمي چ

المـال در   كند كـه سـوء اسـتفاده از بيـت     خوانده بود به اين اصل مهم اشاره مي... جمهوري عربستان، الجزاير و
  .جمهوري اسالمي جايگاهي ندارد

انـدوزي كننـد و يـا در     ء اسـتفاده از مقـام، ثـروت   توانند با سـو  در جمهوري اسالمي، زمامداران مردم نمي«
بايد ضوابط اسـالمي را در جامعـه و در همـة سـطوح بـه دقـت       . زندگي روزانه امتيازي براي خود قائل شوند

هيچ گونه تسلط و . دقيقاً بايد به آراي عمومي در همه جا احترام بگذارند. آن باشند ررعايت كنند و حتي پاسدا
هر گونه . ق و واقعيات آزادندمطبوعات در نشر همه حقاي. بپذيرنددر سرنوشت مردم نبايد يا دخالت اجانب را 

  )266 ،4ج همان،( ».دازند آزادندينن ر صورتي كه مصالح مردم را به خطراجتماعات و احزاب از طرف مردم د
سـوالي  كه نخسـت وزيـر از ايشـان بـا طـرح       دقت امام در حفظ حقوق شهروندي تا بدانجاست كه زماني

هـا و يـا ادارات سـوء اسـتفاده      اي از بانك اگر از بخشنامه دولت مبني بر اقامه نماز جماعت در شعبه: پرسد مي
بعـد از ظهـر    2توان اقامه نماز را به اتمام وقت اداري كه حـدود سـاعت    آيا مي. شود و كار مردم تعطيل گردد

  )185، 18همان، ج(».اداري نماز بخوانند الزم است پس از وقت«: دهند امام پاسخ مي است محول كرد؟
ايشان، خطاب بـه آنهـا   . گيرد دقت و حساسيت امام نسبت به حقوق مردم حتي مجريان قضايي را هم در برمي

  : فرمايد مي
درِ دم يا هركـه هـر چـه شـنيد فـوراً پاسـبان بـرود        خداي نخواسته هر كه هر كاري كرد  همچو نباشد كه«
شـود   د بروند خانة مردم؛ مگر با دستوري كه از طرف دادستان از طرف دادگاه صادر مـي ها نباي پاسبان. اش خانه

  )274، ص10همان، ج( ».رفتن در حرز مردم خالف شرع است ؛روي موازين شرعيه
آنچه مهم است براي امام رعايت حقوق مردم و احترام به جايگاه آنان است كـه در واقـع رعايـت حقـوق     

هـاي گونـاگون بـه مسـئوالن و بازرسـان،       به همين روي، در پيام .الم و مصالح استجامعه و مردم، رعايت اس
  :ندشو خواهان رعايت كردن قانون، عمل به آن و احترام به حقوق مردم مي
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 ؛ند در نهادهاي مذكور، نظارت كامل داشته و از انحرافات جلوگيري نمايندا قضايي موظفباالي مسئولين «
اند بدانند كه باالترين مسئوليت را به عهده گرفته و انحـراف بـه هـر     ضا گماشته شدهو روحانيوني كه در امر ق

  )218، ص14همان، ج( ».گيري خواهد شد نحو از آنان متوقع نيست و با آنان سخت
فرمايد در نظام جمهوري اسالمي حق كسي نبايد ضايع شود و اگر سـخني عليـه    امام با توجه به اين كه مي

  :دهد كرامت انساني را مورد توجه قرار مي ،د جايي براي دفاع، براي شخص مظلوم باشدكسي گفته شد باي
اي شـد، بـه او    و راه به مجلس ندارد كه از خود دفاع نمايد حمله حاضر نيستبه كسي كه  اگر در مجلس«

تلويزيـون و   -اديـو بينند، ر عمل مياجازه داده شود يا در مجلس از خود دفاع كند، و اگر قانوناً اشكالي در اين 
و . دليل خرد نگـردد  مطبوعات اين وظيفة سنگين را به دوش كشند تا حق مظلومي ضايع نشود و شخصيتي بي

ارند و مسئوليتي كه بر دوش گشاي اين امر خود نمايندگان و رئيس محترم مجلس هستند كه با تعهدي كه د راه
جلس كه نگهدار مصالح كشور و ملت اسـت حقـي   ست اين حق را به اشخاص غايب بدهند تا به وسيلة مآنها

  )468، ص18صحيفه امام، ج( ».ضايع نشود و انساني مظلوم نگردد
  

  گيري  نتيجه
تـوان ارائـه داد كـه كرامـت انسـاني و حقـوق        از آنچه در اين مقاله مطرح شد، اين تحليل و نتيجـه را مـي  

شرافت ذاتـي انسـان بـه عنـوان خاسـتگاه      شهروندي در جهت واحدي قرار دارند كه در اين جهت، كرامت و 
  .حقوق بشر و شهروند قرار دارد

ها، كرامت ذاتي و فطري انسان است كـه از ابتـدا بـا او     اساساً بناي ادعاي مدعيان حمايت از حقوق انسان 
هـا و حقـوق طبيعـي آنـان بـه صـورت توأمـان متولـد          آنان بر اين باورند كه كرامت ذاتي انسـان . شود زاده مي

بنابراين، انسان به خودي خود از حقوقي برخوردار است كه اين حقوق به صورت نهفتـه در نهـاد او   . شوند مي
شـوند   وجود دارد و زماني كه انسان به اجتماعي شدن تن داد و يا آن را برگزيد، عناصر حقوق طبيعي فعال مي

يز است به ديگران تعهداتي بسپارد و در سيستم اجتماعي شدن، انسان ناگر. آيند و از صورت قوه به فعل در مي
  . شود تعهداتي را بر عهده بگيرد و اين همان چيزي است كه از آن به عنوان حق و تكليف ياد مي

ايـن نهـاد، زمـاني شـكل گرفـت كـه       . فرايند اجتماعي شدن انسان در نهايت، نهاد حكومت را پديد آورد 
هـاي   شان دستگاه د كه جهت صيانت از زندگي شخصيها بر اساس خرد جمعي تصميم گرفتن گروهي از انسان

» شـهروندي «هايي تحت عنوان حكومت و دولت، مفهوم  گيري چنين دستگاه با شكل. اي به وجود بياورند عاليه
  . متولد شد

البته صحبت از حقوق شهروندي محصول تالش انديشمندان چند قرن اخيراست؛ زيرا تاريخ هزاران سـاله   
هايي كه  اند دولت هاي اخير، به ندرت بوده هاي مدرن قرن هاي بدوي تا دولت ز تشكيل دولتدهد كه ا نشان مي

ها همواره  در اين تاريخ طوالني، حكومت. صحبت از حقوق بشر و يا شهروندي بر ذائقه آنان خوش آمده باشد
  .اند دهندا را به مردم» رعيت«اند؛ اما هرگز عنواني بهتر از  هاي مردم باال رفته از شانه
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موج جهاني حمايت از حقوق بشر و سپس حقوق شهروندان، هنگامي نشو و نما يافت كـه بخـش غربـي    
در اين هنگام، بشريت تازه به روشنايي رسيده، متوجه شد . جهان در شتاب مدرنيته و صنعتي شدن قرار گرفت

طلبي بـه   از اين زمان، موج حق. شان چقدر دور نگه داشته شده بودند كه آنان از حقوق و كرامت ذاتي و طبيعي
هـاي انديشـمندان و    عنوان حمايت از انسان و سپس شهروند، نيمي از جهان را فرا گرفت و تالش و فـداكاري 

ها در به رسميت شناختن حقوق بشر و شهروند شد و پيرو  هاي مردمي منجر به تمكين برخي از حكومت گروه
صادر شد كه شكل تكامل يافته آن، اعالميه جهاني حقوق بشر در هاي جهاني حقوق بشر و شهروند  آن اعالميه

  .اند هاي جهان اين ميثاق نامه را امضا كرده م است كه اكثريت قريب به اتفاق حكومت1948سال 
اما از لحاظ نظري و تئوريك، كرامت ذاتي انسان از سوي مكاتب و اديان الهي و بشري به صورت اجماعي 

مهمي از تعاليم اديان الهي در خصوص زندگي اجتماعي انسان و حقوقي اسـت كـه   بخش . پذيرفته شده است
ترين دين، عالوه بر آنكـه انسـان را    ترين و جامع اسالم به عنوان كامل. مند است انسان بما هو انسان از آن بهره

ن تمـام  بينـي كـرده اسـت كـه در آ     دانـد، حكـومتي را پـيش    برتر و خليفه خداوند بر روي زمين مـي  موجودي
بنابراين، امت اسالمي، شهروندان حكومت اسالمي هسـتند كـه   . را دارند» امت«مسلمانان عنوان واحدي به نام 

  .استوار گشته است» كرامت ذاتي انسان«در اين حكومت تمام احكام، تعاليم و دستورات اسالم بر بنيان 
به صورت معلق درآمده بـود،  تا به حال ) ع(تحقق حكومت اسالمي اگرچه پس از حكومت حضرت علي 

اي از حكومت اسالمي را پس  به عنوان انديشمند بزرگ اسالمي موفق شدند نمونه )ره(اما حضرت امام خميني
  . ريزي كنند از چهارده قرن پايه

تأسيس حكومتي اسالمي بود كه در آن كرامت، حرمت، شرافت ) ره(بيت الغزل انديشه سياسي امام خميني 
كساني كه با عنوان محروم . شود در اين انديشه، همه چيز به مردم ختم مي. ن پاس داشته شودوحيثيت شهروندا
هاي گذشته ايران بر گردنشان گذاشته شده بود، در جايگـاه   ها طوق فرمانبرداري توسط رژيم و مستضعف سال

  . اند واقعيشان به عنوان شهروند قرار گرفته
توجه دادن به رعايت حقوق مردم و حفظ  ،شتار، هدف نگارندگانبا توجه به مطالب مطرح شده در اين نو

  . شئون جامعه و شخصيت آنان در سيرة عملي امام است
و در پيامي به نمايندگان . دارد امام تمام تالش خويش را به رعايت قانون اساسي جمهوري اسالمي معطوف مي

  : فرمايد مجلس خبرگان قانون اساسي مي
و داراي را به كار برنـد تـا قـانون اساسـي، جـامع       يشلس خبرگان بايد همه مساعي خونمايندگان محترم مج«

  : خصوصيات زير باشد
ــف ــيض      . الـ ــت، دور از تبعـ ــرهاي ملـ ــام قشـ ــالح تمـ ــوق و مصـ ــت حقـ ــظ و حمايـ ــاي حفـ   هـ

  )310، ص9صحيفه امام، ج( »...ناروا
ي تعامل حقوق سياسـي ـ اجتمـاعي    مبانترين  از طرف ديگر اسالم به كرامت انساني به مثابه يكي از بنيادي

هـاي ايـن كرامـت انسـاني در      جلـوه  )ره(هاي دين مدارانـة امـام خمينـي    نگرد و بر اساس آموزه در جامعه مي
در اين نوشتار به گوشه اي از سيرة عملي امام . هاي مختلف زندگي اجتماعي و فردي انسان نمايان است عرصه
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اما غايـت عـدالت همـان احتـرام بـه       ،سنگ با عدالت مطرح شدههر چند كرامت انساني هم. اشاره شده است
  .حقوق ديگران بر اساس قوانين شرعي است

  . ها است عمل نكردن به اين حقوق، پايمال كردن كرامت ذاتي و ارزشي انسان
از مواردي است كه اجازة رشد استعدادهاي افـراد را گرفتـه و كرامـت ارزشـي     ... رانت خواري، تبعيض، و

  .ا پايمال خواهد كردآنان ر
مسئله ديگري كه در سيرة عملي امام مطرح است آن است كه كرامت و شخصـيت و ارزش افـراد جامعـه    

  . از طرف دولت مورد خدشه است تا از طرف افراد جامعه تر بيش
انون و ها قائل بوده، كرامت ارزشي آنان را در رعايت ق امام با وجود اين كه كرامت ذاتي را براي تمام انسان

به شدت خواهـان اجـراي عـدالت     ،كردند بنابراين افرادي را كه مخالف قانون عمل مي. دانست تقواي الهي مي
  .شد عليه آنان مي

ها  از آنجا كه كرامت انساني تنها با اجراي عدالت سياسي، اجتماعي و اقتصادي و با حذف فساد و باندبازي
هاي امام همواره به حذف اين موارد و عمـل   شود، لذا توصيه يهاي مسئوالن هر نظامي محقق م و رانت خواري

ايشان هدف از تشكيل قانون و بـه طـور كلـي تشـكيل جمهـوري اسـالمي را       . به قانون جمهوري اسالمي بود
  .دانست حتي هدف بعثت انبيا را نيز اجراي عدالت مي. اجراي عدالت برمي شمرد

   



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي كنگره 

 

20  

  
  منابع
دفتـر  ، ر دو نظام حقوقي جهاني بشر از ديدگاه اسالم و غربتحقيق د، )1370(جعفري، محمد تقـي  )1

  .خدمات حقوقي بين المللي، تهران،
  .، مركز نشر فرهنگي رجاء، تهران، چاپ سومكرامت در قرآن، )1369(جوادي آملي، عبداهللا  )2
، ترجمه سيدباقر موسوي همـداني، بنيـاد علمـي    ترجمه تفسير الميزان، )1363(طباطبائي، محمدحسين )3

  .نگي، تهرانفره
  .، نشر ميزان، تهران، چاپ دوممباني حقوق عمومي، )1383(كاتوزيان، ناصر )4
، دفتر نشر معـارف، تهـران، چـاپ    حقوق سياسي ـ اجتماعي در اسالم ، )1384(جوان آراسته، حسين )5

  .اول
، ترجمـه بهمـن آقـايي، گـنج     فرهنگ حقوق بين الملل، )1357. (بلدسو، رابـرت و بوسچك، بولسالو  )6

  .چاپ اول، تهراندانش، 
  .، ، نشر مازيار، تهران، چاپ دومفرهنگ انديشه نو، )1378(آلن استلي برس، اوليور و بولك، )7
  .، ترجمه ابوالفضل قاضي، انتشارات دانشگاه تهرانشهروندي و دولت، )1370(پللو، روبر )8
ران، چاپ ، ترجمه حميد احمدي، نشر ميزان، تهفرهنگ علوم سياسي آكسفورد، )1381(لين، ايان مك )9

  .اول
 ،)هـا  ها، احكام، اجازات شـرعي و نامـه   ها، مصاحبه بيانات، پيام جلدي 22مجموعه (امام  صحيفه )10
 . مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني: ، تهرانچهارمچاپ ، )1385(
  .ق1421، محمد بن الحسين شريف رضي، مؤسسه انصاريان، قم، چاپ اول، نهج البالغه )11
لـو، پژوهشـكده    ، ترجمه فرامرز تقيمهاجرت و شهروندي، )1382(يدسون، آليتركاستلز، استفان و ديو )12

  .مطالعات راهبردي، تهران
، انتشـارات تمـدن ايرانـي، تهـران،     گـرا  شهروندي و سياست نو و فضيلت، )1384(مهدي پور، براتعلي )13

  .چاپ اول
  .لترجمه محمد تقي دلفروز، كوير، تهران، چاپ او ،شهروندي ،)1381(فالكس، كيث )14
  .، مركز بازشناسي اسالم و ايران، تهرانهاي اجتماعي هويت ملي زمينه، )1380(رواساني، شاپور )15
  .، دفتر پانزدهم، انتشارات امير كبير، تهران)1362(، در جستجوي راه از كالم امام )16
  .، ترجمه محسن مؤيدي، دفتر نشر فرهنگ اسالمياسالم و حقوق بشر، )1358(بوازار، مارسل )17
  .، تهراناسالم و مردم ساالري، )1377(ب اهللاحبي، پيمان )18
  .، نشر كارنامه، تهران، چاپ اولدر هواي حق و عدالت، )1381(موحد، محمدعلي )19
  .، ترجمه محسن مؤيدي، كتاب پايا، تهران، چاپ دومانسان تك ساحتي، )1359(ماركوزه، هربرت )20

  



 

 

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

