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چکیده :حقوق شهروندی مجموعهای از حقوق قانونی و مدنی است که در چهارچوب قانون
اساسی کشورهای مردمساالر تعریف میشود و بنیانهای کافی را برای همبستگی ملی ،فرای
قومیت ،نژاد و جنســیت فراهم میکند .این نگرش به حقوق شهروندی در مبانی نظری دین
مبین اســالم و ســیرهی نبوی و ائمه هدی در رابطهي حق و تکلیف به خوبی ترجمان یافته
اســت .پس از انقالب اسالمی و تدوین قانون اساسی ،حقوق شــهروندی در ایران بازتعریفی
دینی و اجتماعی پیدا کرد .این پژوهش بر اساس روش کتابخانهای و اسنادی و با استفاده از
روشهای تفسیری زمینهمند به دنبال پاسخگویی به این سؤال میباشد که «حقوق شهروندی
در اندیشههای امام خمینی بر چه اصولی شکل گرفته است و چه تفاوتی با حقوق شهروندی
در غرب دارد؟» .نتایج بهدســت آمده بیانگر آن اســت که شــکلگیری حقوق شهروندی در
اندیشــه امام برگرفته از مســئله حق و تکلیف در دین مبین اســالم میباشد .همچنین امام
معتقد به نظام والیی تحت والیت فقیه اســت که مــردم در این نظام از اهمیت فوقالعادهي
تأسیسی ،مشارکتی و نظارتی برخوردار هستند .همچنین در چهار مولفهي آزادیهای سیاسی
ـ اجتماعی و مشارکت سیاسی ،زنان ،اقلیتهای دینی و نژادی و شهروندی سطحی و عمیق
تفاوتهای اندیشــهي امام خمینی و غرب در خصوص شــهروندی مورد بررســی قرار گرفته
است .اما بهطور کلی توجه به اخالق و ارزشهای متعالی انسانی عالوه بر ویژگیهای مادی را
میتوان از تفاوتهای حقوق شهروندی در اندیشهی امام با غرب برشمرد.
کلید واژهها :امام خمینی ،مؤلفههای سیاسی حقوق شهروندی ،حق و تکلیف ،غرب.
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مقدمه
در اســالم انسان به عنوان یک کارگزار اجتماعی دارای آزادی معقولی میباشد ،به عبارتی
آزادی و برابری انســانی از اصول اساســی و بنیادی اسالم میباشد که مطابق با فطرت انسانی
است .اسالم انسان را مهمترین محصول آفرینش میداند و برای او استعداد و تواناییهایی قائل
است؛ از این رو ،به تمامی حقوقی که ناشی از جنبهي انسانیت انسان میباشد ،یکسان مینگرد
و برای مفاهیمی انسانی همانند آزادی ،اختیار ،اراده ،عدالت و غیره تحلیل انسانی ارائه میدهد.
از بدو نبوت پیامبر اسالم ،احقاق حق مردم در بطن دین مبین اسالم و فلسفه تشکیل حکومت
اســالمی نهفته بوده است .حضرت علی(ع) آیینهی تمام نمای اسالم ناب محمدی نیز بارها در
نهجالبالغه توصیههای مؤکدی در توجه به حقوق شــهروندی بر پایه اندیشه حق و تکلیف در
برپایی حکومت اسالمی داشتهاند .ایشان در خطبههای نهجالبالغه تأکید دارند که به واسطهي
حکومت اسالمی باید احقاق حق صورت گیرد و از باطل جلوگیری شود.
به طور کلی ،اندیشه امام خمینی در خصوص شهروندی نیز متأثر از اسالم است .زیرا اسالم
به حقوق اجتماعی و سیاســی انسان توجه ویژهای دارد .دین اسالم ضمن ارج نهادن به هویت
فردی ،نقش سازندهای برای انسان در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و ...قائل میباشد .دراین
راستا ،اندیشه حق و تکلیف در سیرهي نبوی و علوی به تکامل دست یافته است .تعامل مناسب
و پویایی که مســلمانان با حکومت اسالمی در آن دوران داشتهاند نمونهي بی بدیلی در طول
تاریخ بشــریت به شــمار میرود .امام خمینی که پیرو آموزههای اصیل حکومت نبوی و علوی
میباشد به بازتعریفی مجددی از رابطهی حق و تکلیف با توجه به مقتضیات زمان و مکان در
چهارچوب نظام امت و امامت پرداخت .در این رابطهی میان افراد جامعه و حکمران آن رابطهای
تعامل گونه به وجود آمد که حقوق شهروندی از آن نشأت گرفت.
اما حقوق شهروندی در غرب سیری تکاملی داشته است ،مارشال ،1تیلی 2و فالکس 3از افرادی
هستند که به زوایای مختلف حقوق شهروندی در غرب توجه کردهاند ،و تألیفات گوناگونی در
این زمینه داشتهاند ،بدین معنا که جوامع غربی با توجه به سیر تکاملی تاریخی و نیازهای مادی
1 . Marshal
2 . Tili
3 . Faulks

چهارچوب نظری
بررسی حقوق سیاسی شهروندی در اندیشه سیاسی امام خمینی در چهارچوب اندیشه حق
و تکلیف قابل بررسی است ،در این نظریه فرد به عنوان کارگزار در ساختاری تحت عنوان نظام
والیی قرار میگیرد ،که از ســویی دارای وظایف و از ســویی دارای تکالیفی است ،به این علت
برای بررسی عمیقتر مسئله ،با استناد به روش کارگزار و ساختار این رابطه مورد بررسی قرار
گرفته است .باید توجه داشت که بررسی یک فرضیه در چهارچوب نظری ،به روشنتر و علمیتر
شــدن آن کمک میکند .در واقع نظریههاي جامعهشناسي کوششی است براي پاسخ دادن به
پرسشهایی مربوط به چرایي و تبیین امور جامعهشناختي؛ و نظریهپردازي فرآیندي است که با
یک رشته مشاهدات (یعني توصیف) آغاز شده و به ساختن نظریههایي دربارهي این مشاهدات
منتهي ميشود (دواس.)21 :1387
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فرد ،بهتدریج یکسری حقوق و تکالیف برای فرد در نظر گرفتند .آنچه به عنوان نقطه ضعف در
حقوق شهروندی غرب مشهود است ،عدم توجه به مبانی رشد معنوی و اعتالی اخالقی فرد در
جامعه است .اسالم با نگاهي که به نوع انسان ،صرف نظر از رنگ ،جنس ،طبقه ،مذهب و غیره
در تعریف شهروندی دارد همان مضامینی را در بر میگیرد که جهان غرب با آزمون و خطا و
نظریهپردازیهای بیشمار درصدد رسیدن به آن با نام حقوق شهروندی است.
این پژوهش بر آن است با روش اسنادی و کیفی به دو سؤال اساسی پژوهش مبنی بر اینکه:
 .1حقوق شهروندی در اندیشه سیاسی امام خمینی بر چه اصول و مؤلفههایی حاکم است ؟ و
 .2تفاوتهای حقوق شهروندی در غرب و اندیشهی امام خمینی چیست؟ پاسخ گوید .از این رو،
ابتدا در قالب چهارچوب نظری به بررسی مفهوم ساختار و کارگزار و مبانی نظری آن میپردازد
و پس از آن سیر مفهومی حقوق شهروندی را شرح میدهد .در ادامه درصدد است تا دو کلید
واژه اصلی تفکر امام یعنی ،نظام والیی و آزادی فردی را شــرح داده و رابطه آن دو را بررســی
نماید و حقوق شهروندی را با توجه به مبانی حق و تکلیف در سیرهی نظری و عملی امام تبیین
نماید و در نهایت مؤلفههای حقوق شهروندی در اندیشهی امام و غرب را مورد واکاوی قرار دهد
و به ارائه نتیجهگیری بپردازد.
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تأکید بر نظریه ســه کاربرد عمده دارد ،نخســت اجازه نميدهد که فریب حسن تصادفها
را بخوریم .دوم نظریهها از الگوهاي مشــاهده شــده ،معنایي به دســت ميدهند که ميتوانند
امکانهاي دیگري را مطرح کنند و در نهایت نظریهها ميتوانند تالشهاي تحقیقاتي را شکل
و جهت دهند و محقق را از طریق مشاهدات تجربي به سمت اکتشافات احتمالي هدایت کنند
(ببي  .)96 :1386در واقع هدف از تدوین نظریهي علمي اجتماعي به طور عمده یافتن الگوهاي
قانونمند در زندگي اجتماعي است (ببي  .)64 :1386در رابطه با شکلگیری نظریات مربوط به
حق و تکلیف میتوان از رابطهي کارگزار با ساختار بهره گرفت ،بدین معنا که شهروند به عنوان
یک کارگزار دارای یک ســری حقوق و تکالیف اســت ،و از سوی دیگر ،محیط پیرامون شامل،
قوانین ،حقوق دیگران ،مســئولیتهای اجتماعی و ....به مثابهي ساختار در شکلگیری رابطه
حق و تکلیف به عنوان پایه اصلی حقوق شهروند در اجتماع مطرح میشود ،برای روشنتر شدن
مباحث در ادامه به بررسی مفهوم ساختار ،کارگزار و رابطه آن دو با یکدیگر میپردازیم.
ســاخت اجتماعی همواره یکی از مهمترین مفاهیم در نظریه و تحلیل جامعهشناختی بوده
اســت .در واقع با توجه به مباحث مهم جامعهشناســی معاصر ،که حول دوگانگی بین ساخت
و کنش دور میزند ،این مفهوم اکنون به مفهومی متداول بدل شــده است .دربارهي ماهیت و
معنای کنش اجتماعی بحثهای فراوانی صورت گرفته ،اما در مورد تعریف ســاخت اجتماعی
کارهای اندکی انجام شده است .به بیان دقیقتر ،ساخت اجتماعی معموالً مفهومی بدیهی در
نظر گرفته میشود که نیازی به بحث یا تعریف صریح ندارد.
با توجه به دیدگاه جســوپ ،1کارگزاران در زمینهي اجتماعي ساختاري شده عمل ميکنند
و با افزایش آگاهي آنها ،یادگیري راهبردي آنها شکل ميگیرد و این فرآیند ،زمینهساز راهبرد
و اقدامات بعدي آنان ميشــود .براین اساس ،نه تنها کارگزاري افراد ،احزاب و ملتها در روابط
بینالملل افزایش ميیابد ،بلکه نقش و اهمیت کارگزاران از جایگاه خاصي برخوردار ميشــود.
آنتوني گیدنز 2در نظریه ساختیابي خود با توجه به ناکارآمديهاي روششناسای فردگرایی یا
ساختارگرایی صرف درصدد است ،بر دوگانهاِنگاري ساختار/کارگزار فائق آید و نظریهاي جامعتر
ارائه کند .از دیدگاه وي ،ساختارهاي اجتماعي ساخته کارگزاري انسان هستند و در عین حال،
1 . Jsep
2 . Anthony Giddens

1 . Roy Bhoskar
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ابزار و وسیله این ساخت نیز هستند.
به نظر ميرســد اصل این مســئله که باید تعادلي بین نظریه ســاختارگرایي و ارادهگرایي
ایجاد شــود ،امري معقول به نظر ميرسد .درعینحال ،نظریههاي بینابیني نباید به کليگویي
منجرگردد .بهطورمثال« ،ســاخت» از دیدگاه گیدنز تعریفي جدید پیدا ميکند؛ بهگونهاي که
ميتواند به راحتي با ارادهگرایي و اختیارگرایي جمع شود ،نظریه واقعگرایي انتقادي بُسکار 1نیز
مانند گیدنز به گونهاي به آشــتي دادن نقش کارگزار و ساختار نظر دارد .بر اساس این نظریه،
هر کارگزار انســاني تنها در رابطه با محیطهاي از پیش شکل گرفته و عمیقاً ساختمند شده
معنا ميیابد؛ ولي از طرف دیگر ،ساختارها نتایج را بهطور مستقیم تعیین نميکنند؛ بلکه تنها
دامنه بالقوه انتخابها و راهبردها را مشخص ميسازند .محدودیتهاي فیزیکي و اجتماعي ،از
یک طرف تهدیدکننده (و تحدیدهکننده) اختیار انسان هستند؛ و از طرف دیگر ،مستلزم فرصت
براي او نیز ميباشند .پس کنشگران ميتوانند دست کم به طور جزئي ساختارها را تغییر دهند
(حقیقت .)450 :1388
ســاختار و کارگزار منطقاً مستلزم یکدیگرند ،یعنی یک ساختار اجتماعی یا سیاسی تنها به
واســطه قید و بندهایی که بر کارگزاری میزنند؛ یا فرصتهایی که برای آن تدارک میبیند،
تداوم مییابد .بنابراین تصور ساختار بدون حداقل تصوری اجمالی از کارگزاری که ممکن است
تحت تأثیر آن باشــد غیر ممکن اســت .به طورکلی ،در هر ساختاری ما شاهد تنوع کارگزاران
مختلفی هستیم (مارش.)305 :1388
اگر نظریات فوق را با دیدگاه اسالمي مقایسه کنیم ،در ميیابیم که نظریه گیدنز و بُسکار به
مراتب بیش از دیدگاه ارادهگرایی و ساختارگرایی با تعالیم دیني ما سازگاري دارد .دیدگاه کالم
شیعي حالتي بینابینی نسبت به جبر و اختیار دارد و معتقد است (الجبر و ال تفویض)؛ از این
جهت ،بین دو دیدگاه افراطي و تفریطي اشاعره و معتزله قرار ميگیرد .شاید در مسائل اجتماعي
نیز بتوان چنین دیدگاه بینابیني را به متون مقدس اسالمي نسبت داد .فرد در جامعه اسالمي نه
چنان مقهور جبر است ،که تسلیم شرایط موجود شود و به نوعي جبرگرایي تن دهد و نه چنان
است که بتواند هر آن چه اراده ميکند ،انجام دهد .بهطورمثال ،اگر مسئله حقوق شهروندی را
بین دو دیدگاه ساختارگرا و ارادهگرا فرض کنیم ،میتوان به عنوان راهکار مفیدی از آن بهره برد.
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براساس این الگو ،ساختارها مجموعهای از تجربیات گذشته در حوزه اجتماع ،دین و سیاست
هستند که کارگزار با توجه به نیازهای دوران خود اقدام به باز تولید مؤلفههای جدید میکند.
فرض اصلی ما در این پژوهش همین دیدگاه امام خمینی اســت که معتقد اســت ،مردم بنا بر
موقعیت ،عملکرد و تکالیف که در سطح جامعه دارند از یک سری حقوق بهرهمند شده و مکلف
به اجرای برخی تکالیف شدهاند .این نوع رابطهی حق و تکلیف ،رابطهای تعامل گویانه دارد که
کارگزاران با توجه به مبانی ،انگیزهها و اهدافی که در پی آن هستند نسبت به آن اقدام میکنند.
این تحقیق بر اساس بررسی حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی تدوین شده است ،تا
به عنوان بدیلی برای حقوق شهروندی در غرب مورد استناد قرار گیرد ،بدین منظور پژوهشگر
ابتدا به بررســی حقوق سیاسی شــهروندی در غرب پرداخته است و به صورت مختصر سیر
تاریخی آن را مورد بررسی قرار داده است ،و بعد از ارائه تعریفی دقیق از حقوق شهروندی به
ارائه الگوی بدیل شهروندی سیاسی در اندیشه امام خمینی پرداخته است.
سیر مفهومی حقوق شهروندی
«شــهروند» مرکب از دو کلمه «شــهر» به معنای جامعه انســانی و «وند» به معنای عضو
وابسته به این جامعه است .صرف جمع شدن افراد در مکانی خاص و تشکیل اجتماع انسانی و
شهر ،شهروند بهوجود نمیآید .به عبارت دیگر ،اجتماع انسانی شرط الزم شهروندی محسوب
میشود ،ولی شرط کافی نیست ،افراد زمانی لقب شهروند به خود میگیرند که حقوق و تکالیف
خود را بشناسند و به آن عمل کنند .در این صورت ،شهر تشکیل شده و شهروند معنا و مفهوم
پیدا میکند (علیدوستی  .)49 :1388همچنین در تعریفی دیگر ،شهروندی رابطهي بین فرد و
جامعه را در قالب حقوق و مسئولیت بازنمایی میکند ،شهروندی هر دو عنصر فردگرایانه را در
خود دارد ،بدین ترتیب که شهروندی از یک طرف با اعطای حقوق ،فضای الزم را به فرد میدهد
که فارغ از هرگونه رقابت ،منافع خود را دنبال نماید و همچنین فرد را قادر میسازد که دستی
در شکل دادن نهادهای حکومتی عمومی داشته باشد (فالکس  .) 15: 1381شهروندی عضویت
فعال و منفعل افراد در یک دولت ،ملت یا حقوق و تعهدات همگانی در یک ســطح مشــخص
شدهای از برابری میباشد (ترکمان و همکاران .)11 :1388
شهروندی سیاسی منزلتی است ،برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بینالملل
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نیز محترم شــمرده میشود؛ به حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت رابطه شهروندی گویند،
که چگونگی آن را قانون اساسی کشور معین میکند .اساساً کسی شهروند شمرده میشود که
تنها فرمانگزار دولت نباشد ،بلکه از حقوق فطری و حقوق طبیعی نیز برخوردار باشد ،دولت این
حقوق را رعایت و از آن حمایت میکند(آشوری  .)222 :1377به طور کلی در تمام تعریفهایی
که از شــهروندی شــده است مفهوم عضویت در اجتماع ،برخورداری از حقوق برابر و عهده دار
بودن وظایف عام یا مشارکت حضور دارند ،مسلماً کیفیت و کمیت مشارکت فرد در جامعه که
همان تکلیف او در قبال جامعه است ،به میزان باالیی تحت تأثیر کیفیت و کمیت حقوق او و
میزان برخورداری او از این حقوق قرار دارد (نوروزی .)190 :1389
مارشال شهروندی را دربردارندهي سه نوع حقوق مدنی ،سیاسی و اجتماعی میداند .حقوق
مدنی که عبارتند از :حفظ آزادیهای سیاســی فردی ،شامل آزادیهای شخصی ،آزادی بیان،
اندیشــه و عقیده ،حق مالکیت شخصی ،حق انعقاد قرارداد معتبر و حق برخورداری از عدالت
(نش .)193 :1390:1حقوق سیاســی که در بردارندهي حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی
بهعنوان یکی از نهادهای برخوردار از اقتدار سیاسی میباشد و به عنوان یکی از انتخابکنندگان
اعضای چنین نهادی در قرن بیســتم با گســترش حق رأی عمومی برای همــه افراد بالغ ،به
حقوق شهروندی تبدیل شد .همچنین وی معتقد بود که حقوق اجتماعی افراد در قرن بیستم
با گســترش دولت رفاه همراه گشته اســت (نش .)193:1390در ادامه به تعریف ویژگیهای
شهروندی میپردازیم.
حقوق مدنی :شــامل آزادی بیان ،دین ،مذهب ،انتخاب محل ســکونت ،حق مالکیت ،حق
امنیت ،حق دادرسی و برابری در مقابل قانون میباشد.
حقوق سیاســی :شامل حق شرکت در انتخابات به عنوان انتخابکننده و انتخاب شونده و
ایجاد تشکل سیاسی و صنفی است.
حقوق اقتصادی :که در برگیرندهي رفاه اقتصادی و تأمین اجتماعی شامل مزایای بهداشتی
و درمانی و تعیین حداقل دستمزد است (نش.)195 : 1390
حضور در عرصهي عمومی با استفاده از میزان عضویت و همکاری فرد در انجمنها و نهادهای
مدنی سنجیده میشود؛ منظور از حضور در عرصهي عمومی هر نوع همکاری مشارکت ،پذیرش،
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عضویت ،کمک فکری یا حمایت معنوی ،کمک مالی یا حمایت مادی ،حضور در برنامه ،قبول
مسئولیت اجرائی و هرگونه فعالیتی است که فرد در ارتباط با نهادهای مدنی اعم از فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و زیست محیطی دارند ،با این فرض که هر چه میزان حضور افراد
در عرصهی عمومی بیشتر باشد آگاهی افراد از حقوق شهروندیشان بیشتر است.
تیلی از جمله نظریهپردازان جدید در غرب است که به بررسی حقوق شهروندی از منظری
جدید میپردازد .وی معتقد است ،شهروندی به سطحی و عمیق تقسیم میگردد؛ شهروندی
ســطحی به این معنی که تعامالت ،حقوق و تعهدات اندکی را در برداشــته باشد و شهروندی
عمیق به این معناســت که شــامل بخشهای قابل توجهی از همه تعامالت ،حقوق و تعهداتی
باشد که بهوسیله کارگزاران دولت و مردم تحت قلمروش حمایت میشوند (فالکس.)21 :1381
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جدول :1انواع آرمانی برداشتهای سطحی و عمیق از شهروندی
بر اساس الگوی تیلی( فالکس )21 :1381

شهروندی سطحی
حقوق برتر شمرده میشود

افراد در جامعه رفتار منفعالنهایی انجام میدهند
افراد در جامعه صرفاً یک موقعیت عمومی و
مستقل دارند
آزادی از طریق انتخابات انجام میشود
شهروندی از ویژگیهای حقوقی برخوردار است

شهروندی عمیق
حقوق و مسئولیتهای متقاب ً
ال یکدیگر را
حمایت میکنند
افراد نقشی فعاالنه در جامعه بازی میکنند

جامعه سیاسی به عنوان بستر مناسب برای
فعالیتهای سیاسی قرار میگیرند
گسترش در زندگی عمومی و خصوصی
آزادیها از طریق فضیلت مدنی شکوفا
میشوند و شهروندی از ویژگیهای اخالقی
برخوردار است

با توجه به این تعاریف میتوان حقوق شهروندی را اینگونه تعریف نمود« :حقوق شهروندی
آمیختهای اســت از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر ،شهر و دولت یا قوای
حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفهی تأمین آن حقوق بر عهده دولت یا
به طور کلی قوای حاکم میباشد ».به مجموعه این حقوق و مسئولیتها «حقوق شهروندی»
اطالق میشــود .شهروندی موقعیتی است که میان فرد و جامعه سیاسی (دولت) رابطه برقرار

حقوق شهروندی(حق و تکلیف) براساس سیرهی نظری و عملی امام خمینی
پرداختن به اندیشه سیاسی یک فقیه یا فیلسوف اسالمی ،مستلزم آگاهی از این قضیه است
که اســالم یک دین سیاسی و اجتماعی است ،اســالم در مقایسه با دیگر ادیان تنها یک دین
نیست ،بلکه نظامی دولتی نیز بوده است و نظریه سیاسی و حقوقی آن به اشکال مختلف اجرا
گردیده است .نخستین مسئله مهم و مناقشهآمیزترین بحثی که بعد از وفات پیامبر در میان
مســلمانان مورد چالش قرار گرفت ،مسئلهي جانشینی و رهبری سیاسی امت و جایگاه مردم
در ساختار آن بوده است (بشیریه  .)233 :1385به نحوی که اندیشه سیاسی در دو قرن اخیر،
فعالترین حوزه از حیات فکری مســلمانان بوده است؛ این امر در درجه اول با توجه به مبارزه
ادامهدار ملل مختلف مســلمان ،در جهت کسب آزادی و استقالل کشورهایشان از قدرتهای
غربی صورت گرفته است (عنایت.)16 :1380
دین مبین اسالم که از ابتدای بعثت و ادوار پس از آن بر پایهی بنیادهای سیاسی و اجتماعی
نهادینه شده است ،به انسان به منزلهی کنشگر مینگرد و از این میان ،تعامالتی برای انسان بر
پایهي اصول دینی در نظر میگیرد ،انسان به عنوان یک کنشگر با توجه به ساختارها و حوزهی
معرفتی زمان خود به بازنمایی رفتار و عملکرد در سطح اجتماع میپردازد .رسول خدا فرمود:
«من اصبح الیهتم بامور المسلمین فلیس منهم و من سمع رجال ینادی یا للمسلمین فلم یجبه
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میکند و بر مبنای آن ،اولی ملزم به وفاداری و دومی ملزم به حمایت است.
این مفهوم ،زمانی در اروپا مطرح گردید که اهمیت فردیت و حقوق فردی بر جامعه نمایانگر
میشود و در اساس ،کسی شهروند شمرده میشود که از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار
باشد .حقوق شهروندی ،دربرگیرندهي دستهای از حقوق خصوصی و عمومی است که در عین
حال که برخاســته از کرامت ذاتی بشــر و حقوق فطری اوســت ،نگهدارندهي نظم عمومی و
برپادارندهي عدالت اجتماعی نیز میباشد .بارزترین مصادیق حقوق شهروندی عبارت است از
حق آزادی ،حق امنیت ،حق برخورداری از عدالت اجتماعی و دیگر حقوق نیز به این سه عنصر
اصلی باز میگردد .خاستگاه بنیادین این حقوق از منظر جهانبینی اسالمی ،حقوق فطری است
که از جعل و اعتبار الهی نشأت میگیرد .درحقیقت ،حقوق شهروندی عطیهای الهی است که
خداوند به انسان اجتماعی ،بخشیده است و کسی حق محروم کردن او را از این موهبت ندارد.
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فلیس بمسلم» :هر که روز خود را آغاز کند و به کار مسلمین اهتمام نداشته باشد از آنان نیست،
و هر که بشنود که مردی فریاد میزند «مسلمانها به دادم برسید» و جوابش ندهند مسلمان
نیستند .1در اینباره آیات و روایات بسیاری وارد شده که میتوان از همهي آنان این معنای قرآنی
را استنباط کرد که همان اندازه که برای مسلمان حقی وجود دارد تکلیفی نیز وجود دارد و نوعی
توازن میان حقوق و مسئولیتهای مسلمان برقرار است.
با توجه به اینکه انقالب اســالمی ایران که بنابر اعتراف اندیشــمندان اسالمی و غیراسالمی
براســاس مبانی معرفتی -اجتهادی امام خمینی مدرنترین تجربهی حکومت دینی در تاریخ
معاصر است به تفکیک ساختاری و عملکردی نقش کارگزاران در حوزه سیاست و اجتماع در
چهارچوب اندیشه مترقی والیت فقیه میپردازد ،بررسی بازنمایی رفتار و عملکرد شهروندان در
بستر نظام جمهوری اسالمی قابل توجه میباشد .از آنجایی که رابطهی حق و تکلیف در حوزهی
عمل و اجتماع در اندیشهی امام خمینی برگرفته از مبانی دینی و تجربی سیرهی نبوی رسول
اکرم ،حضرت علی و امامان معصوم(ع) صدر اسالم بوده است ،امام خمینی به نهادینهسازی روابط
ما بین حکومتگر و حکومت شونده ،پرداخته است.
باید دانســت که توجه در اندیشــه حق و تکلف یا حقوق شــهروندی مستلزم ورود به رابطه
آزادی افــراد و مفهوم والیت فقیه در جامعه اســت ،والیت فقیه در جامعه به عنوان کلید واژه
اصلی تفکر امام گویای شکلگیری مفاهیم اجتماعی اندیشه ایشان میباشد .نظام والیی که در
قالب نظام امت ،امامت و والیت اولواالمر در آیات و روایات تبیین شــده است ،2نظام مبتنی بر
محبت ،رحمت ،سرپرستی و والیت از سر مهر و مودت است .براساس این نظام ،همه مسلمانان
به عنوان اعضای امت اسالم ،از حقوقی به عنوان حقوق امت برخوردار هستند که بر عهده دولت
و دیگر شهروندان اسالم است .شهروندان امت اسالم نه تنها بر یکدیگر والیت دارند ،3بلکه والیت
متقابلی میان ولیاالمر و امت است؛ چرا که نوع ارتباط میان شهروندان و نیز میان امام و امت ،در
چهارچوب قدرت تعریف نشده است؛ زیرا مفهوم قدرت سیاسی که در غرب و علوم سیاسی آن
مطرح است در اصطالحات سیاسی نظام والیی جایی ندارد .از این رو ارتباط میان ولی االمر و
 .1عالمه محمد باقر مجلسي ،بحاراالنوار ،چاپ سنگي ،ج  ، 71ص .337
 .2نساء(.59 :)4
 .3توبه (.71:)9

 .1نساء(.59 :)4
 . 2بقره ( 83 :)2و 177؛ نساء( 8:)4و 36؛ نحل(90 :)16؛ اسراء (.26 :)17
 . 3حج (.17 :)22
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امت ،در چهارچوب عقیده و مودت و محبت تنظیم شده است .هرچند که در نظام والیی اسالم،
نصب اولیای امور از سوی خداوند انجام میگیرد ،ولی مشارکت فعال امت است که این جایگاه
را تثبیت میکند و به ولیامر توانایی عمل و اقتدار سیاسی میبخشد .به سخن دیگر ،مشروعیت
سیاســی امام از ســوی خداوند است و همین نصب الهی است که اطاعت از امر امام را واجب و
تکلیف بر امت میکند ،1اما پذیرش و مشارکت امت است که امکان اجرا به امام میبخشد و امام
را ملزم به انجام تکالیف الهی میکند وگرنه بیحضور امت و پذیرش و مشارکت آنان ،امام هیچ
تکلیفی جز ارشاد مردم و ابالغ رسالت ندارد و پاسخگوی خدا و خلق نخواهد بود.
البتــه در عصــر غیبت امام(عج) که نظام والیی در شــکل والیت فقیــه تحقق مییابد ،همان
معنای مشارکت به شکل دیگر خودنمایی میکند؛ چرا که امام معصوم را که خداوند به سبب
داشتن شرایط خالفت و امامت ،انتخاب و نصب میکند؛ همان فرآیند انتخاب و نصب دربارهي
غیرمعصوم یعنی ولی فقیه نیز صورت میگیرد؛ زیرا ولیفقیه براساس شرایطی از سوی خدا و
معصوم نصب میشود ،با این تفاوت که در نصب امام معصوم نصب به فرد خاص است ،ولی در
نصب ولی فقیه به نصب عام است .یعنی هر کس دارای شرایط مشخص باشد ،قابلیت دارد تا از
سوی امت به عنوان اولواالمر انتخاب شود.
شــهروندی در اســالم در محدودهي جغرافیایی ،تعریف نمیشــود و پرداخت زکات و دیگر
کمکهای مالی و نظامی از سوی دولت اسالمی -که در جغرافیای مکانی خاصی شکل گرفته –
برای شهروندان در کل جهان صورت میگیرد .2بنابراین بر دولت اسالمی است که در حد توان
کمکهای خود را برای حفظ جان و مال و آبروی شهروندان انجام دهد؛ چنانکه بر شهروندان
امت اسالم در هر جای دنیاست که حمایت خود را از دولت اسالمی به عنوان شهروندان امت
داشته باشند .از آنجایی که شهروندی در امت اسالم براساس عقیده ،معنا و مفهوم مییابد ،لذا
تنها کسانی از عقاید دیگر میتوانند به عنوان شهروندان امت اسالم محسوب شوند که از قرابت
عقیدتی برخوردار باشــند .ازاینرو ،اهل کتاب از یهود ،مسیحی ،مجوس و صابئی میتوانند به
3
عنوان شهروندان امت اسالم باشند.
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البته حقوق این شــهروندان و نیز مســئولیتهای آنان با حفظ توازن و تعادل میان حقوق و
مسئولیت کمی متفاوت است و شاید به توان گفت از نوعی شهروندی درجه دوم برخوردارند؛
چرا که بهجای حضور در میادین جنگی و امنیت شــهری و مرزی میبایســت مالیات و جزیه
1
بدهند تا شهروندان مسلمان و دولت این وظیفه را از جانب آنان به عهده گیرند.
بنابراین ،برخالف شهروندی در اصطالح غربی ،ملیت ،نژاد ،رنگ ،فرهنگ و مانند آن نقشی
در مفهوم شهروندی ندارد و هر مسلمانی در هر گوشهای از جهان به عنوان شهروندان اسالم و
امت اسالم شناخته میشوند .تنها عنصری که در تحقق شهروندی نقش دارد ،عقیده است که از
آن به کلیت اسالم یاد میشود و مذاهب و نحلهها و تفاوتهای فرهنگی ،نژادی ،رنگ و خون و
مانند آن نقشی در تحقق شهروندی و عدم آن ندارد .از آنجایی که قرآن ،دین اسالم را از آدم تا
خاتم یکی میداند و آموزههای وحیانی و آسمانی دیگر را در چهارچوب شرایع آسمانی معرفی
میکند ،پیروان شــرایع دیگر را بهعنوان شــهروند و امت اسالم با محدودیتهایی در حقوق و
تکالیف میپذیرد ولی غیر آنها را هرگز به عنوان شهروند نمیپذیرد .تبیین رابطه حق و تکلیف
در اندیشــهی امام خمینی وامدار برداشــت دین مبین اسالم از این امر است ،برای بررسی این
رابطه باید دو کلید واژهي اصلی در تفکر امام خمینی یعنی نظام والیی و آزادی افراد در جامعه
را مورد بررسی قرار دهیم ،تا براساس رابطهایی که میان این دو امر بهوجود میآید ،ابعاد حقوق
شهروندی معنا یابد.
الف) نظام والیی
نگاه امام به فقه سیاســی برگرفته از نگاه معرفت شناختی وی نسبت به مسائل کالن دینی
در سطح معرفتشناختی و هستی شناختی میباشد« .نظریه معرفت یا معرفت شناسي عبارت
از مطالعه و تحقیق در سرشــت ،منابع ،قلمــرو ،محدودیتها و نحوهي موجه کردن معرفت و
شــناخت آدمي است و موضوع آن ،معرفت و شناخت به طور مطلق ميباشد» (واعظی :1388
 .)10محققین معتقدند که در فلسفه تفکر هر اندیشمند یا فیلسوفي ،نظامی معنادار از کنشها
و ساختارها وجود دارد ،کنشگر اصلی در این نظام ،انسان و ساختار اصلی ،جهان پیرامون است.
انسان در این مکتب با توجه به دو نیروی عقل و وحی به دنبال معرفت و شناخت است (عمید
 . 1توبه (.29 :)9

زنجانی.)259 :1366
امام خمینی معتقدند:
همین والیتی که برای رســول اکرم(ص) و امام در تشــکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره
هست ،برای فقیه هم هست( .امام خمیني .بی تا)52 :
چون حکومت اســالم حکومت قانون اســت ،قانون شناســان ،و از آن باالتر دینشناسان،
برنامهریزی کشــور مراقبت دارند .فقها در اجراي احکام الهی امین هستند(.امام خمیني.
بی تا)72:
امروز فقهای اســالم «حجت» بر مردم هســتند؛ همانطور که حضرت رسول

(ص)

حجت

خدا بود ...و هر کس تخلف میکرد بر او احتجاج میشــد ،فقها از طرف امام(ع) حجت بر
مردم هستند .همۀ امور و تمام کارهای مسلمین به او واگذار میشده است (امام خمیني.
بی تا.)83 :

و در جایي دیگر ميفرمایند« :این شکل حقوقي رژیم نیست که اهمیت دارد ،بلکه محتواي
آن مهم است» (امام خمیني ج  )3 :4و همچنین اینکه:
شکل دولتها چندان اهمیت حیاتي در حفظ دموکراسي و تأمین هر چه بیشتر آرمانهاي
انســاني ملت ندارد .هر چند که بعضي از آنها نســبت به اشــکال دیگر ترجیح دارد (امام
خمیني  1385ج .)334 :5

نقش فقیه در یک کشور اسالمی ،یعنی در کشوری که در آن مردم ،اسالم را به عنوان یک
ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هســتند ،نقش یک ایدئولوگ اســت نه نقش یک
حاکم .وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد.
او صالحیت مجری قانون و کسی را که میخواهد مجری دولت بشود مورد بررسی قرار میدهد
(مطهری87 :1370ـ.)85
ب)آزادی فردی
فرهنگ آکســفورد 1در بیان مفهوم سیاسی آزادی بیان میکند« :آزادی سیاسی به معنای
1. Oxford

مبانی و اصول حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(س) وتفاوتهای آن با حقوق شهروندی در غرب

یعني فقها ،باید متصدی آن باشــند ،ایشــان هســتند که بر تمام امور اجرایی و اداری و
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این است که ،بتوانیم به نظرات دیگران احترام بگذاریم» (آکسفورد .)884:توماس پین 1معتقد
2
اســت :بیشــترین حســی که مردم را برای انقالب تهیج میکند ،حس آزادی است (فالسون
 .)181 :1976فلســفه و ریشهی عالقه انسان به آزادی الهام گرفته از وجدانیات اوست ،انسان،
عالقهمند به آزادی است؛ چنانکه عالقهمند به زیبایی است هرگز به دنبال استداللی برای این
دوستی نیست ،یک مسئله فطری و وجدانی است .این گرایش به آزادی نه تنها در انسان که در
تمامی موجودات زنده نهفته است و وسیله شکوفایی و بارور شدن استعدادهاست .از اینجا آزادی
منطقی و معقول از غیرمنطقی و نامعقول جدا میشــود ،تفاوت آزادی اسالمی با آزادی غربی
روشن میگردد ،آزادی در منطق عقل و اسالم عبارت از آزاد بودن برای پیمودن مسیر تکامل و
به فعلیت رسیدن استعدادها و شکوفایی خالقیتهاست ،اما آزادی شهوات و اسیر شدن انسان
در چنگال هواها و پستیها که مایهي هدر رفتن آب حیات و عمر و نیروهای انسان در باتالق
رذالتها و بیچارگیهاست ،نه جنبهي منطقی ،نه عقلی و نه اسالمی دارد .در اندیشه اسالمی،
آزادی ،که ریشــه در اختیار انســان دارد ،برای به کمال رســاندن انسان است .به دیگر سخن،
کارکرد آزادی تحقق کمال عبودیت در انســان است؛ بنابراین به همان نسبت است که انسان
به ذات اقدس الهی مقربتر میشود و بنده خالصتری میگردد ،آزادتر است .غایت آزادی در
اندیشه اسالمی تعالی انسان است .تعالی انسان به تقربش به ذات حضرت حق است .به همین
جهت آن آزادی پذیرفته است که انسان را به خدا برساند :پس اوالً ،آزادی رهایی نیست؛ ثانیاً،
غایت آن کمال عبودیت اســت و در پی تعالی آدمی است؛ تعالیای که به کمال عبودیت معنا
میشود (بهشتی.)92 :1390
امام خمینی آزادی را حق ذاتی انسان و نعمت ،رحمت و هدیه الهی میدانست و پاسداری از
آن را جز دستورهای اسالمی شمرده بود:
اســالم انســان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش
و بر نوامیســش خلق فرموده اســت .و امر فرموده است ...و آزاد باشد انسان (امام خمیني
1385ج .)287-286 :1

ایشان بر دو زاویه از آزادی تکیه میکردند یک بعد آن ،آزادی انسان از تکلیف بیرونی و دیگری
1 . Tomas pin
2 . Folson

ج) رابطـه آزادی و والیـت (چهارچـوب رابطـه حق و تکلیف و شـکلگیری حقوق
شهروندی) در اندیشه امام خمینی
رابطهی آزادی و نظام والیی به عنوان هسته اصلی حق و تکلیف در اندیشه امام از دیدگاههای
مختلف قابل بررسی است .اکثر محققان در رابطه با والیت و آزادی چهار رابطه را متصور شدهاند
که ناشــی از برداشــت آنان از فقه سیاسی است .در دیدگاه اول برای فقها وظیفهی اجتماعی-
سیاســی قائل نمیشــوند و اصوالً بحث رابطه آزادی و والیت طرح نمیشــود ،چرا که والیت
پذیرفته نشــده است .در دیدگاه دوم و سوم (والیت در امورحسبیه و والیت در فتوا و قضاوت)
نیز چندان ناســازگاری میان آزادی و والیت پدید نمیآید چرا که اوالً ،در مفهوم والیت ،وجه
سیاســی آن برجسته نگردیده اســت و اختیارات و گسترهی والیت نیز محدود به امور خاصی
اســت .در حالی که در دیدگاه چهارم ،ناســازگاری زیادی میان این دو مفهوم دیده میشود .از
دیدگاه چهارم ،ســه قرائت عمده شکل گرفته است .در این ســه قرائت ،با توجه به اینکه اوالً،
وجهي سیاســی مفهوم والیت برجسته میشود و ثانیاً ،گستره والیت وسیعتر طرح میگردد،
ناســازگاری میان آزادی و والیت جدیتر نمایان میگردد .با اشاره به مبانی کالمی مختلف به
عنوان مفروضات قرائتهای مذکور و تأثیر آنها بر شکلگیری قرائتها و دیدگاههای موردنظر ،در
بررسی رابطه آزادی و والیت تالش طرفداران آنها در حل ناسازگاری و معمای آزادی و والیت
مورد بررسی قرار میگیرد (میراحمدی .)3: 1388
در رابطه حدود آزادی شــخص ،در نظام والیی ،اندیشمندان اسالمی معتقد هستند آزادی
یک فرد تا آنجا اعمال شــود که به آزادی دیگران ضربه نزند .آزاديهایی که محیط را فاســد

مبانی و اصول حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(س) وتفاوتهای آن با حقوق شهروندی در غرب

بعد آزادی از سلطه انسانها .آزادی انسان از تکلیف بیرونی ،تا جایی که انسان قادر به استفاده
از توانایی آزادی باشــد .ازســوییدیگر ،الزمهي وجود اختیار در انسان تواناییها و نیازمندیها
انسان از امکانات طبیعت و ....است (منتظرقائم .)24 :1381امام معتقد است آزادی شخصی حق
اولیه انسان است و حکوت دینی باید آن را تأمین کند ،آزادی در حکومت دینی شامل .1 :حق
زندگی .2 ،آزادی در خوردن و آشامیدن ،آزادی در رفت آمد و امنیت جانی و شغلی ،امنیت مالی
و حیثیتی ،احقاق حقوق ،تساوی زن و مرد در برابر قانون و حق دفاع از خود از جمله مواردی
است که امام به آن اشاره میکند (منتظرقائم.)38 :1381

21

میکند و زمینهها را برای رشد فساد در جامعه آماده میکند ،این آزاديها هم در نظام اسالمی
گرفته میشود (میراحمدی  .)93:1388شهید بهشتی در این رابطه بیان میکند:
خداوند انسان را براساس همان اصل مختار بودن آفرید تا بتواند براساس هدایت تشریعی
ِ
هدایت وحی ،رســوالن ،پیشوایان و امامان به ســعادت دست یابند .رابطه
مانند مشــعل
بین هدایت به وســیله اولیاء خدا و آزادی انســان باید بر این اســاس باشــد ،که باید به
آزادی انسان لطمه وارد نیاورد .اگر این نقشها بخواهد به آزادی انسان لطمه وارد بیاورد
برخالف مشیت خدا عمل شده است (بهشتی.)15 :1390
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با توجه به نظریات امام خمینی میتوان استنباط کرد که جهان بر محوری خاص و هدفی
خاص بنیان نهاده شــده اســت و پیمودن این راه نیازمند چراغی راهنماســت .وی با توجه به
تعریفی که از انسان میکند ،این موجود را مخلوق برتر مینامند و دارای رشد و تعالی میداند،
ایشان انسان را آزاد و انتخابگر معرفی میکنند؛ برای جهان فلسفه خاص و هدفی معین قائل
هســتند .ایشــان آزادی را به معنای رهایی از هرگونه قید و بند نمیداند ،بلکه معتقد است که
آزادی برای انسان نوعی تکلیف و مسئولیت در برابر خویشتن و دیگران میآورد ،انسان به وسیله
آزادی که در جامعه دارد باید در پی رســیدن به اهداف و تحقق آرزوهای واقعی خود باشد .در
مورد کسانی که معتقد به جبر تاریخ و اجتماعی هستند توصیه میکند که ضعف و کمبودهای
خود را به گردن ســاختارهای موجود نیندازید ،بلکه انســان با آزادی خود قادر است بر همهی
مشکالت غلبه کند ،ایشان ضعف اساسی لیبرالیزم در نگاه به آزادی را در نگاه سطحی و قائل
شدن به این امر که کمال انسان در این جهان خالصه میشود ،میدانستند .ایشان بزرگترین
ویژگی انسان را آزاد آگاه بودن انسان معرفی میکند.
باید توجه داشــت که پیدایش تزاحم در خارج ،به دلیل عدم ارائه تعریف دقیق و کاربردی
از آزادی و والیت است .از آنجا که محدودهی آزادی در خارج خوب تبیین نشده است ،چنین
ناسازگاریهایی ممکن است مشاهده شود ،در حالی که اگر این محدوده به خوبی معین گردد،
دیگر چنین تزاحمی پیدا نمیشــود .بنابراین در واقع این تزاحم تنها در خارج اتفاق میافتد و
آن هــم به دلیل فقدان تبیین دقیق مفهومی آزادی و والیت اســت .در نتیجه ،آزادی در پرتو
والیت است که مفهوم واقعی خودش را پیدا میکند و از این روست که ناسازگاری میان آن دو
نیز وجود ندارد .استاد مطهری میفرمایند من به جوانان و طرفداران اسالم هشدار میدهم که

آزادی سیاسی اجتماعی و مشارکت سیاسی مردم
نظر امام خمینی در مورد داشتن آزادی عقیده و بیان این است که ،افراد در داشتن هر گونه
عقیدهایی آزاد میباشند ،ایشان بنا نداشت عقیده و ارزشهای اسالمی را بر کسی تحمیل کند،
او معتقد بود برای رسیدن به استقالل ابتدا باید فکر آزاد و مستقل داشت و آزادی فکری را در
این اثر میدانست که تمایالت درونی ،جاذبهها و وابستگیها بیرونی نمیتواند بر تفکر انسان اثر
بگذارد (منتظرقائم .)68 :1381امام خمینی تعریف مشــخصی از آزادی سیاسی ارائه ندادهاند،
اما با مراجعه به سخنان ایشان ،روشن میگردد که تعریف حضور فعال مردم در صحنه سیاست
میتواند بر آمده از آرای ایشان باشد ،امام خمینی بر نقش و حضور حداکثری مردم تأکید داشت
و خواستار حضور آنان در عرصه سیاست در جامعه بود ،ایشان سیاست را اظهار نظر سیاسی،
نظارت و مشارکت مردم در جامعه میدانست (منتظرقائم .)152 :1381
ایشان میفرمایند:
دمکراســی این اســت که آراء اکثریت ...معتبر اســت ...اکثریت هرچه گفتند آرای ایشان

مبانی و اصول حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(س) وتفاوتهای آن با حقوق شهروندی در غرب

خیال نکنند راه حفظ معتقدات اسالمی جلوگیری از ابراز عقیده دیگران است ،از اسالم فقط با
یک نیرو میشود ،پاسداری کرد و آن علم است و آزادی دادن به افکار مخالف و مواجهه صریح
و روشن با آنها (کدیور.)90 :1384
دیدگاه امام براساس نسبت تعاملی حق با تکلیف است ،از آن روی که حقها مادهی اولیهی،
بنیان مشروعیت تکلیفها هستند ،انتظار میرود که تکالیف تولیدی در راستای عملیاتی سازی
حقوق پیشینی و فطری عقالنی در دین و حکومت دینی از جنس حقوق اولیه ،همراه و همساز و
همداستان با آن حقوق باشند ،و این تکالیف اسباب توسعه ،نشر و ژرفا بخشی آن حقوق گردند.
در واقع این تکالیف سازوکاری باشند که به طور طبیعی و تدریجی آن حقوق را اسکلتبندی
کنند نه آنکه در جهت نفی ،تضعیف ،سست و بیبنیاد کردن آن تکالیف به طور ساختگی به
کار روند ،پس میتوان نتیجه گرفت این تکالیف در راســتای انسانی در جامعه است ،با توجه
به مبانی مورد تأکید در جامعه ،یعنی رابطه مباین میان آزادی فرد در جامعه و نظام والیی در
اندیشه امام خمینی به بررسی مؤلفههای حقوق شهروندی میپردازیم و سپس در نتیجه این
مؤلفهها را با اندیشههای غربی مقایسه میکنیم.
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معتبر اســت ولو به خالف ...شما ولی آنها نیســتید که بگویید که این به ضرر شماست...
(امام خمیني  1385ج.)304 :9
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این نکته اساســی در اندیشــه امام در مورد مشارکت سیاســی مردم وجود دارد که به آنها
میپردازیم .امام اعتماد کلی به مردم داشتند به طوری که میفرمایند« :وقتی یک دولت صالح
پیش آمد ،مردم را آزادشــان میگذارند برای انتخابات؛ قهرا ً وقتی انتخابات آزاد شــد ـ مردم
اکثریتشان صالحند  ...اقتصادشان صحیح باشد» (صحیفه امام ،1385ج )322 :5نکته دومی که
که در نگرش خاص حضرت امام وجود دارد ،در مساوی داشتن مخالفت با رأی مردم و استبداد
و دیکتاتوری است (براتعلی پور.)210 :1381
وی دخالت مردم در امور سیاسی را نه تنها حق ،بلکه چون از مصادیق امر به معروف و نهی
از منکر است ،واجب میشمارد .در اندیشه سیاسی ایشان لزوم تعیین سرنوشت مردم از طریق
آرای اکثریت آنان از محوریترین موضوعات بوده اســت که مکررا ً مورد تأکید امام واقع شــده
است ،وي حضور مردم را در عرصههای متعدد به خصوص عرصه سیاسی واجب دانسته است و
عدم مشارکت سیاسی آنها در تعیین سرنوشت خویش گناهی بزرگ دانسته و در رأس گناهان
کبیره دانسته است (داستانی بیرکی.)94 :1381
حقوق اقلیتها قومی و نژادی
امام معتقد بودند که تمام اقلیتها با شرایطی از آزادی کامل برخوردارند:
تمام اقلیتهاي مذهبي در ایران براي اجراي آداب دیني و اجتماعي خود آزادند و حکومت
اسالمي ،خود را موظف ميداند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کنند و آنان هم مثل سایر
مردم مسلمان ایران ،ایراني و محترم هستند (امام خمیني  1385ج .)441 :4
تمام اقلیتهاي مذهبي در حکومت اسالمي ميتوانند به کلیه ی فرایض مذهب خود آزادانه
عمل نمایند و حکومت اســالمي موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند
(همان ،ج.)75 :3
دولت اسالمي یک دولت دموکراتیک به معناي واقعي است و براي همۀ اقلیتهاي مذهبي
آزادي به طور کامل هســت و هر کســي ميتواند اظهار عقیدۀ خودش را بکند .و اســالم
جــواب همــۀ عقاید را به عهده دارد و دولت اســالمي تمامي منطقهــا را با منطق جواب

خواهد داد (امام خمیني 1385ج .)410-411 :4
اســالم همیشــه حافظ حقوق مشــروع اقلیتهاي مذهبي بوده و هست .آنان در جمهوري
اســالمي آزاداند و آزادانه به مسائل خود ميپردازند و در پناه حکومت اسالمي چون بقیۀ
افراد در اظهار عقیده آزادند (امام خمیني 1385ج.)188 :5

اقلیتهاي مذهبي در آینده آزاد هســتند و در ایران در رفاه زندگي خواهند کرد ،و ما با
کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهیم کرد .آنان برادران ایراني ما هستند .آنان هم
از شاه و دار و دستهاش به تنگ آمدهاند»(امام خمینی  1385ج .)401 :5

در باب اقلیتهاي مسلمان سني نیز ایشان اظهار ميدارد« :ما برادري خودمان را به برادران
اهل ســنت اعالم ميکنیم» (امام خمیني ج .)83 :6ایشــان به استراتژي انسجام و همبستگي
میان شیعیان و سنیان مياندیشیدند و بر این اعتقاد بودند که:
در اســالم بین شیعه و سني ابدا ً تفرقه نیســت؛ بین شیعه و سني نباید تفرقه باشد .باید

وحدت کلمه را حفظ کنید ...این مملکت مال همۀ ماســت...،مال اقلیتهاي مذهبي ،مال
مذهبیون ما ،مال برادران اهل سنت ما (امام خمیني 1385ج .)83-84 :6

حقوق اجتماعی و سیاسی زنان
زن و مرد هر کدام یک عنصر از سیستم کالن جامعه ،و زنان و مردان مجموعههاي بزرگتر
زیرمجموعه آن سیســتم کالن هســتند .آنها با ویژگيهاي خاصي چون شعور ،عاطفه ،اراده و
عملکرد زنانه نقش اجتماعي ،فرهنگي ،سیاسي و اقتصادي متناسب با عناصر یاد شده را بر عهده
ميگیرند .در تأیید این مدعا امام خمینی میفرمایند:
از نظر حقوق انســاني ،تفاوتي بین زن و مرد نیســت .زیرا که هر دو انســانند و زن حق
دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد بله در بعضي موارد تفاوتهایي بین زن و
مرد وجود دارد که به حیثیت انساني آنها ارتباط ندارد (امام خمیني  1385ج .)364 :4

در بحث حقوق زنان ،امام معتقد اســت آزادی زنان حق اولیه آنان است و حکوت دینی باید

مبانی و اصول حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(س) وتفاوتهای آن با حقوق شهروندی در غرب

البته ایشــان متذکر ميگردد که تساهل و تسامح تنها نسبت به اقلیتهایي است که وصف
خرابکارانه بر آنها صادق نیست .از این رو« :آنهایي که شلوغ کارند ،آنهایي که خرابکارند ،براي
آنها هیچ کس ...تساهلي قائل نیست» (امام خمیني  1385ج .)261 :5
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آن را تأمین کند .حق زندگی ،آزادی در خوردن و آشامیدن ،آزادی در رفت آمد و امنیت جانی
و شغلی ،امنیت مالی و حیثیتی ،احقاق حقوق ،تساوی زن و مرد در برابر قانون و حق دفاع از
خود از جمله مواردی اســت که امام به آن اشاره میکند (منتظر قائم .)38 :1381زنان از نظر
اســالم ،نقشحساسی در بنای جامعه اسالمی دارند و اسالم زن را تا حدی ارتقا میدهد که او
بتواند مقام انسانی خود را در جامعه باز یابد و از حد شیء بودن بیرون بیاید و متناسب با چنین
رشدی میتواند در ساختمان حکومت اسالمی مسئولیتهایی به عهده بگیرد (گروه پژوهشگر
.)67 :1388
ما نمیتوانیم و اسالم نمیخواهد که زن به عنوان یک شیء و یک عروسک در دست ما
باشــد .اسالم میخواهد شــخصیت زن را حفظ کند و از او انسانی جدی و کارآمد بسازد.
ما هرگزاجازه نمیدهیم که زنان فقط شــیئی برای مردان و آلت هوســرانی باشــند (امام
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خمیني  1385ج.)294 :5
 ...زنهــا آزاد هســتند و در تحصیل هم آزاد هســتند ،در کارهای دیگر هــم آزادند (امام
خمیني  1385ج.)480: 4
اسالم با آزادی زن نه تنها موافق است بلکه خود پایهگذار آزادی زن در تمام ابعاد وجودی
زن است (امام خمیني 1385ج.)417 :5

تفاوتهای حقوق بشر در اندیشه غرب و امام خمینی
مهمترین تفاوت حقوق بشــر اسالمی و غربی بر اســاس دیدگاه امام ،آن است که در نگرش
غربی همه امور بر محور «انســان» مادی و بریده از وحی اســتوار میشود و در اسالم بر محور
کلمه «اهلل» و احکام الهی در دیدگاه غربی حقوق بشر ،رفتار اخالقی را تعیین میکند و اخالق
اجتماعی انسان با فرآیند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا میکند (نظریه دیوید هیوم).
حقوق بشــر به عنوان یک جامعه شــناختی از تنظیم قوانین است .همانطور که در تئوری
جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر ،توضیح داده شده است .سایر تئوریها در این زمینه
عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول میکنند ،در ازای امنیت و مزیتهای
اقتصادی که به دست میآورند (مانند نظریه راولز) دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه
منافع و نظریه تالش نامیده میشوند .نظریه منافع ،استدالل میکند که کارکرد اصلی حقوق

الهیت همه صفات متقابله را مانند رحمت و غضب ،بطون و ظهور ،ا ّولیت و آخریت ،و سخط
و رضا مســتجمع است و انســان که خلیفهي اوست به واسطه قربش به آن حضرت و نزدیک
بودنش به عالم وحدت و بســاطت با دو دســت لطف و قهر حضرت حق آفریده شده است به
همین جهت است که خلیفه اهلل همچون حضرت باری تعالی که مستخلف عنه است مستجمع
صفات متقابله اســت .مراد حضرت امام از این انسان ،انسان کامل است که آدم ابوالبشر یکی
از مصادیق آن اســت و مظهر اســماء و صفات حق و مثل آیت حق تعالی است .در جای دیگر
میفرمایند« :پس انســان اســت اســم اعظم الهی ...و خلیفۀ خدا در همۀ عوالم است( »...امام
خمینی  .)167 :1376کوتاه سخن اینکه به گفته امام :
خداونــد تبــارک و تعالی چون به بندگانش عنایت داشــته ،به آنان عقــل داده؛ نیروی
تهذیب و تزکیه عنایت فرموده؛ انبیا و اولیا فرســتاده ،تا هدایت شــوند و خود را اصالح
نمایند( .امام خمیني) 33 :1391

بر اســاس جهانبینی اسالمی انسان آفریده و برگزیده خداست و بر فطرت توحید سرشته
شده است .به طور کلی اسالم کرامت را از حقوق خدادادی میداند ،اما اعالمیه حقوق بشر در
این امر ســکوت کرده است ،اگرچه برخی از تحلیلگران غربی آن را از حقوق طبیعی و برخی
از حقوق قراردادی و برخی بر مبنای اومانیسم دانستهاند .ازسوی دیگر ،از دیدگاه اسالم از لوازم

مبانی و اصول حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(س) وتفاوتهای آن با حقوق شهروندی در غرب

بشر ،محافظت و ترویج منافع انسان است ،در حالیکه نظریه تالش بر اساس ظرفیت انسان برای
آزادی به حقوق بشر اعتبار میبخشد (دانشنامه ویکی پدیا).
اما در اندیشه امام هسته حقوق بشر غربی «انسان» و حقوق بشر اسالمی «اهلل» است
لــذا موال علی (ع) میفرماید« :التکن عبد غیرک قد جعلک اهلل حرا» :بنده دیگری نباش چون
خداوند تو را آزاد آفریده است ،زمانی که انسان بنده غیر خدا میشود ،بنده همه است ا ّال خدا ،اما
زمانی که بنده خداوند باشد از قیود متفاوت و دامن گیر انسان ،آزاد میشود (میرباقری .)1393
از دیدگاه امام خمینی که متأثر از اســالم ناب میباشــد؛ معتقد است که انسان برگزیده و
خلیفه خداوند است ،از نگاه جهان بینی اسالمی چنین نیست که یک سلسله عوامل طبیعی
به طور تصادفی موجب پیدایش موجودی متکاملتر از انواع پیشــین خود به نام انســان شده
باشــد ،بلکه انسان به عنوان خلیفه اهلل در زمین قرار داده شده است .چنانکه خداوند سبحان
ض َخل ِی َفه» .خدای تعالی به حسب مقام
در خطاب به فرشتگان میفرمایند« :إِن ِّی َجاع ٌِل فِی ْالَ ْر ِ
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کرامت انســان تقوای فردی و اجتماعی اســت و هر انسانی برای حفظ کرامت انسانیاش الزم
اســت از پیروی هواهای نفسانی و هر گناه فردی و اجتماعی در آشکار و پنهان پرهیز کند .اما
در اعالمیه حقوق بشر به تقوای فردی انسانها برای حفظ کرامت انسان اشارهای نشده است.
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نتیجهگیری
حقوق شــهروندی از زمان ظهور اســالم با تعهدی که به رعایت حقوق دیگران ،شــناخت
مسئولیت و اختیارات هر فرد در جامعه داشت ،مفهوم پیدا کرده است .برابری انسانی ،نظارت بر
حاکم ،مشارکت فعال در جامعه نمونههایی از حقوق شهروندی و اجتماعی افراد در آن دوران
اســت .هر فرد عالوه بر برخورداری از زندگی خصوصــی و خانوادگی خود در مقابل دیگران و
جامعه و ساخت سیاسی و ...نیز مسئول است .حقوق شهروندی در اندیشه سیاسی امام نیز در
بُعد نظری ،اصول و مبانی فلسفی ،کالمی ،انسان شناختی و ....اسالم مورد توجه قرار میگیرد.
در سیرۀ عملی و نظری امام در باب سیاست و قدرت ،وجود حاکمیت فقیه در طول حاکمیت
خداوند ،حضور فعال مردم در جامعه و صیرورت نهایی جامعه در مسیر تحقق آموزههای بنیادین
دین ،اهمیت و جایگاه ویژه دارد .اما در بُعد عملی ،نگرش و رهیافت سیاسی امام ،در عرصههای
خاصی جلوهگر میشود .بخش بزرگی از این رهیافتها در ارتباط با حقوق شهروندی است که
هر آرمان سیاسی باید هویت و مکانت خودش را در نسبتی که با آن دارد ،تبیین کند.
امام در اندیشۀ احیاگرایانه خود به گونهای کامل و تمام عیار به احیای حقیقت تفکر اسالمی
پرداختند .ایشــان با توجه به تئوری اولیه خود یعنی نظام والیی برای مردم حقوق تأسیســی،
نظارتی ،مشارکتی و ...قائل بودند ،حقوق شهروندی در اندیشه امام مبتنی بر اندیشه حق و تکلیف
در اسالم میباشد ،و بر پایهایی اصولی و تعاملی بنیاد نهاده شده است ،او معتقد بود مردم به عنوان
شهروندان عناصر تشکیل دهنده نظام والیی هستند ،مردم باید از طریق امر به معروف و نهی از
منکر حضور فعال در جامعه داشــته باشند ،و اینکه کارگزاری مردم با ساختی بودن نظام والیی
رابطهایی تعاملگویانه دارد ،به صورتی هر یک از این دو بدون دیگری بیمعنا خواهد بود.
مردم به عنوان شــهروندان در نظام والیی از حقوق و تکالیفی برخوردار هســتند ،زیربنای
اولیه این حق آزادی مردم است ،به نحوی که آزادی آنان حفظ شود و آنان بتوانند به امور خود
رسیدگی کنند ،در این تفکر مرد ،زن و اقلیت دینی و قومی ،نژاد و ...اهمیت ندارد ،بلکه آنچه

جدول :2تفاوت نگاه امام خمینی نسبت به حقوق شهروندی با غرب

مؤلفهها

آزادیهای سیاسی
اجتماعی و مشارکت
سیاسی

امام خمینی

غرب

آزادیهای سیاسی و اجتماعی
فریضه امر به معروف و نهی از منکر
در غرب راه تکاملی را پیمود و از
در جامعه برای همگان و هر قشری
انتخاب رأی و مشارکت سیاسی
واجب است که در امور سیاسی و
اجتماعی مشارکت داشته باشند و برای افراد خاص شروع شد و به رأی
همگانی رسید.
جامعه را به حال خود رها نسازند.

مبانی و اصول حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(س) وتفاوتهای آن با حقوق شهروندی در غرب

موجب برتری انسانها میشود تقوای الهی است ،و همه افراد از حقوق مساوی و برابر برخوردار
هستند ،مشروعیت و مقبولیت نظام والیی به حضور مردم در سیاست و اجتماع بستگی دارد،
ازسویی دیگر ،ساخت والیی جامعه باید شرایط مناسب را برای زندگی سیاسی ،اجتماعی آنان
فراهم آورد که شهروندان بتوانند عالوه بر رشد مادی به تعالی و تکامل معنوی دست یابند .این
تفکر تفاوتهای اصولی و بنیادی با موارد مشابه غربی دارد.
در حقوق شهروندی غربی بیشترین تأکید به ابعاد مادی شهروندی است که بر این اساس
زندگی بر محور و منفعت مادی تعریف میشــود و رشــد مادی محور تالشهای افراد جامعه
تعریف میگردد .باید توجه داشــت که غرب در توجه به حقوق شــهروندی دیدگاهی تجربی
داشــته و به آن با دید آزمون و خطا نگاه میکرده اســت .در پایان به بیان تفاوتهای اندیشــه
شــهروندی در غرب و اندیشه امام میپردازیم و در چهار مولفۀ آزادیهای سیاسی اجتماعی و
مشارکت سیاسی ،زنان ،اقلیتهای دینی و نژادی و شهروندی سطحی و عمیق این تفاوتها را
بیان میداریم.
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در اندیشه غرب زنان در ابتدا از
حقی برخوردار نبودند و از زنان در
امام خمینی به خاطر تعریف خاصی
کارهای نمایشی و ابزاری استفاده
که از حقوق خاص زنان در جامعه
میشد ،اما در دهه 60به علت بهبود
داشت ،به فضیلت زنان در جامعه
اوضاع اقتصادی جامعه زنان به خاطر
میاندیشید و زنان را همگام با مردم
تبعیضهای وارده بر جامعه اعتراض
در راه احقاق جامعه مطلوب ترقیب
کردند که جنبشهای جدید
میکرد.
(فمنیسم) در این جوامع بهوجود
آمد.

امام خمینی به اعتقادات اقلیتهای
دینی در جامعه احترام میگذاشت و
آنان را در ارائه تکالیف شریعی خود
اقلیتهای دینی و آزاد میدانست ،ایشان تبعیض قومی
را بسیار ناپسند میدانست و معتقد
نژادی
بود براساس آموزۀ اسالم همه انسانها
برابر خلق شدهاند و از حقوق برابری
برخوردارند.

ظلم به اقلیت و نژادپرستی به
جامعه اقلیت ،در غرب پدیدهایی
رایج است ،لیبرال دموکراسی که
بر پایه انسان سفید شکل گرفته
است ،در پی همگون سازی جوامع
مختلف است ،در این شیوه تفکر
بقیه افراد نابرابر هستند ،این همگون
سازی پدیدههایی همچون استثمار
و استعمار را بهوجود میآورد ،این
جریان در جنبشهای اجتماعی
جدید سرآغاز جنبش اعتراض به
تبعیض نژادی بود.

حق انتخاب در شوهای سیاسی
شهروندی عمیق یعنی شهروندی
که مبتنی بر فضلیت و رشد اخالقی در غرب و بهرهبرداری از اعتقادات
باشد و مشارکت واقعی افراد براساس مردم توسط رسانه برای رسیدن
به مقاصد اقتصادی پدیدهایی رایج
خواستههای آن صورت بگیرد،
شهروندی سطحی و
در غرب است که اکثر محققان و
دولتها در پی فریب دادن افراد و
عمیق
پژوهشگران به آن اذعان دارند.
بهرهبرداری سیاسی از آن نباشند.
در اندیشه امام این مفهوم به خوبی آنچه در تفکر مهم قلمداد میشود،
نمایان است .ایشان معتقد به حضور نگرش ابزاری به انسان و عدم توجه
به تعالی انسان است.
کامل و با مفهوم افراد در جامعه است.
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انسان آفریده و برگزیده خداست و بر
فطرت توحید سرشته شده است.
اسالم کرامت را از حقوق خدادادی
دراعالمیه حقوق بشر در این امر
میداند.
سکوت کرده است.
از سوی دیگر از دیدگاه اسالم حقوق
اما در اعالمیه حقوق بشر به تقوای
حقوق بشر اسالمی
بشر از لوازم کرامت انسانی و تقوای
فردی انسانها برای حفظ کرامت
و غرب
فردی و اجتماعی است و هر انسانی
انسان اشارهای نشده است.
برای حفظ کرامت انسانیاش الزم
است از پیروی هواهای نفسانی و هر
گناه فردی و اجتماعی در آشکار و
پنهان پرهیز کند
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