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Abstract  
The present study aims to investigate the issue of citizenship rights in Imam Khomeini's 
thought and tries to analyze the conceptual indications of the rights of individuals as 
citizens of Islamic state in Imam Khomeini's intellectual system by using a semiotic 
approach. In this research semiotics has been used as a method of analysis and theoretical 
framework for discussion and some attempts have been made to use some of the 
methodological possibilities of the Izutsu model, especially the concept of "semantic 
fields". The results show that the term citizenship rights has not been used in the speeches 
and works of Imam Khomeini. This is a sign of the newness of this sign in the Islamic 
semantic system. In the area of the right to self-determination, it is the right to political 
participation that is challenging. Political participation in Islamic thought in the semantic 
field of religious duty makes sense, and every Muslim must work as hard as he can. 
Although the Islamic republic regime, formally and apparently resembles the conventional 
Republican systems, but it is a unique system in which citizenship has its own 
particularities, because it is based on Islamic law. These special coordinates well illustrate 
the semantic contradictions in the Muslim semantic system and the discourse of modern 
citizenship rights.  
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 چكيده
، شناسانه  گيري از رويكردي نشانه  اضر بررسي مسأله حقوق شهروندي در انديشه امام خميني بوده و كوشيده است با بهرههدف پژوهش ح

هاي مفهومي دال بر حقوق افراد به مثابه شهروندان حكومت اسالمي را در منظومه فكري امام خميني واكاوي نمايد. در اين  نشانه
شناختي  وش تحليل و چارچوب نظري بحث استفاده شده و تالش گرديده تا از برخي امكانات روششناسي به عنوان ر تحقيق از نشانه
گيري شود. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه عبارت حقوق شهروندي  بهره» هاي معنايي  ميدان«به خصوص مفهوم ، الگوي ايزوتسو

نو بودن نشانه مزبور در نظام معنايي اسالمي است. در حوزه حق تعيين  در گفتار و آثار امام خميني به كار نرفته است. اين خود نشان از
معنا ، برانگيز است. مشاركت سياسي در انديشه اسالمي در ميدان معنايي وظيفه ديني اين حق مشاركت سياسي است كه چالش، سرنوشت

هاي   هرچند از حيث صوري و شكلي به نظام، مييابد و هر مسلماني بايد در حد توان خود در آن كوشا باشد. نظام جمهوري اسال  مي
فرد است كه شهروندي در آن مختصات   خود نظامي منحصربه، اما به دليل ابتناي آن بر قوانين اسالمي، جمهوري متعارف شباهت دارد

گفتمان حقوق شهروندي مدرن  شناختي در نظام معنايي مسلمانان و  هاي نشانه  اي دارد. اين مختصات ويژه به خوبي نمايانگر تضاد  ويژه
 است. 

 
 الگوي ايزوتسو.، جامعه سياسي اسالمي، عدالت اجتماعي، حقوق شهروندي، امام خميني هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
گيرد.  حقوق شهروندي بيانگر حقوقي است كه به واسطه شهروند بودن به افراد تعلق مي

هاي سياسي به   است كه در طيف متنوعي از انديشهاي دراز   مفهومي پيچيده و با پيشينه» شهروندي«
هاي گوناگون به اقتضاي فلسفه   ). مقوله شهروندي در دوران25ص : 1388، كار رفته است (رايلي

ها و نيازهاي اجتماعي تطورات مفهومي   و خواست، سياسي زمان و نظام حكمراني ناشي از آن
ندي نوين بر اصل ارجمندي و كرامت انساني شهرو، وجود خاصي را پشت سر نهاده است. با اين

اي كه بايد با آنان از نظر سياسي و حقوقي به شكل يكسان رفتار شود.   بگونه، برابر مبتني بوده
: شود  حقوق شهروندي چند نسل را پشت سر نهاده و در حال حاضر سه دسته حقوق را شامل مي

 : 1393، ق اجتماعي (خوبروي پاكو حقو، حقوق سياسي، هاي اساسي و حقوق مدني  آزادي
 ).Marshall, 1997, p.294؛ 89-87ص 

شرط عضويت در جامعه سياسي اسالمي و برخورداري از حقوق شهروندي به دو صورت 
كتاب. با  پذيرفتن پيمان ذمه از سوي غيرمسلمانان اهل، دوم، بودن مسلمان، نخست: شد  محقق مي

به مرور مفهوم تابعيت از دايره ، روپايي به جهان اسالمهاي غربي به خصوص حقوق ا  ورود نشانه
، پژوه  معنايي اسالم و ايمان خارج شده و معيارهاي زادگاه و اقامتگاه به آن معنا بخشيد (دانش

مسأله سرزمين به عنوان معياري براي برخورداري از حقوق ، ترتيب ). بدين85و  83ص: 1392
زا در نظام معنايي مسلمانان بدل گشت. البته   هاي تنش  نشانه ناشي از تابعيت و شهروندي به يكي از

در اين ، شهروندي را در پيوند با مكان تعريف نمودند. با اين وجود، متفكران نوگرايي چون نائيني
توانند در سياست كالن و مناصب اصلي دولت اسالمي  نظريات هنوز شهروندان غيرمسلمان نمي

، هاي شرعي  برخي محدوديت، ). بنابراين225-222ص: 1383 ،مشاركت داشته باشند (فيرحي
گردد (رجبي و  هاي ديني در بعضي از موضوعات مي  سبب تخصيص حقوق شهروندي اقليت

  ).41ص: 1394، باقري
با پذيرش برخي ، سو  امام خميني با طرح گفتمان جمهوري اسالمي تالش كرده از يك

ندي نظير حقوق ملت و حقوق مردم به نوعي سازواري هاي موجود در گفتمان حقوق شهرو  نشانه
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از ، نظام معنايي اسالمي در دوران جديد را برقرار نمايد؛ و از سوي ديگر با تأكيد بر قوانين اسالم
نوشتار حاضر درپي پاسخ به اين ، ها با نظام معنايي مسلمانان بكاهد. بنابراين  سايش اين نشانه

دي چگونه در انديشه امام خميني مطرح شده است؟ و چه پرسش است كه مسأله حقوق شهرون
 هايي در نظام معنايي ايشان دال بر اين حقوق وجود دارد؟  نشانه

 روش و چارچوب نظري
26Fشناسي  در اين تحقيق از نشانه

به عنوان روش تحليل و چارچوب نظري بحث استفاده  1
، انديشند  مي، اعم از زباني و غيرزباني، ها  انهها در قالب نش  مفروض اين دانش آن است كه انسان

: 1380، سن  كنند (دينه  مي هاي زباني زندگي  كنند و اساساً در جهاني سرشار از نشانه  احساس مي
27F). توشيهيكو ايزوتسو12-11ص

مستشرق ژاپني با استفاده از روش معناشناسي در حوزه انديشه ، 2
كلمات «انه را به كار برده است. وي با استفاده از تحليل شناس  الگويي نشانه، قرآني و اسالمي

بيني نهفته در آن دست   جهان تالش كرده به شناخت، مثابه يك متن منسجم قرآن كريم به» كليدي
شناختي  ). در نوشتار حاضر تالش شده تا از برخي امكانات روش4ص: 1388، يابد (ايزوتسو

 گيري شود. بهره» هاي معنايي  ميدان«به خصوص مفهوم ، الگوي ايزوتسو
با اصطالحات فني در ، بيني هاي برخاسته از يك جهان  در دانش» كلمات كليدي«، از ديدگاه وي

در دانش كالم اسالمي يكي از كلمات » ايمان«اصطالح ، ها متناظر است. به عنوان نمونه  آن دانش
، نظير] تفكر كالمي از نگاه معناشناختياي   تاريخ [هر نوع انديشه، شود. بنابراين كليدي محسوب مي

: 1389، گيري و بسط آنها طي قرون و اعصار (ايزوتسو  يعني تاريخ اصطالحات فني و جريان شكل
شناسي عبارت است از تاريخ   دغدغه معني، كند    ). از ديدگاهي كه ايزوتسو به قضايا نگاه مي295ص

  ).6ص: 1388، ها (ايزوتسو  انديشه

                                                           
1. Semiotics/ Semiotic/ Semiology. 
2. Toshihiko Isutsu. 



 69 (ره)قوق شهروندي در انديشه امام خمينيشناسي ح نشانه

به تنهايي و جداي از ساير كلمات كليدي كه از نظر اهميت در مراتب  ليديهيچ كلمه ك
هاي دال بر آنها   براي فهم معناي مفاهيم بايد واژه، يابد. بنابراين  بسط نمي، اند  گوناگوني قرار گرفته

اي لحاظ كرد و نه به صورت منفرد و مجزا. نحوه آرايش كلمات   را در يك منظومه معنايي و نشانه
بيني نهفته در هر نظام معنايي است   سازنده جهان، در مجموع، ليدي و قلمرو معنايي حول هر يكك

باردار از ، شناختي  هاي كليدي در درون هر نظام معنايي و نشانه  ). كلمات و نشانه22ص: (همان
هاي   حول خود ميدان، ها  هاي فلسفي آن نظام هستند و براساس مغناطيس معنايي آن ارزش  ارزش

 آورند.  معنايي خاصي را پديد مي

 ميدان معناشناختي
دار   كه در الگويي معني«اي كلي از كلمات   شناختي عبارت است از مجموعه  حوزه يا ميدان معني

مرتب شده و دستگاهي از تصورها و مفاهيم مرتب شده و ساخته شده بنابر اصل سازمان تصوري 
كلمات پيوسته و در ارتباط با يكديگر از جهات متعدد و ، اقعدر و». دهد [و مفهومي] را نمايش مي

آورند كه در جاهايي بر روي هم قرار گرفته و تداخل  هايي را به وجود مي  قلمرو، گوناگون
نام » شناختي  حوزه معني«و يا » شناختي ميدان معني«نمايند. مجموعه اين روابط را ايزوتسو   مي
). هر 25ص : دهد (همان  يك حوزه مفهومي مستقل را نشان مي، تيشناخ نهند. هر ميدان معني  مي

هاي كليدي اغلب چندساحتي بوده و   گيرد. اين واژه  ميداني حول يك واژه كليدي شكل مي
هاي   ممكن است بر مؤلفه، هاي ديگر و نيز جامعه  در رابطه با ميدان، براساس اصل تحول مفاهيم

ضرورت دارد كه در مواجهه با يك مفهوم به زواياي ، ود. بنابراينآنها افزوده و يا از آن كاسته ش
گوناگون آن توجه كرد. گاهي برخي از كلمات كليدي به چند ميدان معناشناختي تعلق دارند كه در 

و پيچيدگي نظام معنايي ، گيري روابط معناشناختي متفاوت گرديده  هاي گوناگون سبب شكل  حوزه
  ).32ص : ندهند (هما  را افزايش مي

 امام خميني و مسأله حقوق شهروندي
امام خميني انديشمندي چندوجهي است كه نظام معنايي وي از چندين دستگاه معرفتي تغذيه 
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به چند نظام معنايي تعلق دارند و ، برخي از كلمات كليدي در انديشه ايشان، شود. بنابراين  مي
هاي اجتماعي انسان به   د. شهروندي يكي از هويتآورن  هاي معنايي متداخلي را به وجود مي  ميدان

شده در جامعه و به خصوص  شناخته رسميت رود كه جايگاه او را به عنوان يك عضو به شمار مي
، عناصر اين مفهوم در آثار و گفتار امام خميني، دهد. بنابراين  در نسبت و تعامل با دولت نشان مي

توانند يك يا چند ميدان معناشناختي   شوند كه هر يك مي  به مثابه كلمات كليدي در نظر گرفته مي
هاي كليدي مورد نظر را در   تواند واژه  را حول خود پديد آورند. بديهي است كه واژه كانوني كه مي

 است. » انسان«، مغناطيس خود قرار دهد
اسالمي است. عرفان ، بيش از هر چيز متأثر از دستگاه معنايي قرآن و سپس، انديشه امام خميني

هاي پساقرآني محسوب   يكي از دستگاه، البته عرفان اسالمي در يك نسبت هرمنوتيكي با قرآن
كالم و اخالق در ، هاي معرفتي اسالمي به خصوص فلسفه  ها و دستگاه  كه با ساير ساحت، شود  مي

جهاني ، ناختيجهان قرآني از حيث وجودش، گونه كه ايزوتسو تأكيد دارد  تعامل بوده است. همان
، مفهوم انسان به عنوان قطب مقابل مفهوم خدا در نظام معنايي قرآن، خدامحور است. بنابراين
كند و انسان را در يك  محوري دوران جاهليت به خدامحوري منتقل مي ن ترسيم هستي را از انسا

دوجانبه و اي  دهد. البته اين رابطه خاص به شيوه رابطه طولي نسبت به خالق هستي قرار مي
سازد. در اين رابطه طرفيني ابعاد   اي را متصور مي  هاي چهارگانه  طرفيني شكل گرفته و نسبت

تبليغي (ارتباط بسيار نزديك -ارتباطي، وجودشناختي (خدا به مثابه منشاء وجود هستي و انسان)
و انسان » رب«به ربوبي (ناظر بر وجه كردگاري خداوند به مثا، قدمي خداوند) خدا و انسان با پيش

كننده ارتباط انسان با خداي خير نامحدود و   اخالقي (كه ترسيم، و در نهايت، »)بنده«به عنوان 
گيرانه از ديگر سو   و خشم و غضب و عدالت سخت، سو  خواهي از يك لطف و بخشندگي و نيك
شود  دا شناسايي ميگيرد) ميان انسان و خ اي شاكر و با تقوي قرار مي است كه در مقابل آن بنده

ها به ويژه در روابط اجتماعي   ). همين تلقي از نحوه وجود انسان با ديگر ساحت94-91ص: (همان
، هاي خاص خود را در تمام مفاهيم اجتماعي رسوخ داده است. بنابراين  او اثرگذار بوده و ارزش

 گيرد.  ر ميقرا» خلق اهللا«انسان به عنوان مخلوق خداوند در دايره معنايي مفهوم 
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  اهللا  خلق
انسان مخلوق خداوند است. در ميدان معنايي واژه كانوني انسان در ، شناختي  در ساحت هستي

نظام فكري امام خميني چندين كلمه كليدي وجود دارد كه هر يك ساحتي از انديشه ايشان را 
ز عناوين و صفاتي دهند. انسان آفريده خدا است و در اين رابطه وجودي با خداوند ا  نشان مي

، غايت عالم (خميني، )303ص، 3ج: 1381، گردد. خالصه و عصاره عالم (خميني  برخوردار مي
، مظهر اسم اعظم (خميني، )153ص، 14ج : 1389، گاه نور حق (خميني  جلوه، )262ص: الف1378
، جامع كون كبير (خميني، )23-22ص: ب1378، مظهر جميع اسماء (خميني، )47ص، 3ج: 1381
) وغيره. همه اين تعابير و 8-7ص : 1374، نسخه ملك و ملكوت (خميني، )78ص، 3ج: 1381

به عنوان مهمترين اصول » توحيد«توان در ميدان معنايي ارتباط انسان با اصل محوري   واژگان را مي
 و جانشين» خليفه«انسان ، ؛ بنابراين»خداوند انسان را به صورت خويش آفريده«دين معنا كرد. 

يافته به اسم اعظم است كه جامع همه اسماء الهي   خداوند بر [همه] مخلوقات بوده و تربيت
انسان ، گردد كه از نظر امام خميني  همين مبنا سبب مي ).8ص: 1374، شود (خميني  محسوب مي

آداب «حداقلي از ارجمندي و حقوق را دارا باشد. ايشان در كتاب ، به عنوان آفريده خداوند
خدمت ، )65ص: الف1378، (خميني» حقوق الهيه«از » حقوق خلقيه«به روشني با تفكيك » ةالصال

كوشش كن ... خدمت به ، فرزندم«: نمايد  كه آفريده خدا هستند توصيه مي  به خلق را به دليل آن
 )».12ص: خدا هستند بنمايى (همان  را براى آنكه خلق  خلق
بينانه امام خميني به سرشت بشري است كه از آن با   اين نگرش برخاسته از نگاه نسبتاً خوش 

مؤمن به نشئه غيبيه است... ، انسان به حسب فطرت«باور ايشان  كند. به  ياد مي» فطرت«تعبير قرآني 
). در 103ص: 1382، (خميني» كفر مورد تنفّر فطرت است و از فطريات محجوبه است نه مخموره

رود. البته نه در بعد   اهللا بيرون مي  از دايره معنايي خلق، گذاردكه انسان قدم به وادي كفر  صورتي
گيرد.   قرار مي» خلق شيطاني«كافر در حوزه معنايي ، شناختي  بلكه در بعد ارزش، شناسي  هستي

 ).22ص: برد (همان  نام مي» خلق شيطاني«از ، »خلق اهللا«امام خميني در مقابل مفهوم ، بنابراين
يك ميدان معناشناختي پديد ، اي كليدي در انديشه امام خميني ان كلمهبه عنو، واژه خلق
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، ملت، مردم، امت: توان به صورت مفاهيم زير رديابي كرد  آورد كه مفاهيم همنشين آن را مي  مي
شناسي حقوق براي هر دسته از كلمات   مسلمان... . در نشانه، مؤمن، حيوان، آدم، بشر، انسان، ناس

، تعابيري از امام خميني به دست آورد. بايد دانست كه از نظر امام خميني ميان بشرتوان   باال مي
و آدم تمايز وجود دارد. برخي از نويسندگان با احصاي كمي كاربرد اين واژگان در آثار ، انسان
). ايشان بشر را ساحت 30-29ص: 1386، اند (قادري  تركيبات مختلف آنها را استقراء كرده، ايشان

كه انسان را مفهومي بيشتر ناظر بر بعد فرامادي و   در حالي، گيرد  عي و مادي انسان در نظر ميطبي
به تناسب هر يك از اين دو ، ). بنابراين339ص، 1ج: 1389، نمايد (فيرحي  روحاني تلقي مي

در راستاي نيل به غايت و مقصد اصلي ، حقوق و تكاليفي براي حفظ و تداوم طبيعت بشر، مفهوم
 يعني قرب الهي وضع شده است.، نسانيتا

مبناي تشكيل جامعه و دولت اسالمي را از ، اوالً، امام خميني به عنوان متفكر نوگراي اسالمي
دهد كه اين خود نقطه گسست مهمي در   تغيير مي» مند  انسان مؤمن فضيلت«به » انسان كامل«

با پذيرش حق تعيين سرنوشت براي ، ثانياً رود؛  ساالري ديني به شمار مي  راستاي تبيين نظري مردم
حقوق شهروندي را به ، حقان در مقابل دولت  به عنوان ذي، عنوان كلي ملت و مردم و نه فرد

با يك حركت مرزي ، با تعريف حقوق مردم در ميدان معنايي مستضعفين، شناسد؛ ثالثاً  رسميت مي
به نوعي از فضاي فقه سنتي ، نظام معنايي قرآن هاي نظام معنايي جديد در پيوند با  در ميانه نشانه

آن را يك وظيفه ، در زمينه مشاركت سياسي كامل بر مبناي فقه سياسي شيعه، نمايد؛ رابعاً  عبور مي
 سازد.  دانسته و غيرمؤمنان را از حيطه صالحيت آن خارج مي

 مند  از انسان كامل به انسان مؤمن فضيلت
يعني » انسان كامل«تشكيل جامعه و دولت اسالمي بر محور  مبناي، در انديشه سياسي شيعه

از ديدگاه غالب ، در دوره غيبت امام معصوم، رو  پيامبر(ص) يا امام معصوم استوار است. ازاين
عالمان شيعه تشكيل دولت اسالمي با امتناع مفهومي مواجه بوده است. در فقدان يك دولت 

متفكراني كه در ، وجود آيد. با اين  ر اين دولت پديد نمياساساً چيزي به نام شهروندي د، اسالمي
اند كه   ناگزير بوده، اند  به امكان طرح نظريه دولت اسالمي انديشيده، دوران مواجهه با دولت مدرن
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رسد امام خميني در ادامه سنت فكري   به مسأله شهروندي در اين دولت پاسخ دهند. به نظر مي
انسان «محور تشكيل جامعه و دولت اسالمي در دوره كنوني را از ، شيعه و فقه حكومت اسالمي

منتقل نموده و امكان ظهور مفهوم مدرن دولت اسالمي يعني » مند  انسان مؤمن فضيلت«به » كامل
و حق تعيين ، برابري حقوقي، يعني حمايت قانوني از افراد، جمهوري اسالمي را با لوازم اين دولت

واژه حقوق ، كه در زبان و گفتار سياسي امام خميني با وجودي نمايد.  سرنوشت فراهم مي
هاي شهروندي جديد است كه در   مؤلفه، در واقع، گفته  اما لوازم پيش، شهروندي به كار نرفته

در برخي ، بيانات ايشان مكرر مورد تأكيد قرار گرفته است. اما مسأله مساوات براساس مليت
شدن در انديشه ايشان هنوز در نظام معنايي  ظير حق انتخاببه خصوص حقوق سياسي ن، ها  حوزه

فقه سنتي جاي دارد. اين مسأله را در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه خود بر انديشه 
توان به خوبي مشاهده كرد. با رسميت   مي، شيعي و به خصوص بر انديشه امام خميني مبتني است

سياسي براي شهروندان مسلمان و شيعه جعفري به  حق مشاركت، دين اسالم و مذهب جعفري
 ). 160ص، 1ج ، 1394، شود (هاشمي طور كامل در نظر گرفته مي

 مردم و حق تعيين سرنوشت، ملت
چه ديني و چه ، رود كه در ادبيات سنتي  اين مفهوم خود يكي از مفاهيم مدرن به شمار مي

حق   شناسانه ذي  مدرن كه انسان از حيث هستي در درون پارادايم، سابقه ندارد. در واقع، غيرديني
آيي   باهم» حق تعيين سرنوشت«اين حق نيز شكل گرفته است. در بررسي نشانه ، شود  محسوب مي

» انسان«و » خلق«در گفتار امام خميني در ميدان معنايي » مردم«و » ملت«هاي   اين مفهوم با واژه
ايي امام خميني اين دو واژه از جايگاه كليدي جالب نظر و توجه است. اساساً در نظام معن

تواند تلقي   هاي معنايي متداخل پديد آمده است كه به نوعي مي  برخوردارند و پيرامون آنها ميدان
تر سازد. برخي از پژوهشگران با استفاده از   ايشان از شهروندي و حقوق شهروندي را روشن

28Fهاي كيفي نظير تحليل مضمون  روش

را در گفتار و آثار امام » ملت«و » مردم«هاي   اژهكاربرد و 1

                                                           
1. Thematic Analysis. 
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اي از مضامين استخراج شده است كه نتيجه آن يك   شبكه، اند. با اين كار  خميني استقصاء كرده
؛ و افراد به مثابه جزء مساوي »ملت«افراد به مثابه كل مساوي با : باشد محوري دوبخشي مي مضمون

راد در فرايند سياسي و يا عمل سياسي يا در هرم نظام و حكومت هرگاه اف، بر اين اساس». مردم«با 
آنها را خطاب نموده؛ و هرگاه » ملت«ايشان با واژه ، اند  اسالمي مورد خطاب امام خميني بوده

هاي معروفي   گزاره، گيري كرده است. بنابراين  بهره» مردم«از واژه ، مقصود ايشان فردفرد مردم بوده
از حقوق اوليه هر ملتي است كه «) و 122ص، 7ج : 1389، (خميني» لت استرأي م، ميزان«چون 

، )42ص، 3ج: (همان» بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد
امام ، ترتيب ). بدين12ص: 1395، لك به همين حالت جمعي اشاره دارد (جاويدي و بهروزي

براي ارجاع به برخي حقوق شهروندي » حقوق ملت«و  »حق ملت«هايي چون   خميني از نشانه
هاي خارجي يكي از داليل   هاي متعددي با روزنامه  اند. ايشان در مصاحبه  گيري نموده  موردنظر بهره

؛ 265ص، 4ج : 1389، شمارد (خميني بر مي» حقوق ملت«سرنگوني رژيم پهلوي را زيرپا نهادن 
گفته به نظر   ). با پذيرش تفكيك پيش185ص ،5؛ ج 2ص، 6؛ ج 530ص، 5؛ ج 385ص، 4ج

خواهانه در تلقي امام خميني وجود دارد (فيرحي و   هاي شهروندي جمهوري  رسد به نوعي رگه  مي
  ).98-97ص: 1397، بيگلري

شود كه ايشان اكثريت مردم را   بيني به مردم در انديشه امام خميني از آنجايي ناشي مي خوش
اما از نظر امام ، دانند. هرچند ممكن است اكثريت به خطا بروند  ي ميصالح و متمايل به خوب

خميني مخالفت عملي با خواست مردم به معني استبداد و ديكتاوري بوده و با حكومت اسالمي 
شناسانه امام خميني دال  ). براساس مبناي انسان211-210ص: 1385، پور  سازگار نيست (براتعلي

بيشتر ، ملت به كليت خود طالب خير بوده، رسد از ديدگاه ايشان  نظر مي به، سرشتي انسان  بر نيك
، نمايند (خميني  كنند و در تشخيص درست از نادرست بهتر عمل مي  در مسير فطرت حركت مي

). ايشان در جاي ديگري ملت ايران در دوره كنوني را با ملت 321ص، 5؛ ج 458ص، 6ج: 1389
دهد   حكم به برتري ملت ايران مي، ص) و امام علي(ع) مقايسه نمودهحجاز و كوفه در زمان پيامبر(

 ).29ص : 1387، (خميني
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چيست؟ آيا همه اهالي ايران را در نظر دارد و يا به دليل غلبه » ملت«مقصود امام خميني از  
منظور ايشان مردم مسلمان است؟ هرچند تصريحي از ايشان دال بر اختصاص ، مسلمانان در ايران

» حقوق ملت«و » ملت«آيي و در نسبت ترادفي قرار گرفتن   اما باهم، به مردم مسلمان نيست ملت
در برخي موارد در نسبت تقابلي و غيريت قرار گرفتن  و، سو از يك» مؤمن و انقالبي«، »مسلمان«با 

29Fهاي مذهبي  اقليت«اين دو با 

ظام را شايد بتوان دليلي بر اختصاص ملت به مردم مسلمان در ن» 1
حقوق ملت «را بر » هاي مذهبي حقوق اقليت«فكري امام خميني دانست. ايشان در فرازهايي 

). 185ص، 5ج: 1389، عطف نموده كه خود دال بر غيريت اين دو است (خميني» مسلمان
آيد كه ملت در معناي ملت مسلمان به كار برده   همچنين از برخي ديگر از سخنان امام خميني برمي

قرائن مقاليه و گفتاري بر تلقي ملت ايران به ، ). در واقع186و167ص، 21ج: همانشده است (
عنوان مردم مسلمان در نگاه امام خميني داللت دارد. از اين دست كاربردها به خصوص در گفتار 

در آثار امام خميني » حقوق ملت«و » ملت«هاي   امام ايشان فراوان وجود دارد. كافي است واژه
 تا با مشاهده بافتار متن به اين معني رهنمون شويم. جستجو شود 

 هاي قديم و جديد  امام خميني و حركت مرزي در نشانه
، كلماتي نظير حقوق افراد، در كالم امام خميني به جاي استفاده از واژه حقوق شهروندي

 ،حقوق مسلمين، ها  حقوق اقليت، حقوق محرومان، حقوق اجتماعي، حقوق مردم، حقوق ملت
، به جاي وظايف شهروندي تكليف مسئوالن، و... وجود دارد. در مقابل حقوق دولت، حقوق اسالم

). 135ص : 1381، زاده تكليف همگان به كار برده شده است (قربان، تكليف انسان، تكليف دولت
هاي جمهوري متعارف شباهت  هرچند از حيث شكلي به نظام، نظام جمهوري اسالمي، حال  به هر
فرد است كه شهروندي در آن   خود نظامي منحصربه، اما به دليل ابتناي آن بر قوانين اسالمي ،دارد

شناختي در نظام   هاي نشانه  اي دارد. اين مختصات ويژه به خوبي نمايانگر تضاد  مختصات ويژه

                                                           
هاي ديني باشد و تسامحاً مذهب به معناي عام دين به كار برده شده  رسد در اينجا منظور امام خميني اقليت به نظر مي .1

 ت.اس
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و هايي از شهروندي   نشانه، معنايي مسلمانان و گفتمان حقوق شهروندي مدرن است. با اين وجود
دولت مدرن در انديشه امام خميني وجود دارد كه به نظر چندان مورد تأمل واقع نشده است. در 

 : فراز زير از گفتار امام خميني نكاتي در اين زمينه وجود دارد
و هيچ فرد و يا ، مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند، ام طور كه بارها گفته  همان

كه با درايت و ، فرد و يا افرادى را به مردم ندارند. جامعه اسالمى ايران  تحميلاى حق  گروه و دسته
اند و  هاى واالى آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته رشد سياسى خود جمهورى اسالمى و ارزش

مسلّم قدرت تشخيص و انتخاب كانديداى اصلح را ، اند به اين بيعت و پيمان بزرگ وفادار مانده
، هيچ كس نبايد توقع داشته باشد كه ديگران اظهارنظر و اظهار وجود نكنند (خميني دارند ...

 ).10ص، 21ج: 1389
هايي وجود دارد كه به خوبي برخي از مصاديق حقوق   در متن باال از امام خميني كليدواژه
درت و ق» مردم«دهد. حق آزادي بر مبناي رشيد دانستن   شهروندي را در انديشه ايشان نشان مي

براساس بيعت و مشورت. امام خميني بر اساس مفاهيم و واژگان » جامعه اسالمي«تشخيص 
گردد كه در تهافت با   براي مردم شأن بااليي قائل مي، كليدي در سنت انديشه سياسي اسالمي

، انديشه كالسيك اسالمي است. برخي از محققان با توجه به اين قبيل فرازها در گفتار امام خميني
تقدند از نظر ايشان همه مردم هم برابرند و هم قدرت تشخيص و انتخاب و اظهارنظر دارند. مع

امام خميني آشكارا ، برخالف تصور سنتي درباره نسبت حاكم و مردم در جامعه اسالمي، بنابراين
 هاي تجدد  داند و اين يكي از نقاط گسست از انديشه سنتي و از ويژگي  مردم را بر دولت مقدم مي
). در اينجا دوباره اين پرسش 314-312ص، 1ج : 1389، رود (فيرحي  اسالمي ايشان به شمار مي

شود كه آيا مردم به عنوان يك وصف كلي از اين حق برخوردارند يا اينكه مسأله به افراد   مطرح مي
حق محسوب   يابد؟ اصوالً اينكه در موضوع حق تعيين سرنوشت چه كساني ذي  انحالل مي

سياسي ، المللي حقوق بشر به ويژه ميثاقين حقوق مدني  اختالف وجود دارد. در اسناد بين، شوند  مي
ها از حق تعيين   همه ملت«اجتماعي و فرهنگي تصريح شده است كه ، و نيز حقوق اقتصادي
و توسعه ، آنها آزادانه جايگاه سياسي خود را تعيين، به موجب اين حق سرنوشت برخوردارند.

حق يك جماعت و مردم به ، رو  از اين». كنند  اجتماعي و فرهنگي خود را تعقيب مي، اقتصادي
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 ). 92ص: 1384، شود (كاپيتان  رود كه به حاكميت سرزميني مربوط مي  شمار مي

 مستكبرين -حقوق مردم در ميدان معنايي مستضعفين
شك   بي، ر نظر بگيريم) را دMarshall, 1997, p.294گانه و سه نسل حقوق شهروندي (  اگر سه

هم ، توان كامالً در درون نظام معنايي مسلمانان سازوار دانست. در واقع  برخي از اين حقوق را مي
 و هم حقوق زنان در موارد زيادي به رسميت شناخته شده است. ، هاي مذهبي و ديني  حقوق اقليت

در حوزه حقوق  در حوزه حقوق پايه و حقوق مدني به خوبي اين مسأله مشهود است.
كدهايي در ، اقتصادي هم بدون ذكر اين موارد به عنوان حقوق شهروندي و مانند آن -اجتماعي 

آثار امام خميني وجود دارد. ايشان اين حقوق را نه لزوماً در ميدان معنايي افراد به عنوان شهروند 
نمايد. در يك   مي بندي  صورت» مستكبرين -مستضعفين«بلكه در ميدان معنايي ، يك دولت ملي

قطب اين ميدان معنايي مستكبران در جبهه طاغوت قرار دارند كه از فطرت انساني خود خارج 
مستضعفان هستند كه وظيفه دارند با قيام و اتحاد خود اين رابطه نابرابر و ، اند. در قطب ديگر  شده

در اينجا قيد نشده است؟ امام  به طور صريح» اسالم«و » ايمان«غيرانساني را بگسلند. اما چرا عنصر 
و نه صرفاً ، مستكبرين اساساً بحث خود را در سطح جهاني -خميني در دوگانه مستضعفين

شناسانه عرفاني   رسد اين امر به همان مبناي انسان كند. به نظر مي  معطوف به جهان اسالم مطرح مي
هاي فقهي عبور نمايد   معنايي ارزشدهد از چارچوب مغناطيس   گردد كه به ايشان اجازه مي  باز مي

، مستضعفان را كه لزوماً از حيث فقهي مسلمان و مؤمن نيستند، و در اين ميدان كارزار حق و باطل
اند. حق با خلق  حق و حقيقت و خدا بر هم منطبق، به وادي حق وارد نمايد. از ديدگاه امام خميني

: ب1392، در نزد حق حاضر است (خميني يابد و كل خلقت  معيت دارد و حق در خلق ظهور مي
ميدان معنايي مستكبرين با ، در قطب مقابل، اساس ). بر اين448ص، 18ج: 1389، ؛ خميني65ص

استبداد و... قرار دارند كه مانع برخورداري و ، استعمار، طلبان سلطه، طاغوت، واژگاني نظير شيطاني
انع استيفاي حقوق مردم و ملت هستند. استيفاي حقوق مستضعفان و محرومان و در يك كالم م

اند و تنها از نظر صورت انسان هستند   آنها به بيان امام خميني از فطرت انساني خود خارج شده
 ).287ص، 13ج: 1389، (خميني
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 حق مردم بر هدايت

راه رستگاري فرد و جامعه را در تبعيت ، امام خميني با استفاده از استعاره قرآني صراط مستقيم
اين راه را ، اين راه و عدم انحراف به چپ و راست و شرق و غرب مي داند. از منظر ايشان از

؛ 243ص: الف 1392، تواند به تنهايي و بدون استعانت از راهنما طي كند (خميني  انسان نمي
جا و در ميدان معنايي صراط مستقيم امام خميني واژه   ). از همين367ص، 12ج: 1389، خميني

سياست به ، سازد. از اين زاويه  نمايد و ارتباط آن با امر الهي را مشخص مي  وارد مي سياست را
، مختص انبياء، معناي هدايت جامعه با لحاظ همه مصالح آن و تمام ابعاد انسان است. بنابراين

 حكومت يك وظيفه، ترتيب ). بدين247-245ص: الف1392، اولياء و نائبان آنها است (خميني
 باشد؛» شأن و مقامى، دار شدن حكومت فى حد ذاته  عهده«نه اينكه ، لهي استو تكليف ا

 :ق1434، (خميني» بلكه وسيله انجام وظيفه اجراى احكام و برقرارى نظام عادالنه اسالم است«
مردم ، در واقع، شود  ). همچنين رعايت حقوق مردم هم تكليفي بر حكومت قلمداد مي55-54ص

به معناي نقض حقوق مردم ، ممانعت از هدايت، رست هدايت شوند. بنابراينحق دارند كه به راه د
از طريق حكومت اسالمي به مثابه ابزاري جهت رسيدن به ، رود. استيفاي اين حق  به شمار مي

غايات انسان و جامعه ميسر خواهد بود. مفروض امام خميني آن است كه حقوق مردم در حكومت 
گردد. در نظام معنايي ايشان دو واژه كليدي حكومت اسالمي و   مياسالمي به طوركامل استيفا 

داري   هاي حكومت  هاي تقابلي با ساير گونه  جمهوري اسالمي در موارد متعددي از طريق نسبت
 شوند.   تعريف مي

 نقض حقوق مردم، استبداد

: ق1434، برد (خميني به كار مي» حكومت استبدادي«را در مقابل » حكومت اسالمي«امام 
هاي بيرون از ميدان معنايي حكومت اسالمي به   استبداد به عنوان يكي از مؤلفه، ). بنابراين44ص

هاي ميدان   يكي ديگر از مؤلفه، شود. همچنين  مثابه ناقض حقوق مردم از سوي امام خميني طرد مي
است. ايشان  نفي ارعاب و ترس مردم از حكومت، معنايي حكومت اسالمي در انديشه امام خميني

بندي   در ميدان معنايي طاغوت صورت، حكومتي را كه مردم از آن رعب و وحشت داشته باشند
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دوستي و محبت را معيار حكومت الهي و اسالمي ، محيط مبتني بر رحمت، كند و در مقابل آن  مي
 ).238-235ص، 7ج: 1389، داند (خميني  مي

 قانون الهي/ قانون بشري

ها براي جلوگيري از استبداد و   ها و مالك  يكي از بهترين شاخص، اصردر فلسفه سياسي مع
» قانون«يعني ، به دست دادن معياري عام براي داوري در حوزه عمومي، نقض حقوق شهروندان

به ميدان معنايي دولت مدرن » مشروطه«و » حكومت قانون«است. امام خميني با پذيرش نشانه 
كند اين نشانه مدرن را با نظام معنايي   تالش مي، ختن آن به قانون الهياما با مقيد سا، شود وارد مي

اسالمي سازوار نمايد. قانون يكي از كلمات كليدي در ميدان واژه كانوني جمهوري اسالمي است. 
، دارد قانون در جامعه از همه چيز برتر و باالتر است و در رأس ساير امور جامعه قرار«، بنابراين

: باشند تسليم آن مقابل در و كنند هماهنگ آن با را خود بايد همه و نيست برتر انونق از كس هيچ
 »بدهند كشوري بايد خودشان را با آن تطبيق هر افراد همه و است شده واقع رأس در قانون

 به قانون با نسبي تغاير در قانون از ايشان تصوير كه داشت توجه بايد البته). 415ص، 14ج: همان(
 . است درنم معناي
هاي تحليل مفهومي جمهوري   مؤلفه، و نقش آراء ملت، عدالت، هاي قانون  نشانه، در واقع 

اسالمي هستند. قانون و مردم ابزارهاي حكومت اسالمي براي تحقق عدالت اجتماعي به عنوان 
تار واژه كليدي عدالت به خصوص در ارتباط با مسأله اين نوش، غايت و هدف آن هستند. بنابراين

، اي  يعني حقوق شهروندي بسيار حائز اهميت است. معيارهاي عدالت اجتماعي در هر جامعه
 باشند.  كننده حقوق شهروندي در آن جامعه مي  تعيين

 عدالت اجتماعي

ها   عدالت اجتماعي يكي از مهمترين معيارهاي سنجش رعايت حقوق شهروندي توسط دولت
هاي صدر   ؤال يك خبرنگار غربي درباره نحوه انطباق ارزشاست. بيان امام خميني در پاسخ به س

دهد. ايشان با تفكيك   نحوه تلقي ايشان از عدالت را به خوبي نشان مي، اسالم در قرن بيستم
هاى معنوى و  معتقدند كه عدالت اجتماعي از جمله ارزش، ها به دو قسم معنوي و مادي  ارزش
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هاي   معيار حكومت و سياست همين ارزش، رد. بنابراينهميشگى است كه زمان در آن تأثيري ندا
 ).1ص، 11ج: باشد (همان معنوي مي

حكومت صحيح از ديدگاه امام خميني بايد قوانين را بر معيار عدالت اجرا كند ، ترتيب بدين 
اي براي   ). احكام شرع به عنوان قوانين اسالم صرفاً ابزار و وسيله22-21ص: 1387، (خميني

ايجاد يك ، و در نهايت، )390ص: 1377، زاده  ومت كه غايت آن بسط عدالت (قاضياجراي حك
هستند. عدالت اجتماعي به معناي جديد از همان ، جامعه ديني در مسير قرب الهي خواهد بود

هايي را به وجود   ابتداي طرح در انديشه اسالمي به دليل شمول بر مؤلفه برابري و مساوات چالش
پذيرد   م خميني هرچند برابري در مقابل قانون را در ميدان معنايي كليدواژه عدالت ميآورده بود. اما

، 11ج : 1389، دهد (خميني  باره به دفعات به دوران زمامداري امام علي(ع) ارجاع مي  و در اين
و از سوي ، داند  سو مبناي عدالت اجتماعي را همان عدالت الهي مي  ). اما از آنجا كه از يك2ص

در برخي موارد كه احكام اسالمي ظاهراً با تساوي ، در شرايط برابر پايبند است» استحقاق«ديگر به 
داند   نابرابري را مخالف عدالت نمي،  -شدن زنان  مانند مسأله قاضي-و برابري سازگار نيست 

خالف آن را ، اما در جاهايي كه نابرابري براساس استحقاق نيست، )388ص: 1377، زاده  (قاضي
ها   عدالت دانسته و اسالم و حكومت اسالمي را مبرا از پذيرفتن و اعمال اين دست نابرابري

همه  …)13، قرآن كريم امتياز را به عدالت و تقوا دانسته است (حجرات«داند. به بيان ايشان   مي
حقوق مساوى و همه در ، شود مى  مردم با هم على السواء هستند و حقوق تمام اقشار به آنها داده

 ).462-461ص، 6ج: 1389، (خميني» هستند

 گزار  خدمت و دولت خدمت

است » خدمت«مفهوم ، هاي معنايي حكومت اسالمي در انديشه امام خميني  يكي ديگر از مؤلفه
، كند. در ميدان معنايي حقوق شهروندي  از آن ياد مي» گزار ملت  دولت خدمت«كه ايشان با عنوان 

گزار بودن در ليبراليسم كالسيك هم   ه خدمت به شهروندان هستند. اين خدمتها مكلف ب  دولت
، براساس مبناي فردگرايي ليبرال» حق  هاي ذي  سوژه«معنا كه شهروندان به مثابه  وجود دارد. بدين

كنند تا در   بخشي از آزادي و حقوق خود را به اقتدار برتر يعني دولت با رضايت خود واگذار مي
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گزار آنان باشد و در راستاي منافع فردي و جمعي آنان به ارائه خدمت و اداره   ولت خدمتد، مقابل
بدان دليل كه وظيفه اسالمي و ، گزار است  دولت خدمت، امور بپردازد. اما در انديشه امام خميني

اما ، كند  گزاري است. هرچند اين اختالف مبنايي در عمل تفاوتي ايجاد نمي  شرعي آن خدمت
تكاليفي را عالوه بر وظايف حداقلي در ، مداري دولت در انديشه اسالمي  گرايي و فضيلت  يتغا

، گزار مردم  گذارد. نقطه اشتراك ديگر در تلقي دولت به مثابه خدمت  برعهده آن مي، دولت ليبرال
ست مفهوم مخالف آن ا، مشروعيت آن و نيز وظيفه شهروندي مردم به تبعيت از آن است. بنابراين

شهروندان ، دهد  افزون بر اينكه مشروعيت خود را از دست مي، گزار نباشد  كه اگر دولتي خدمت
 ).463و  461ص، 6ج: 1389، حق سرپيچي و نافرماني خواهند داشت (خميني

 اي امام خميني  ماده فرمان هشت
والن به صورت مكتوب خطاب به مسئ 1361آذر  24اي امام خميني كه در   ماده فرمان هشت
ترين متن در شناخت   به عنوان يك سند در حوزه حقوق شهروندي شايد مهم، وقت صادر شد

مفاهيم مرتبط با اين ميدان در نظام معنايي ايشان باشد. در ادامه به بررسي واژگان مربوط در اين 
بند : ستاستفاده شده ا» حقوق مردم«از عبارت ، شود. در بندهاي اول و دوم فرمان  سند پرداخته مي

تا «... : و بند دوم» ضايع نشود  مردم  كار قوه قضائيه به تأخير يا تعطيل نكشد و حقوق«...: اول
در بند سوم از آرامش و امنيت ». شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضايع نگردد، جريان امور

ابالغ و اجرا  تا ملت از صحت قضا و«...: در سايه احكام عادالنه اسالمي سخن به ميان آمده» ملت«
و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسالمى جان و ، احساس آرامش قضايى نمايند، و احضار

از سوي هر كسي » مردم«همچنين در اين بند رفتار غيراسالمي با ». مال و حيثيت آنان در امان است
 غيرمجاز دانسته شده است. 

هيچ كس حق ندارد كسى را «: استفاده كرده از دو واژه عام به سياق نفي، امام در بند چهارم 
هرچند مدت ، بدون حكم قاضى كه از روى موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد

اعم از همه ، هاي عام  را ... اين واژه» كسي«حق ندارد » هيچ كس«، در اين بند». توقيف كم باشد
: هاي عام به كار برده شده است  همين واژه ،طور در بندهاي پنجم و ششم  شهروندان است. همين
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و در مورد حق كسى دخل و ، هيچ كس حق ندارد در مالِ كسى چه منقول و چه غيرمنقول«
آن هم پس از بررسى دقيق و ، مگر به حكم حاكم شرع، تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد

د ... نسبت به فردى اهانت هيچ كس حق ندار«، به عالوه در بند ششم». ثبوت حكم از نظر شرعى
و تجسس از ، اسالمى مرتكب شود .... و يا دنبال اسرار مردم باشد -نموده و اعمال غيرانسانى

در يك ميدان » اسالمي -اعمال غيرانساني«و ، »اهانت«، »مردم«، »فرد«هاي   واژه». گناهان غير نمايد
 اند.  معنايي به كار برده شده

حرمت «موضوع نهي خود را به ، عالوه بر حرمت افشاي فحشاء، تمامام خميني در ذيل بند هف
ترين گناهان كبيره است و هيچ  چرا كه اشاعه فحشاء از بزرگ«: معلّل ساخته است» هتك مسلمان

امام خميني در ، در نهايت». كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعيه نمايد
تر بيان  را كه پيش» مند  سوژه مؤمن فضيلت«اند كه به نوعي انگاره   عبارتي را به كار برده، بند هشتم

بايد همه بدانيم كه پس «: كند    به عنوان الگوي شهروندي در جمهوري اسالمي بازنمايي مي، گرديد
از استقرار حاكميت اسالم و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسالمى با تأييد و عنايات خداوند ... و 

قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم ، ير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومتنظ پشتيبانى بى
 ).142-139ص، 17ج: 1389، (خميني» انقالب و انقالبى بودن خداى نخواسته به كسى ظلم شود

 گيري  نتيجه
عبارت حقوق شهروندي در گفتار و آثار امام خميني به كار نرفته است. اين خود نشان از نو 

هاي ديگري از درون سنت   نشانه، وجود مزبور در نظام معنايي اسالمي است. با اينبودن نشانه 
حقوق مردم و حقوق ملت وجود دارند كه ايشان با ، الناس نظير حق، اسالمي و برون از آن

دهد. در گفتار امام خميني پيرامون حقوق   گيري از آنها به معناي موردنظر خود ارجاع مي  بهره
شود.   عنصر دين و مذهب ديده نمي، صادي به عنوان يك نسل از حقوق شهروندياجتماعي و اقت

مستضعفين به عنوان يك مفهوم بنيادين با خاستگاه قرآني در منظومه فكري امام خميني ، در واقع
آورد كه بسياري از حقوق   قلمرويي معنايي را پديد مي، در تقابل با قطب ديگر يعني مستكبرين

 توان در آن به وضوح دريافت.   شهروندي را مي
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برانگيز است.  اين حق مشاركت سياسي است كه چالش، در حوزه حق تعيين سرنوشت 
يابد و هر مسلماني بايد   معنا مي، مشاركت سياسي در انديشه اسالمي در ميدان معنايي وظيفه ديني

، فه با تعابيري چوندر حد توان خود در آن كوشا باشد. در ادبيات كالسيك اسالمي از اين وظي
نظام ، حال  منكر ياد شده است. به هر  از  معروف و نهي  و امربه، شورا، نصيحت به ائمه مسلمين، بيعت

، هاي جمهوري متعارف شباهت دارد  هرچند از حيث صوري و شكلي به نظام، جمهوري اسالمي
است كه شهروندي در آن فرد   خود نظامي منحصربه، اما به دليل ابتناي آن بر قوانين اسالمي

شناختي در نظام   هاي نشانه  اي دارد. اين مختصات ويژه به خوبي نمايانگر تضاد  مختصات ويژه
 معنايي مسلمانان و گفتمان حقوق شهروندي مدرن است. 
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