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بينش هاي اجتماعی در نظریات 
اخالقی امام خمينی)ره(

علی مؤمن1
مقدمه 

بحث و بررسي مس��ئله يا موضوع اخالق از مباحثي  اس��ت كه همواره در طول تاريخ 
مطرح بوده  و موضوع تازه اي به شمار نمي رود. در سده اخير موضوع اخالق و رفتار مردم 
در جامعه ايران به يكي از مباحث مهم بررس��ي ها و تحليل هاي اجتماعي مبدل شده و 
در رابطه با اين موضوع، ما شاهد انواع اظهارنظرها در محافل عمومي، رسانه اي، علمي و 
دولتي هستيم. اما آنچه در بيشتر اين تالش ها مشهود است، وجود ناتواني، سردرگمي 
و تشتت در بيان مسئله و بالتبع در راه حل هاي ارائه ش��ده مي باشد كه تاكنون برطرف 

نگرديده اند. 
در دوره هاي گذش��ته غالباً عالمان ديني به عنوان حافظان دين و اخالق در اين حوزه 
فعال بوده اند و تبيين موضوع و ارائه راه  حل را وظيفه خود تلقي مي كرده اند. اما در كنار 
تالش علماي ديني، قس��متي از تالش هاي فكري صورت گرفته در س��ده اخير، در اين 
رابطه، توس��ط گروه ديگري از صاحب نظران، تحت عنوان كلي روشنفكر شكل گرفته 

1. دانشجوي دكتراي جامعه شناسي دانشگاه تهران
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اس��ت. البته اين موضوع براي آنها برخالف علماي ديني نه به عنوان موضوع و مس��ئله 
درجه اول، بلكه در ذيل ديگر موضوعات، از جمله: داليل عقب ماندگي، شناخت وضعيت 
تاريخي، تحليل شرايط سياسي و اقتصادي، بررسي هاي جامعه شناختي، بررسي هاي 
هويتي و... ارائه شده و اساس تحليل های ايشان مبتنی بر علوم اجتماعی غربی بوده  است. 
به همين دليل فهم اخالق اجتماعي مردم ايران، دچار نوعي س��ردرگمي و گسستگي 
در مفاهيم و تحليل ها شده است و افراد از زاويه هاي متفاوت، تحليل هاي متكثر و بعضاً 
متضادي را ارائه مي كنند. تش��تت در اين نظريات نش��ان مي دهد ك��ه در رابطه با فهم 
موضوع اخالق اجتماعي در جامعه ايران، مشكالت اساسي وجود دارد. اما شناخت امام 
خمينی)ره( از جامعه اسالمی ايران با توجه به اشعار عملی و فكری ايشان به متون دينی 
از يك طرف و فرهنگ و جامعه مسلمان ايران و وضعيت جهانی مسلمانان از سوی ديگر، 
يك استثناء در سده اخير می باشد كه می تواند به بسياری از بدفهمی ها يا كج فهمی ها 
در اين زمينه كمك كند و برای ش��ناخت رفتار اجتماعی و اخالقی مردم ايران راه های 
جديدی را فارغ از ادبيات غربی فراهم نمايد. آرای امام خمينی)ره( به علت محور بودن 
احياي تفكر ديني و احياي امت اسالمي در عصر جديد و قرار دادن دين در متن زندگي 

مردم به عنوان شيوه صحيح زندگي اهميت ويژه ای دارند. 

بيان مسئله
بيان درست يك مسئله و ارائه آن در قالب يك مجموعه منظم، از مهم ترين قسمت هاي 
حل مسئله است. شناخت ناقص يا اشتباه موضوع، راه را براي حل درست مسئله دشوار 
يا ناممكن مي كند، اگر به مشكالت موجود، مسائل ديگري را نيفزايد. در رابطه با اخالق 
و رفتار اجتماعی جامعه ايران با وضعيتی روبه رو هس��تيم كه ش��ناخت درست مسئله 
اولويت خود را در حل مسئله نش��ان داده اس��ت. به عبارتی براي شروع رفع مشكالت 
پيش  روي فهم اخالق اجتماعي م��ردم ايران، جمع آوري و تنظي��م تالش هاي فكري 
و عملي صاحب نظ��ران ايراني در رابطه با اخالق و رفتار اجتماع��ي مردم ايران در طول 
دوره هاي تاريخي اخير، الزم مي باش��د و مهمترين صاحب نظر مؤثر در جريانات س��ده 
اخير جامعه ايران، امام خمينی)ره( می باشند كه می توان گفت شناخت خاصی نسبت 
به مردم و جامعه ايران داشته و اين ش��ناخت را به صورت های گوناگون نظری و عملی 
عرضه كرده اند. ايشان در بعد نظری متأثر از انواع مختلف علوم اسالمی مانند اصول فقه، 
فلسفه، اخالق و عرفان بوده و ريشه های فكری انديش��ه ها و عملكردهای ايشان را بايد 
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در اين علوم جس��ت وجو كرد؛ هر چند می توان ايشان را در اكثر اين علوم، جزء نوآوران 
در سده اخير قرار داد.

يكی از مهمترين حوزه های علوم اسالمی كه امام خمينی)ره( از آن متأثر بوده اند، به 
حوزه اخالق اسالمی مربوط است. ايش��ان در اين حوزه نيز صاحب نظری با آرای خاص 
می باشند كه با توجه به سخنان و عملكرد ايشان، اين حوزه از اهميت ويژه ای برخوردار 
بوده اس��ت. به عبارتی می توان گفت كه يكی از مهمترين حوزه هايی كه در ش��ناخت 
و درك موضوعات اجتماعي حضرت امام دخالت مس��تقيم داش��ته  اس��ت، فهم يا نگاه 
اخالقي1 ايشان بوده  است. شناخت موضوعات اجتماعی در قالب اخالق و برعكس، فهم 
موضوعات اخالقي در قالب موضوعات اجتماعي و در آخر، راه  حل هاي پيشنهادي براي 
حل آنها، يك نوع فهم اجتماعي در رابطه با زندگي اخالقی را به وجود مي آورد كه يكی 
از وجوه خاص شناخت اخالقی ايشان می باشد كه ما نام آن را فهم اخالق اجتماعی و يا 
شناخت اخالقی �  اجتماعی می گذاريم كه مبنای شناخت انديشه سنت در امور انسانی 

و اجتماعی است.2 
به عبارتي ساده مسئله اصلی اين تحقيق بر اين مبنا مي باشد كه امام خمينی)ره(، بر 
اساس چه مفروضات و مبادی خاصي سعي در شناخت و ارزيابی روابط اجتماعي جامعه 
خود داشته اند و تفاوت ايشان با صاحب نظران متقدم اخالقی در اين زمينه در كجا خود 

1. منظور از فهم اخالق اجتماعی يا نگاه اخالقي �  اجتماعی، شناخت اخالق اجتماعي يك جامعه نيست، بلكه 
منظور موارد ذيل مي باشد:

الف. شناخت اينكه متفكر از اخالق اجتماعي )شيوه تنظيم روابط اجتماعي( چه توصيف و تحليلي داشته است 
)ارائه وضع موجود، وضع مطلوب و راهكار(؛

ب. ش��ناخت اينكه متفكر از اخالق اجتماعي )ش��يوه تنظيم روابط اجتماعي( چه ارزيابي اي داشته است و چه 
مواردي را انتخاب و برجسته كرده است و اين ارزيابي چه نتايج اخالقي اي را براي تنظيم روابط اجتماعي به دنبال 

خواهد داشت؛
ج. شناخت مباني نظري)معرفتي( نظريات، اعم از نظريات تحليلي � توصيفي يا ارزيابي هاي اجتماعي آنها.

2. دكتر كچوييان مسئله اخالق را مسئله بنيادی نظم در جوامع می داند كه انديشه تجدد، با حذف بعد اخالقی 
انسان و امور انسانی، انديشه اجتماعی خود را پايه گذاری كرده است. »در حالی كه در نظريه اجتماعی تجدد و در 
مراحل مختلف تطورش ]و در مواجهه با سنت[، ويژگی های اراده و آگاهی امر اجتماعي مورد توجه قرار گرفته و 
لحاظ شده است، ولی وجه ارزشی و اخالقی آن، به طور كامل، مورد غفلت قرار داشته يا به شكل طبيعت گرايانه ای 
در نظريه پردازی مورد تعامل يا مواجهه قرار گرفته اس��ت. در هر حال، همان طور كه بعضاً به درستی به اين نكته 
پرداخته شده است، حذف اين »مداليتی« يا ثابت ساختاری، كنش و حيات اجتماعی يا برخورد طبيعت گرايانه با 
آن، ويژگی بنيادين و تعيين كننده نظريه پردازی اجتماعی تجدد تلقی مي گردد. به بيان درست تر، نظريه پردازی 
اجتماعی تجدد، اساساً با اين نوع مواجهه اش با ويژگی هستی شناختی خاص جهان انسانی يعنی ماهيت اخالقی �  
ارزشی آن، مشخص و تعيين شده است.«؛ »خطايي كه در تجدد اتفاق افتاده است و كليت نظريه اجتماعي تجدد 
در آن اشتراك دارد، تبديل مسئله نظم از سؤالي اخالقي به مس��ئله اي نظري و علمي است.« )حسين كچوييان، 

كتاب نظم، بی جا، بی تا(
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را نشان داده  است. ايشان چه تحليل يا توصيفي از روابط اجتماعي جامعه ارائه كرده اند 
و در آخر اين مفروضات و تحليل و توصيفات باعث شكل گيری چه بينش های جديدی 

در شناخت روابط اجتماعی يا جامعه می شوند. 
در اين تحقيق در مرحله اول فهم اخالق اجتماعي يا نگاه اخالقي � اجتماعی ايش��ان 
در عرصه اجتماعي مدنظر خواهد بود و در نتيجه نظريات ايشان در رابطه با »چگونگي 
تنظيم روابط اجتماعي« و »چگونگي رفتارهاي افراد جامعه« در مركز توجه قرار خواهد 
گرفت و در مرحله دوم تأكيد اصلي بر روي قس��متي از انديشه ايشان خواهد بود كه به 
موضوعات اخالقي و اخالق اجتماعي به صورت مستقيم پرداخته اند. در اين تحقيق فقط 
به گوشه هايی از نظريات ايشان به صورت مختصر توجه شده  است و بررسی بيشتر اين 

موضوع تحقيقات بيشتری را طلب می كند. 

آرای اخاقی ل اجتماعی امام خميني)ره(
امام)ره( هيچگاه از منظر برون ديني به مسائل اخالقي جامعه نپرداخته است و لذا به 
كار بردن مفهوم جامعه شناسي اخالقي برای ايشان به نظر درست نمي آيد؛ اما مي توان 
نظريات و عملكرد ايش��ان را در قالب مفهوم »فهم اخالق اجتماعي« مورد ارزيابي قرار 
داد. شناخت منظومه فكري و عملكردي امام)ره( نياز به شناخت همه ابعاد عملكردي 
ايش��ان دارد و بدون فهم آن و نوع ارتباطي كه ايش��ان ميان آنها برقرار مي كند، امكان 
ش��ناخت صحيح و بررس��ی آنها وجود ندارد. در افكار و عملكرد ايشان ميان حوزه هاي 
سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و اصول زندگي ديني و شرايط تاريخي و تمدني 
رابطه تنگاتنگ وجود دارد. بررسی ابعاد اخالق اجتماعی از منظر ايشان نياز به تحقيقات 
گسترده ای دارد و در حد مقدورات اين كار نمی باشد، لذا فقط برخی از آرای و نظريات 

اخالقی � اجتماعی ايشان مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

مسئله نظم و شناخت اخاقی جامعه
به نظر دكتر كچوييان مس��ئله نظم و تحول اجتماعی، در بنياد هر نوع نظريه پردازی 
اجتماعی قرار داش��ته و چگونگی پاس��خ به آن تعيين كننده ماهيت آن اس��ت. مسئله 
نظم در جهان تج��دد با »مس��ئله معنا« همبس��ته و در واق��ع، تك��رار آن در صورتی 
متفاوت اس��ت. از طرفی كل تاري��خ نظريه پردازی اجتماع��ی تجدد، بر پاي��ه تقابل و 
مقايس��ه يا تطبيق آن با نوع مواجهه سنت با مس��ئله نظم اجتماعی، فهم و دنبال شده 
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اس��ت. مهمترين بعد، از اين حي��ث، توجه به 
اخالق و ارزش يا وجه ارزش شناختی و اخالقی 
نظ��م اجتماعی در ديدگاه س��نت اس��ت. اين 
ويژگی، به عنوان بنيادی ترين ويژگی هس��تی 
اجتماعی، به ط��ور ضمنی ي��ا تلويحی در نوع 
رويكرد س��نت به نظم اجتماع��ی ظهور دارد. 
در انديش��ه تجدد، ويژگی های آگاهی و ارادی 
بودن نظم اجتماعی، در قياس با وجه اخالقی 
و ارزشی عمده تر و اساسی تر تلقی شده است. 
آنچه نظريه پردازان تجددی از ابتدا با ش��ور و 
اش��تياق و جد و جهد تمام در طلب آن بودند، 

جست وجوي نظمي متفاوت از نظم جهان سنت بود. طرح آن ها ، هر چند سعی در حذف 
ماهيت اخالقی نظم اجتماعی داشت، اما به طور ماهوي، طرحي اخالقي بود.1

در انديشه سنت، موجوداتي قرار دارند كه اصل هستي  يا تحوال تشان، به  طور بنيادي به 
وجود انسان ها، به  ويژه به اراده و خواست آنها بستگي پيدا مي كند. حدود اين موجودات 
قلمروی فلسفه عمل يا همان علوم اجتماعي � علوم انساني در طبقه بندي تجدد از علوم 
مي باشد. اين علوم، به اعتبار ويژگي هستي شناختي شان، به لحاظ معرفت شناسانه، علوم 
اخالقي )در معناي موسع از اخالق( هستند. به اين معنا و از آن جهت كه جهان اجتماعي 
به لحاظ هستي شناختي، جهان ارزش ها و بايد و نبايد هاي تجويزي يا هنجاري است، از 
منظر معرفت شناسانه، تنها شناخت هاي ارزش شناختي يا اخالقي را از اين قلمرو ممكن 
مي سازد. حوزه اي كه حوزه انس��ان و اراده انساني اس��ت، حوزه دانش ضروري نبوده و 
امكان شناخت نظري را نفي مي كند. شناخت عملي يا اخالقي، تنها امكان بشري براي 
شناخت معتبر يا فهم قابل قبول از قلمروی انساني مي باشد. با توجه به ماهيت اخالقي 
عمل اجتماعي در قلمروی تاريخ و جامعه، مسئله اساس��ی براي يك نظريه اجتماعي، 
می بايست توضيح چگونگي ظهور اخالق و ارزش در اين قلمرو باشد. در واقع پيدايي نظم 
اجتماعي و جامعه، مستلزم ايمان و اعتقاد قلبي كنشگران به خوبي و درستي ارزش هايي 

است كه بنيان نظم جامعه است.2

1. حسين كچوييان، كتاب نظم، بی جا، بی تا.
2. همان.

شناخت منظومه فکري و عملکردي 
امام)ره( نياز به شناخت همه ابعاد 
عملکردي ایشان دارد و بدون فهم 
آن و نوع ارتباطي که ایشان ميان 
آنها برقرار مي کند، امکان شناخت 
صحيح و بررسی آنها وجود ندارد. 
در افکار و عملکرد ایشان ميان 
اقتصادي،  سياسي،  حوزه هاي 
فرهنگي، اجتماعي و اصول زندگي 
دیني و شرایط تاریخي و تمدني 

رابطه تنگاتنگ وجود دارد
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امام)ره( اساس نظم اجتماعی و لزوم آن را بر اساس اسالم و اخالق اسالمي مي فهميد 
و معنا مي كرد كه از اساس با تمام انديشه هاي سياسي و اجتماعي تجدد مغاير مي باشد. 
ايشان در كتاب ش��رح چهل حديث در بيانی تاريخی و اخالقی از معنا و ماهيت وحدت 

كلمه می فرمايد:
يكی از مقاصد بزرگ شرايع و انبياء عظام � سالم اهلل عليهم � كه عالوه 
بر آن كه خود مقصود مس��تقل است، وسيله پيش��رفت مقاصد بزرگ و 
دخيل تام در تش��كيل مدينه فاضله می باش��د، توحيد كلمه و توحيد 
عقيده اس��ت، و اجتماع در مهام امور و جلوگي��ری از تعديات ظالمانه 
ارباب تعدی است، كه مستلزم فساد بنی االنسان و خراب مدينه فاضله 
است. و اين مقصد بزرگ كه مصلح اجتماعی و فردی است، انجام نگيرد 
مگر در سايه وحدت نفوس و اتحاد همه و الفت و اخوت و صداقت قلبی 
و صفای باطنی و ظاهری و افراد جامعه به طوری شوند كه نوع بنی آدم 
تشكيل يك شخص دهند، و جمعيت  به منزله يك شخص باشد، و افراد 
به منزله اعضاء و اجزاء آن باش��د، و تمام كوشش ها و سعی ها، حول يك 
مقصد ب��زرگ الهی و يك مه��م عظيم عقلی كه ص��الح جمعيت و فرد 
است، چرخ زند... مسلمين مأمورند به دوس��تی و مواصلت و نيكويی به 
يكديگر و مودت و اخوت، و معلوم اس��ت آنچه موجب ازدياد اين معانی 
شود، محبوب و مرغوب است، و آنچه اين عقد مواصلت و اخوت را بگسلد 
و تفرقه در بين جمعيت  اندازد، مبغوض صاحب ش��رع و مخالف مقاصد 
بزرگ او است. و پر واضح است كه اين كبيره موبقه اگر رايج  شود در بين 
جمعيتی، موجب كينه و حسد و بغض و عداوت شده و ريشه فساد، در 
جمعيت  بدواند. درخت نفاق و دورويی در آنها ايجاد كند و برومند نمايد، 
و وحدت و اتحاد جامعه را گسس��ته كند و پايه ديانت را سست كند و از 

اين جهت  بر فساد و قبح آن افزوده گردد.1 
امام)ره( برای بيان مفهوم نظم اجتماعی در معنای كالن خود، از مفهوم وحدت استفاده 
كرده اند كه برگرفته از ادبيات دينی ايش��ان اس��ت. ايش��ان وحدت را از سنخ رحمت و 
محصول مقدماتی دانسته كه بدون آنها رحمت حاصل نخواهد شد. ايشان فرموده است: 
بايد كوشش كنيد، بايد كوشش كنيم كه اين رحمت ادامه پيدا كند و 

1. روح اهلل موسوی خمينی)ره(، شرح چهل حديث، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام)ره(، 1388، ص310-309.
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كوشش اين است كه اوالً الهی بشويم، در راه خدا خدمت كنيم، خودمان 
را فرمانبر از خدا بداني��م و خودمان را از او و به س��وی او بدانيم و دنبال 
همين معنا آن  وقت آن مس��ئله دوم كه وحدت و انسجام است  حاصل 
می ش��ود. برای اينكه تفرقه از شيطان اس��ت و وحدت كلمه و اتحاد از 

رحمان است.
 گرايش به وحدت حقيقی در جامعه انس��انی از جلوه های اعتقاد به توحيد است و در 
نقطه مقابل آن كثرت گرايی از ويژگي های بارز ماده پرس��تی و ش��رك به شمار می آيد. 
به نظر س��يد احمد خمينی ديدگاه امام)ره( می توانس��ت افق های جديدی در مباحث 
اجتماعی و سياس��ی بگش��ايد و راه حل های واقع بينانه ای برای چاره جويی مش��كالت 
سياسی و اجتماعی جوامع اسالمی ارائه نمايد. به نظر امام)ره( مشكل اصلی اتحاد و رفع 
تنش ها در ميان انسان ها در خود انسان و باورهای اوست. وقتی كه روح تفكر توحيدی و 
اصول اخالقی و ارزشی كه الزمه گرايش عمومی به وحدت است  بر جوامع بشری حاكم 
نباشد تالش ها ثمری نخواهد بخشيد. وحدت و لزوم حفظ آن صرفاً يك توصيه اجتماعی 
و نياز مقطعی و تاكتيك سياسی و اقدامی عملی برای حفظ منافع مادی مشترك نيست 
كه بتوان بر اين اساس اتحادی نيرومند و پايدار بنا نهاد، بلكه ناشي از رابطه تفكيك ناپذير 
ميان اعتقاد به وحدت و لوازم آن با جهان بينی و نوع نظام های فكری و اصول عقيدتی و 

ارزشی و اخالقی مي باشد.1
البته امام  خمين��ي  واحدهاي  اجتماعي  موج��ود در جوامع  را به  عن��وان  يك  واقعيت  
مي پذيرند و معتقدند كه  هر يك  از اين  واحدها هويتي  را براي  انسان ها خلق  مي كنند، اما 
هويت  اصيل  و با دوام ، هويتي  است  كه  مبتني  بر مؤلفه هاي  فرهنگي  و اعتقادي  باشد. در 
ديدگاه  امام  خميني  عنصر اصلي  و كليدي  هويت  ملي  ايرانيان ، فرهنگ  اصيل  اسالمي  
است  كه  فرهنگي  انساني، سالم  و مستقل  است  و توانايي  ساختن  انسان هايي  مستقل  و 
كشوري  قدرتمند را دارد. وي  همواره  در شناخت اين هويت تأكيد داشتند و آن  را مقدمه 

استقالل و ترقي درست جامعه مي دانستند: 
هيچ  نحو استقاللي  حاصل  نمي شود اال اينكه  ما خودمان  را بشناسيم . 
هيچ  ملتي  نمي تواند اس��تقالل  پيدا بكند اال اينك��ه  خودش ، خودش  را 
بفهمد، مادامي  كه  خودش��ان  را گم  كردند و ديگران  را جاي  خودشان  

1. خالصه ای از »وحدت از ديدگاه امام خمينی)ره(«، متن س��خنرانی حجت االس��الم و المسلمين سيد احمد 
خمينی در هشتمين كنفرانس وحدت اسالمی. 
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نشاندند استقالل  نمي توانند پيدا كنند.1 
انديشه وحدت امام)ره( را می توان محور بس��ياری از بينش های اخالقی � اجتماعی 
ايشان دانست. نوع ارتباط انسان ها با يكديگر با تأكيد به عقيده بر توحيد و عمل بر اساس 
آموزه های توحيدی بنيان وحدت اجتماعی در اسالم قرار داده شده  است. از نظر بنيانی 
وحدت حقيقی انسانی زمانی اتفاق می افتد كه افراد بتوانند خود را كنار بگذارند، چون 
امكان ندارد كه انسان خود را كنار بگذارد، لذا افراد فقط وقتی می توانند به اين كار موفق 
شوند كه يك امر خارجی از خود را مالك قرار دهند و آن  را درونی كنند و بر اساس آن 
به نوعی از خود خارج شوند. انسان ها به سه صورت می توانند اين كار را بكنند: الف. امر 
خارجی را اشتراكات قرار دهند، ب. امر خارجی را خواسته و نفع مجموع افراد قرار دهند، 
ج. امر خارجی را، خود فردی قرار دهند. بر اين اس��اس سه نوع وحدت حاصل می شود 
كه دو نوع اول و دوم را دوركيم در قالب وحدت مكانيكی و وحدت ارگانيگی بيان كرده 
اس��ت. وحدت در اين دو حالت اعتباری اس��ت و هر چند امر خارجی جدا از امر فردی 
نيست ولی مساوی با آن نيز نيست و نوع سوم كه می توان آن را وحدت حقيقی دانست، 
وحدت اسالمی است كه بر اس��اس رابطه و تعلق تك تك افراد جامعه با خدا شكل پيدا 
می كند؛ اين رابطه )معرف��ت حق( نه به عنوان يك امر خارجی، بلك��ه اين رابطه برابر با 
رابطه با خود )معرفت نفس( می باشد. اين وحدت ضمن در بر داشتن برخی خصوصيات 
وحدتی دو نوع اول و دوم در مبانی و نتايج، با آنها متفاوت می باشد. تعلق خاطر افراد به 
افراد ديگر از باب تعلق داشتن به خدا و از طرفی نگاه خدايی داشتن افراد به انسان های 
ديگر باعث ش��كل گيری نوعی اصالت فردی � جمعی در فهم وحدت اجتماعی جامعه 
اسالمی می شود كه مبنای آن نه در فرد و نه در جمع، بلكه در نوع ارتباط فرد و جمع با 
خدا قرار دارد. اين همبستگی نه فقط از طريق »ما« شدن افراد با يكديگر، بلكه از طريق 
»او« شدن مردم مسلمان به واسطه رابطه با خدا و خدايی ش��دن نوع ارتباطات افراد با 

محيط پيرامون صورت می پذيرد.

شناخت اخاقی امام)ره(
در رابطه با نگاه امام)ره( به خود اخالق و ابعاد مختلف آن، نظريات خوبي ارائه شده اند 
كه به بيان اجمالي آنها مي پردازيم. از يك زاويه، نظر اخالقي ايشان را در دسته اخالق 

1. ناصر جمالزاده، »جايگاه مردم در انديش��ه و عمل سياسي علماي ش��يعه«، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام 
صادق)ع(، ش22، تابستان 1383.
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فضيلت  مدار ق��رار مي دهند. در اي��ن اخالق، براي 
حكم اخالقي ك��ردن و بيان مقبولي��ت يك عمل 
خاص، بايد همه شرايطي كه آن عمل در آن انجام 
شده است و مالحظات فضيلت مندانه مربوط به آن 
مورد توجه قرار داده شود و سپس به اخالقي بودن 
يا نبودن آن حك��م كرد. بنابراي��ن پذيرش يا عدم 
پذيرش يك عمل بر اساس ميزان مطابقت آن عمل 
با معيارهاي فضيلت تعيين مي شود. ماهيت اخالق 
فضيلت مدار كه از اقسام نظريات غايت گرا مي باشد 

از مؤلفه هايي تش��كيل مي ش��ود كه عبارت اند از اينكه بر طبق اين دي��دگاه تنها انجام 
كار درست اهميت ندارد، بلكه داش��تن انگيزه و ميل بايسته در انجام آن نيز الزم است. 
بنابراين، انگيزه و نيت در اين ديدگاه نقش بس��زايي دارد، چراكه انگيزه و نيت است كه 
سبب ارزشمندي افعال مي شود؛ به طوري كه همه اعمال فضيلت مندانه امتياز خود را از 
انگيزه هاي فضيلت مند مي گيرند و لذا اخالق مبتني بر فضيلت درباره خصلت ها و عادات 
اخالقي بحث مي كند. نكته ديگر اين كه بر طبق ديدگاه اخالق فضيلت مدار افعال انسان 
در جهت وصول به غايتي مي باشد. لكن اين نظريه اين غايت را سعادت بشر مي داند كه 
به واسطه افعال فضيلت مندانه مي خواهد به آن برسد. بنابراين ، در اخالق فضيلت اوالً و 
بالذات به كمال انساني و عمل بر طبق فضيلت توجه شده است و لذا فضيلت در اين نظريه 
ارزش ذاتي دارد و اما توجه به غايت، و ارزيابي عمل بر طبق نتيجه، در درجه نخس��ت 
اهميت قرار ندارد، بلكه فاعل و ويژگي هاي او مورد توجه مي باشد، و شايد به خاطر همين 

مسئله، راهنمايان و الگوهاي اخالقي در اين ديدگاه جايگاه مهمي دارند.1 
از ديدگاه امام خميني)ره( قواي چهارگانه نفس ميزان در اجناس فضايل و رذايل بوده 
و طرف افراط و تفريط هر يك، رذيله و حد اعتدال در هر يك، فضيلتي از فضايل نفساني 
است. امام خميني)ره( در بحث از قواي نفس به چهار قوه عاقله، واهمه، غضبيه و شهويه 
اش��اره مي  كند. قوه عاقله، قوه روحانيه اي اس��ت كه به حس��ب ذات، مجرد و به حسب 
فطرت، مايل به خيرات و كماالت و داعي به عدل و احسان است. در مقابل آن، قوه واهمه 

1. مرضيه صادقی، »اخالق فضيلت مدار در ديدگاه مرحوم نراقي و امام خميني)ره(«، دو فصلنامه حكمت سينوي، 
س9، ش30-31، پاييز و زمستان 1384.

به نظر امام)ره( مشکل اصلی 
اتحاد و رفع تنش ها در ميان 
و  انسان  خود  در  انسان ها 
باورهای اوست. وقتی که روح 
تفکر توحيدی و اصول اخالقی 
و ارزشی که الزمه گرایش 
عمومی به وحدت است  بر 
جوامع بشری حاکم نباشد 

تالش ها ثمری نخواهد بخشيد
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قرار دارد كه از آن به قوه شيطانيه تعبير مي شود.1
در نظر ايشان، اگر انسان در اين عالم در طريق انسانيت سير كرده و سه قوه را تعديل 
و تابع عقل نمايد و نيز سير باطن و ظاهر تحت ميزان شريعت الهي باشد در عالم ديگر، 
صورت وي صورتي انساني خواهد بود و اال اگر عقل وي تابع سه قوه ديگر باشد، هر يك از 
آن سه قوه كه غلبه كند، صورت باطن ملكوتي نيز تابعي از آن خواهد بود.2 از نظر امام)ره( 
قواي چهارگانه، ميزان فضايل و رذايل بوده و اين گونه توضيح مي دهند كه حد اعتدال در 
هر يك از اين قوا فضيلتي از فضايل نفساني است و طرف افراط و تفريط هر يك، رذيله اي 
از رذايل. امام)ره( در مقام توضيح فريضه عادله و علت توصيف فريضه به عادله در حديث 
بيست و چهارم مي گويند كه چون خلق حس��ن خروج از حد افراط و تفريط است و هر 
يك از دو طرف افراط و تفريط مذموم، پس عدالت كه حد وسط و تعديل بين آن هاست، 
مستحسن است.3 ايشان در جاي ديگر در توصيف عدالت مي گويند كه عدالت، حد وسط 
بين افراط و تفريط و از امهات فضايل اخالقي اس��ت بلكه عدال��ت مطلقه، تمام فضايل 
باطني و ظاهري است. مطابق اين تعريف، عدالت، همه فضيلت خواهد بود نه جزئي از آن 

و در مقابل، جور كه ضد آن است نيز همه رذيلت هاست نه جزئي از آن.4
امام)ره( پس از آنكه تعديل قواي نفس��اني را مقدمه وصول به كمال انس��اني قلمداد 
كرده و در واقع غايت و نتيجه اعمال را هم كمال انسان معرفي مي كنند، مي فرمايند كه 
جميع اعمال صوريه و اخالق نفسيه، مقدمه معارف الهيه است و آنها نيز مقدمه حقيقت 
توحيد است كه غايت قصواي سير انساني و منتهي النهايه سلوك عرفاني است. امام)ره( 
همچنين بيان مي كنند كه توجه به كمال مطلق و عشق به آن از فطريات انسان است و 
كمال مطلق را نيز حق تعالي، معرفي مي كنند، زيرا ذات مقدس، بس��يط الحقيقه است 
و بسيط الحقيقه، بايد كمال و جمال مطلق باش��د و ديگر موجودات جلوه اي از جلوات 
فعل و رشحه اي از رشحات مقدس او هس��تند. از نظر امام)ره( براي نيل به اين مراحل 
از بيان قرآن و انبياء)س( و ائمه)ع( بايد استفاده كرد. لذا از خصوصيات نظريه امام)ره( 
مي توان به غايت گرايي )غايت را معرفه اهلل مي دانند( و فضيلت گرايي) فضايل و تعديل 
قوا را مقدمه محسوب مي كنند( اشاره كرد. البته بايد توجه داشت به رغم فضيلت مداري، 

1. روح اهلل موس��وي الخميني، ش��رح حديث جنود عقل و جهل، مؤسسه تنظيم و نش��ر آثار امام خميني)ره(، 
تهران،1377، ص283. 

2. همان، ص283- 284.
3. همان، ص391.

4. ف. مصباحي،»عدالت در اخالق از ديدگاه امام خميني)رحمت اهلل عليه(«، فصلنامه فلس��فه و كالم اسالمي، 
س9، ش30و31 ، پاييز و زمستان 1384.
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فضايل في حد نفس��ه ارزش ذاتي نداشته بلكه در س��ايه غايت و نتيجه مترتب بر آنها، 
ارزش مي يابند. ايشان در بحث از فضيلت و تعديل قوا، شرط وصول به سعادت را ميزان 

عقل و شرع مي دانند.1
عدالت در انديشه ايشان از جايگاه بااليي برخوردار بوده است و بارها به ديني بودن آن 
و لزوم عملي كردن آن به عنوان هدف بعثت انبياء اشاره شده است؛ و هدف از حكومت 
اسالمي را نيز برقراري عدالت مي دانند. ايشان همچون بسياري انديشمندان مسلمان 
معتقد است كه تحقق عدالت اجتماعي از مسير عدالت فردي مي گذرد. امام)ره( عدالت 
را فطري مي داند و معتقد است سنت خداوندي بر اين است كه انسان ها عادالنه زيست 
كنند. »حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته اس��ت كه مردم ب��ه طريقه عادالنه زندگي 
كنند و در حدود احكام الهي قدم بردارند. اين حكمت هميشگي و از سنت هاي خداوند 
متعال و تغييرناپذير است.«2 از آنجا كه عدالت فطري است و هميشه در نهاد آدمي وجود 
دارد، بايستي آن را زنده نگه داشت؛ براي اين كار، امام تهذيب و تزكيه نفس را پيشنهاد 
مي كند و معتقد است تا وقتي نفس تربيت نشود و عدالت در نهاد انسان راسخ و استوار 

نگردد تحقق آن در جامعه  شدني نيست:
هر اصالحي نقطه اولش خود انس��ان اس��ت، اگر چنانچه خود انسان 
تربيت نش��ود، نمي تواند ديگران را تربي��ت كند... و امي��دوارم كه اين 
مجاهده نفساني براي همه ما حاصل بشود و به دنبال آن مجاهده براي 

ساختن يك كشور...3
امام خمينی)ره( معتقدند كه ارزش هاي كلي اخالقي را به كمك عقل مي توان فهميد 
و اثبات كرد؛ از طرفي ايشان فطرت الهي انسان را قبول دارند و اعتقاد دارند كه در اين 
فطرت، شناخت، تميز و تش��خيص فجور و تقوا به آدمي الهام شده است؛ از سوي ديگر 
ايشان معتقدند كه برخي از ارزش ها هست كه براي شناخت آن ها و معيار تميز و تفكيك، 
نيازمند شرع هس��تيم؛ لذا اخالق مورد نظر امام)ره( نوعي اخالق فلسفي و وجداني به 
ضميمه اخالق ديني است. امام)ره( به تبع نراقي دو كار مهم در اخالق ارسطويي ايجاد 
كرد: 1. اخالق فلسفي را با داده هاي وحي و احكام ش��رعي و فقه تلفيق كرد؛ 2. تلفيق 
اخالق با عرفان؛ امام در پيوند اخالق با عرفان به دنبال نوعي تأسيس و تدوين يك نظام 

1. مرضيه صادقي، »اخالق فضيلت مدار در ديدگاه مرحوم نراقي و امام خميني)ره(«، دو فصلنامه حكمت سينوي، 
س9، ش30-31، پاييز و زمستان 1384.

2. روح اهلل موسوي الخميني، واليت فقيه، ص31.
3. صحيفه امام، ج15، ص492.
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اخالقي بوده است كه از نوآوري هاي امام)ره( به حساب مي آيد. در نظام اخالقي امام)ره( 
رذايل و فضايل موضوع اخالق نيس��تند؛ موضوع معرفت نفس است براي معرفت خدا و 

قرب به او.1 
امام)ره( اخالق عرفانی را، هم سطح سالكان و هم به عنوان اخالقی عرفانی � اجتماعی 
به مخاطبان عام ارائه كرده اس��ت و اين همان ويژگی است كه مسلك اخالقی امام)ره( 
را بيش از ساير مس��لك ها جدا و به روش قرآنی نزديك كرده است؛ چراكه قرآن )هدي 
للناس( اس��ت و پيامبر اكرم)ص( به عنوان حامل هدايت قرآنی و تزكيه ربانی فرستاده 
شده به سوی توده های مردم است. مطالعه و تأمل در آثار و رفتار امام)ره( نشان می دهد 
كه وی بيش از آن كه از مس��لك های فلس��فی و عرفانی خاصی متأثر باشد، روحش از 
آبشخور رهنمودهای قرآن و عترت سيراب ش��ده است. امام)ره( بر روش عرفانی سير و 
سلوك و تزكيه و اخالق صحه گذاش��ته و با اين حال جريان های ساختگی رياضت های 
صوفی گرانه و باطنی گری را نفی كرده اس��ت. ايش��ان طريقت را جز از راه ش��ريعت و 
متعامل با آن نمی شناسد؛ اين است كه وقتی به تجزيه و تحليل و نقد كتاب های اخالق 
می پردازد، از افراط و تفريط هايی كه جامعيت نگاه قرآن و عت��رت را وانهاده اند، انتقاد 

می كند و می نويسد: 
حتی علمای اخالق هم كه تدوين اين كتب كردند، يا به طريق علمی 
�  فلس��فی بحث و تفتيش كردند... و اين نحو تأليف علمی را در تصفيه 
اخالق و تهذيب باطن تأثير بسزا نيست، اگر نگوييم اصاًل و رأساً نيست 
و يا از قبيل تاريخ اخالق اس��ت كه صرف وقت در آن، انسان را از مقصد 

اصلی بازمی دارد.2 
به نظر امام)ره(، نقش كتاب اخالق بايد بيش از ارائه، نسخه عالج باشد. 

كتاب اخالق آن است كه به مطالعه آن، نفس قاسی نرم، و غيرمهذب 
مه��ذب و ظلمانی نورانی ش��ود، و آن، به آن اس��ت كه عال��م در ضمن 
راهنمايی، راهبر و در ضمن ارائه عالج، معالج  باشد و كتاب، خود، دوای 

درد باشد نه نسخه دوانما.3
 امام)ره( معتقد است كه حلقه وصل نظرپردازی اخالقی به عمل اخالقی، موعظه است 
و نقش بسيار مهمی برای آن قائل است. وعظ، نقش بديل ناپذيری در انگيزش اخالقی 

1. همايون همتي، »اخالق و عرفان از ديدگاه امام خميني)ره(«، كيهان فرهنگي، ش212، خرداد 1383.
2. حسين شرفي،» قرآن و اخالق از منظر امام خميني«، پژوهش هاي قرآني، پاييز و زمستان 78، ش20و19.

3. روح اهلل موسوي الخميني، شرح حديث جنود عقل و جهل، 1377، ص13 .
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دارد و در واقع، عالج بودن يك كتاب اخالق مرهون 
واعظ بودن آن اس��ت:»كتاب اخالق، موعظه كتبيه 
بايد باش��د و خود معالجه كند دردها و عيب ها را، نه 
آن كه راه عالج نش��ان دهد.«1 البته آشكار است كه 
موعظه صرفاً يك شيوه بيانی نيست كه هر كس بتواند 
با آموختن مهارت ه��ای الزم آن را به كار گيرد، بلكه 
موعظه يك فرآيند است و مبادی ويژه ای دارد. بحث 
از اين مبادی مجال وي��ژه ای می طلبد؛ اما بی ترديد، 

يكی از آنها عمل خود گوينده به مقتضای گفتارش است.2
ويژگي ها و محورهاي اصلي آثار اخالقي امام خميني)ره( شامل موارد ذيل مي باشد: 

1. انسان داراي دو فطرت است: اصلي و تبعي. امام)ره( مكرراً متذكر شده اند كه انسان 
داراي دو فطرت است: يكي اصلي كه عبارت است از عشق به كمال مطلق، و ديگري تبعي 
كه عبارت اس��ت از تنفر از نقص. و از اين دو فطرت، تعبير مي كنند به فطرت مخموره 
بي حجاب، و همه جنود عق��ل را جنود اين فطرت مي دانند. ه��ر گاه اين فطرت اصلي، 
تحت تأثير گناهان واقع شود، محجوب به حجاب طبيعت مي شود و جنود جهل همگي 

جنود فطرت محجوبه اند.
1. جميع ملكات و اخالق، قابل تغيير و اصالح است؛ امام)ره( بارها بر اين نكته تأكيد 
كرده اند كه عالم طبيع��ت، دار تغير و تبدل و تصرم اس��ت و در نتيجه، آدمي تا پيش از 
فرا رس��يدن مرگ مي تواند همه اخالق رذيله را، هر چند در نفس ريشه دوانده باشند، 

اصالح كند.
2. علم رسمي، سر به سر قيل است و قال؛ امام)ره( دانستن علوم رسمي را )انبارداري 
مفاهيم( مي ناميد و بدون تهذيب، ارزشي براي آن ها قايل نبود و حتي علم توحيد را هم 
هنگامي كه همراه ايمان نباشد نافع نمي داند و به تفصيل نشانه هاي ايمان و علم نافع را 

با استفاده از آيات و روايات برمي شمارد.
3. فرق علم و ايمان، و بي ثمر بودن علم بدون ايمان؛ ايشان فرق علم و ايمان را به خوبي 
تبيين كرده و بي فايده بودن علم ب��دون ايمان � حتي علم توحيد � را به كرس��ي اثبات 
نشانده است. ايش��ان بر اين نكته تأكيد مي كنند كه نبايد در منزل علم سكونت گزيد، 

1. همان.
2. محسن جوادی، »نگاهی به )شرح چهل حديث( امام خمينی)ره(«، نقد و نظر، ش21.

عرفانی  اخالق  امام)ره( 
را، هم سطح سالکان و هم 
به عنوان اخالقی عرفانیـ  
اجتماعی به مخاطبان عام 
ارائه کرده است و این همان 
مسلک  که  است  ویژگی 
اخالقی امام)ره( را بيش از 
سایر مسلک ها جدا و به روش 

قرآنی نزدیک کرده است
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بلكه بايد از آن عبور كرد و به منزل ايمان كه حظ قلب است دست يافت.
4. توجه به مكايد نفس و شيطان؛ يكي از نكات مهم در آثار امام، تبيين مكايد گوناگون 

شيطان و نفس و متناسب با اصناف و اشخاص مختلف است.
5. حب دنيا و نفس؛ امام)ره( منشأ همه مفاسد را ُحب دنيا و شعبه ها و شاخه هاي آن 
مي داند و اين حقيقت را كه منصوص و مأثور اس��ت به خوبي ش��رح داده و تبيين كرده 

است.
6. دستورالعمل هاي اخالقي؛ امام)ره( عالوه بر مواعظ شافي و نصايح كافي، كه در جاي 

جاي آثارش ديده مي شود، گاهي اشاره ا ي نيز به دستورهاي عملي نيز كرده اند.
7. انكار نكردن مقامات اولياي خدا؛ امام)ره( مكرراً س��فارش كرده اند كه مقامات اوليا 
را كه آدمي خود درك نكرد و نچشيد، انكار نكند و آنچه را خود نمي داند و دستش از آن 

كوتاه است، هيچ و پوچ نخواند و از حد خود نگذرد.
8. تعبد و توجه و عنايت شديد به ادعيه و احاديث ائمه)ع( و تبيين مقامات آنها؛ عنايت 
ش��ديد امام)ره( به ادعيه و احاديث ائمه)ع( براي تبيين و اصالح اخالق، از سراسر آثار 
ايشان مشهود است. چند كتاب مهم از آثار ايش��ان، شرح سخنان ائمه)ع(، شرح دعاي 
سحر، شرح حديث جنود عقل و جهل و شرح اربعين گواه صادق اين مدعاست. ايشان در 
آثار خود براي تبيين مقاصد اخالقي، عمدتاً از احاديث عترت طاهره)ع( استفاده كرده 
و از كتاب هاي رايج اخالق و عرفان، جز اندكي، نقل نكرده اس��ت. تعبد و عنايت شديد 
امام)ره( به احاديث ش��ريفه و ادب و احترام فوق العاده در برابر ائمه)ع( و آثار و بزرگان 

مكتب شيعه، در آثار ايشان به خوبي هويداست.
9. موعظه هاي مؤثر و مناجات هاي سرشار از شور.1

بينش های اجتماعی �  اخالقی متعددی را می توان از وجه نظر خاص امام)ره( استخراج 
و ارائه كرد كه در ذيل به برخی از آن ها اش��اراتی خواهد شد. به عنوان نمونه و به صورت 
خالصه و ساده در بعد معرفت شناسی، تفوق راه های حسی در شناخت انسان در عرصه 
اجتماعی باعث می ش��ود تا افراد بر اس��اس نژاد، قوم، زبان و... يا مقام، ثروت، اوالد و... 
شناخته  شوند. اگر مالك عقلی، مالك شناخت و عمل باشد انسان ها بر اساس منزلت، 
تخصص، كارايی، قابليت، شخصيت، انس��انيت و ... از يكديگر شناخت پيدا می كنند و 
اگر راه دينی مالك ش��ناخت باشد، انس��ان ها بر اساس نس��بت و رابطه ای كه با خدا يا 
فرامين دينی دارند قابليت ش��ناخت واقعی دارند. اين موارد به معنی نفی يكديگر ارائه 

1. سايت جماران.
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نشده اند، بلكه با يكديگر تداخل داشته و آنچه در اين مورد مهم است اولويت شناختی 
منابع شناختی برای عامالن اجتماعی در موقعيت های عمل می باشد كه اثرات زيادی بر 

شناخت و عمل اجتماعی افراد می گذارد.
به عنوان مثال مبحث اساسی ارتباط ذاتی و دوس��ويه معرفت نفس و معرفت حق در 
آرای حكمای اسالمی است كه اثرات آن در فهم عمل اجتماعی انسان ها مورد بررسی قرار 
می گيرد. اولين بحث منتج از اين جمله اين است كه امكان شناخت حقيقت انسان برای 
انسان ميسر نيست، مگر با معرفت خدا، و اگر بخواهيم اين جمله را عكس كنيم، نتيجه 
اين می شود كه انسان ها به اندازه ارتباط و شناختی كه از خدا دارند، خود را می شناسند، 
و به صورت كلی تر ش��ناخت انسان بر اس��اس ارتباط با خدا ممكن می گردد و در حالت 
عميق تر مالك درست شناخت انسان نحوه و نوع ارتباطش با خداست. اگر اين عبارات 

را به زبان علوم انسانی و علوم اجتماعی بيان كنيم نتيجه به صورت ذيل در خواهد آمد:
انس��ان در حوزه تعامالت درونی خود دو بعدی اس��ت: الف. حوزه مربوط به تعامالت 
درونی فرد با خودش به صورت مس��تقل و ب. در رابطه با تعامالت درونی فرد بر اساس 
فهم روابطش با ديگران. در علوم اجتماعی موجود اغلب به مورد دوم توجه می شود و در 
مورد اول نيز به فهمی پرداخته می شود كه در حيطه روابط اجتماعی توليد شده باشد 
و روان شناس��ی به مورد الف می پردازد. اما در مورد روابط فردی و اجتماعی در اسالم، 
آنچه تفاوت را ايجاد می كند اين اس��ت كه روابط انسان با خودش اغلب بر اساس روابط 
با خدا شكل می گيرد و از طرف فرد مورد قضاوت قرار می گيرد؛ در واقع معيار شناخت 
فردی در اسالم بر اساس فطرت و رابطه با خدا صورت می پذيرد؛ لذا بسيار اتفاق می افتد 
كه افراد فارق از نگاه جامعه، ش��يوه روابط خود را انتخاب می كنند. اثر ديگر اين رابطه 
اين است كه به علت عمق و اصالت اين رابطه، در اثر فشار اجتماعی، اين رابطه به سطوح 
زيرين روابط اجتماعی رفته و در مواقع خاص و ويژه خود را نش��ان می دهد. سومين اثر 
اين رابطه اين است كه بر اس��اس نفی و اثبات دوگانه عمل می كند: الف. نفی و اثبات بر 
اساس فهم روابط با خدا )خدای عالم و عادل( و ب. نفی و اثبات بر اساس روابط با ديگران؛ 
اين در حالی است كه معيار نفی و اثبات بر اساس روابط با ديگران در نهايت خود نيز بر 
اساس نفی و اثبات روابط با خدا معنادهی می ش��ود. لذا در اسالم بيشتر افراد دارای دو 
نوع زندگی درونی و بيرونی هستند و به زندگی درونی خود اهميت بيشتری می دهند و 

علوم اجتماعی فعلی توانايی فهم اين روابط را ندارد.
از طرف ديگر عمل اجتماعی افراد مس��لمان در حوزه تعامالت بيروی فرد نيز ش��كل 



90
مقاالت
دوره سوم سال دهم شماره 36 تابستان 92

دوبعدی به خ��ود می گيرد: الف. بر اس��اس روابط 
با ديگر انس��ان ها و ب. روابط ب��ا الگوهای دينی، 
موجودات غير بشری و خدا. در اين دسته از روابط 
نيز بر اساس معيار روابط در بعد دوم، روابط خود 
با انس��ان ها را مورد ارزيابی نهايی قرار می دهند و 
به علت باز بودن روابط ن��وع دوم در همه حال �  باز 
بودن تعامل برای تمام افراد و در هر زمان، مكان و 
شرايط و خصوصی بودن اين تعامل � اثرات بنيانی 
را بر كردارهای انسانی ايجاد می كنند كه مهمترين 
آن ها اين اس��ت كه هيچ گاه به ص��ورت بنيانی با 
افراد به ش��كل روابط ن��وع اول ارتباط ب��از برقرار 
نمی كنند و خود را وابس��ته تام به آن نمی كنند و 
لذا استقالل خاص فردی ای را شكل می دهند كه 
با واژه نادرست خودمداری می تواند توصيف  شود؛ 
در صورتی كه در ميان مسلمانان، عموماً، ساختار حوزه خصوصی افراد در تقابل با حوزه 
عمومی شكل نمی گيرد، بلكه در اثر تعامل با ماوراءالطبيعه، ساختار پيدا می كند و غالباً 

با آرمان های اخالقی و اجتماعی عام اسالمی گره خورده است.
دومين بحث در اي��ن رابطه می تواند مربوط به نوع ارتباط انس��ان ب��ا برخی از صفات 
خداوند باشد. در آرای حكمای اسالمی، انسان توانايی كسب جامع صفات الهی را در خود 
و در حد نازل تر از خدا دارا می باش��د و لذا انسان خليفه خدا در زمين است. از مهم ترين 
بحث ها در اين زمينه برای شناخت كردارهای مسلمانان، تعادلی دوسويه ميان نگاهی 
انسان گونه به خدا در تعامالت با نگاهی خدای گونه به انسان می باشد كه به علت دقيق 
و رقيق بودن مباحث، نياز به پژوهشی مس��تقل دارد. اما باالترين و مهم ترين صفات و 
خصوصيات توحيد در عرصه فهم عمل اجتماعی افراد مسلمان، مربوط به اعتقاد آنها به 
قدرت الهی)عدالت( و علم الهی)شهادت( است. عموماً افراد مسلمان در صورت نرسيدن 
به حقوقی كه فكر می كنند حقشان است، اوالً حقيقت موضوع مورد بحث را به علم الهی و 
ثانياً قضاوت درباره آن  را به عدالت الهی واگذار می كنند. اين ظاهر قضيه بوده و باطن آن 
اين است كه افراد مسلمان به واسطه اين عقيده، در فهم روابط اجتماعی و ارزش گذاری 
آنها، خود به ش��اهد و قاضی تبديل شده و در رابطه با امور ش��هادت می دهند و قضاوت 

امام خمينی)ره( معتقدند که 
را  اخالقي  کلي  ارزش هاي 
به کمک عقل مي توان فهميد 
و اثبات کرد؛ از طرفي ایشان 
فطرت الهي انسان را قبول دارند 
و اعتقاد دارند که در این فطرت، 
شناخت، تميز و تشخيص فجور 
و تقوا به آدمي الهام شده است؛ 
از سوي دیگر ایشان معتقدند 
که برخي از ارزش ها هست که 
براي شناخت آن ها و معيار تميز 
و تفکيک، نيازمند شرع هستيم؛ 
لذا اخالق مورد نظر امام)ره( 
نوعي اخالق فلسفي و وجداني 

به ضميمه اخالق دیني است
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می كنند. ارزيابی تمام امور و موضوعات مربوط و غير مرب��وط به تخصص افراد و حكم 
دادن در رابطه با آنها از اخالقيات خاصی است كه در ميان مسلمانان قابليت رشد دارد و 
به عمل اجتماعی آنها شكل  خاصی بخشيده است. قوه ارزيابی در ميان مسلمانان به علت 
نوع بنيان اخالقی ش��ان )توجه به نفس و خود در مسير ش��هادت الهی و عدالت خواهی 
به عنوان يك خواس��ته درونی و بيرونی در طول تاريخ( بس��يار قوی شده است و باعث 
شكل گيری رفتار بسيار ارزيابانه در ميان مسلمانان گرديده است؛ به طوری كه در ظاهر 
يك رفتار تقابلی را به علت ارزيابی بيش از حد افراد در روابط فردی و جمعی و وابستگی 
سطحی به آنها شاهد هستيم ؛ ظاهری از اين ج�هت كه غايت اين ارزياب�ی �  با توجه به 
معيار الهی و عام داشتن  � بهبود فردی و اجتماعی بوده و در رفتار افراد به درون بيشتر 
از بيرون و به جمع بيش��تر از فرد نظر دارد. به عبارتی ش��ناخت عدالت و اعمال آن در 
ميان مس��لمانان با هم صورت می گيرد و لذا به روابط تقابلی می انجامد، اما اين ش��يوه 
عملكردی در غايت خود در جهت گسترش عدالت بوده و به جمع تعلق می گيرد. از اين 
منظر عدالت خواهی جمع گرايانه در ميان مسلمانان، در شكل فردی و بر اساس اخالق 
اسالمی قابل فهم می باشد و شايد دليل اينكه بسياری از بزرگان دينی به عدالت فردی 
به عنوان مقدمه و اس��اس عدالت اجتماعی توجه داده اند به خاطر اين خصوصيت ذاتی 
اخالق و بالتبع عدالت در انسان نمونه مورد نظر اس��الم باشد و شايد بتوان بدين وسيله 
رابطه توحيد و عدالت را در عرصه جامعه فهميد. مهمترين خصوصيت عمل اجتماعی 
افراد مسلمان، مبتنی بودن آن بر توحيد و عدالت است. كردار مبتنی بر توحيد، كرداری 
فردی است كه در خود ارزش ساز است، معيار ساز است، كمال ساز است، دانايی كل ساز 
است... و لذا به جمع و جامعه بسيار اهميت داده و بر اساس فهم خود از عدالت توحيدی، 
امور اجتماعی را مدام مورد ارزيابی قرار می دهد و عمل اجتماعی خود را بر اس��اس آن 

تنظيم می كند.
اين اخالق نوع خاصی از فردگرايی می باشد كه در آن در عين توجه به عملكرد ديگران 
در تمامی عرصه ها، خداگونه، خود را به جای تم��ام ديگران قرار می دهد و از آن ارزيابی 
شخصی ارائه می دهد و بر اساس آن قضاوت فردی می كند. اين اخالق اجتماعی نمی تواند 
در قالب بازی تعميم يافته برحس��ب قواعد مورد بررس��ی قرار گيرد، بلكه در قالب فهم 
»قاضی بازی ديگران اجتماعی« قابل فهم می باش��د. اين اخالق در عين وابسته نبودن 
به ديگران اجتماعی، با تمام ديگران اجتماعی رابطه ارزش گذاری پيدا می كند و تمامی 
عرصه را نسبت به احساس عدالت افراد حساس می كند. اين مفهوم »قاضی بازی ديگران 
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اجتماعی« می تواند معياری جديد برای فهم و دس��ته بندی نظريات اجتماعی به دست 
دهد و در فهم رفتارهای فردی و اجتماعی انسانی مورد استفاده قرار گيرد.

ارتباط برقرار كردن افراد جامعه با محيط پيرامون، بر اساس سنجش ميزان عدالت آن و 
بر اساس جايگاه خدايی، به علت يكسانی جايگاه )يعنی جايگاه خدايی( وحدتی بسيط را 
به وجود می آورد كه جدا از انواع تفاوت ها، امكان همبستگی را فراهم می نمايد؛ احساس 
و فهم ظلم و عدالت با توجه به انديش��ه دينی، احساسی الهی در بعد خلقت الهی انسان 
می باشد كه بر اساس آن امور انسانی بايد تنظيم گردد. اين فهم از عدالت می تواند برای 
فهم آيات قرآنی كه هدف بعثت انبياء عظام را اقامه قسط، تكامل اخالق، تكامل انسان 
در عرصه زندگی اجتماعی می داند و همچنين فهم روابط اجتماعی ميان مسلمانان و در 
مرحله باالتر برای فهم روابط انسانی در كليت رابطه های انسانی و جوامع انسانی، مفيد 
باشد؛ چراكه اين فهم منطبق با انسان شناسی قرآنی يا فطری می باشد و خدا بشر را بر 
اساس آن آفريده است. در اين قالب، فردگرايی اسالمی كه در آن جامعه بسيار مهم تلقی 
می گردد و به آن بسيار سفارش شده است، قابل فهم می باشد. غايت اين اخالق تعالی فرد 
و جامعه و نزديكی به خداوند می باشد و هر فردی نسبت به اعمال خود و اعمال ديگران 
در مقابل خداوند پاسخگو خواهد بود. امر به معروف و نهی از منكر را نيز می توان در اين 

قالب تفسير كرد.
با كمی دقت اين موضوع واضح می ش��ود كه چگونه ميان انسجام و وحدت اجتماعی 
و عدالت اجتماعی و توجه به فرديت انسانی در انديش��ه های مختلف اسالمی می توان 
ارتباط برقرار كرد. انديشه  های غير الهی توانايی ارتباط برقرار كردن متعادل را ميان اين 
موضوعات ندارند، ولی انديشه الهی با واسطه كردن و محور قرار دادن خدا، هم توانايی 
ايجاد اين س��ه محور را پيدا می كند، هم توانايی برقراری تعادل ميان آنها را دارد و هم 
ادبيات مفهومی را برای ارائه نظريات خود دارا می باشد. لذا از طرفی فهم و اعمال وحدت 
و عدالت اجتماعی در جامعه اسالمی وابستگی تامی با معنويت و توحيد دارد؛ موضوعی 
كه در سراسر تمام علوم انس��انی غربی مورد غفلت واقع شده است. و از سوی ديگر فهم 
نحوه و س��اماندهی تعامالت فرد با جمع و جمع با فرد نيز وابسته به شناخت معنويت و 
حضور توحيد در عرصه اعتقادی افراد و جامعه دارد كه در علوم انسانی غربی امكان طرح 
شدن ندارند. لذا اين علوم برای بررس��ی اعمال اجتماعی مسلمانان آنگونه كه هستند و 

آنگونه كه بايد باشند، ناتوان هستند و عموماً تصاويری واژگونه ارائه می دهند.
از ديگر خصوصياتی كه از نظريات اخالقی �  اجتماعی امام)ره(  � به خصوص در رابطه 
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با جامعه مسلمان ايران � قابل استنباط است 
به اين مربوط می گردد كه مس��لمانان به علت 
جهان بينی خاص خود، در تعامالت خود يك 
بعدي و اثباتي عمل مي كنند و غرض بيش��تر 
تعامالتشان حفظ دنياي دروني در برابر دنياي 
بيروني اس��ت )نوع��ي از اش��راق و عرفان كه 
منسجم كنندگی و معناكنندگی كليت زندگی 
را در حفظ ارتباط با خدا نگاه می دارد، حتی در 
انجام يا بعد از انجام عمل خالف( و عموماً نفي 
تعامالت بيرون در قالب ه��اي گوناگون، براي 
اثبات درون صورت مي گيرد و وسيله ای است 
براي حفظ ارزش هاي دين��ی )به معنای عام( 
فرد؛ هر چند اين نوع تعامل مي تواند انحراف 

يافته و به توجيه اعمال اشتباه خود روي بياورد يا به نوعی سكون در اعمال منجر گردد. 
يكي از داليل شفاهي و توجيهی بودن فهم اخالقي در جامعه ايران � به صورت گسترده � 
را مي توان اين خصوصيت اخالقي ايرانيان دانست؛ چراكه غالباً ديگر ابزارها را در اختيار 

نداشته اند.
از طرفی ديگر اين نوع جهان بين��ی در اخالق اجتماعي مردم اي��ران قابليت پذيرش 
اصالح در هر شرايطي دارد، لذا انعطاف زيادي در رفتار و كردار آنها و در تمامي سطوح 
روابط پديد مي آورد و نوعي از تس��اهل و تس��امح را در ميان رواب��ط اجتماعي به وجود 
مي آورد. اين تساهل و تسامح برخالف تساهل و تس��امح غربي مبتني بر شك و ناتواني 
در شناخت حقيقت نبوده، بلكه مبتني بر آموزه هاي ديني و قبول اينكه انسان توانايي 
درك حقيقت را دارد، مي باشد و طرفين اوالً به درس��تي و نادرستي كار خود به صورت 
دروني اذعان دارند و ثانياً خطاپذير بودن انسان ها مورد قبول طرفين است و ثالثاً امكان 
اصالح ديگران و خود در اذهان طرفين وجود دارد و رابعاً خدا خطا پوش بوده و گذشت از 
افراد خطاكار باعث گذشت خدا از خطاهاي خود می شود و خامساً ديگران نيز در شرايط 
مشابه از خطاي فرد خواهند گذشت، و در آخر اينكه اين تساهل و تسامح بر اساس يك 
نوع ديگر از اطمينان و رفع ضرر همواره همراه اس��ت كه در آن خطاپوشی يا به جبران 
خسارت در آينده نزديك، مستند می شود يا به واسطه خيری ديگر در اين دنيا يا دنيايی 

امام)ره( دیني یا اسالمي زندگي 
کردن را به عنوان شيوه درست 
زندگي در معناي جهاني آن تبليغ 
مي کرد و بنيان اندیشه خود را بر 
معارف و شيوه قرآني مي دانست. 
در این شيوه اخالقي زندگي کردن، 
در راه تعالي و ارتباط با خدا گام 
گذاشتن و به قرب او رسيدن، معني 
مي شود و اخالق بر اساس امور 
دیگر تعریف نمي شود، بلکه خود 
در باال قرار گرفته و مالک سنجش 
سایر امور فردي و اجتماعي و نقش 
هدایت کننده آنها را برعهده مي گيرد
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ديگر اين خطا پوشی توجيه می شود. 
عالوه بر موارد فوق از مطالب جضرت امام)ره( اين مطلب قابل اس��تخراج است كه در 
اخالق اجتماعي مردم ايران توجه به عملكردها و رفتارها به جاي توجه به سخنان و افراد 
در طول زمان به عنوان شاخص ارزيابي افراد در جامعه، فرهنگ عمومی جامعه خواهد 
بود. البته اين ارزيابي در عمق خود مبتني بر توجه به الگوهاي اسالمي و اخالقی مبتنی 

بر اسالم است.
در كنار موارد فوق موضوع بس��يار مهمی نهفته اس��ت و آن اين اس��ت كه در اخالق 
اجتماعي مردم ايران وس��يله بودن تمام امور دنيايي در تمامي س��طوح از ديگر موارد 
شناخت اخالق اجتماعي مبتني بر فهم اخالقي امام)ره( است. اين اخالق قابليت توضيح 
بسياري از رفتارهاي اقتصادي، سياس��ي، اجتماعي جامعه ايران را دارد؛ نگاه وسيله اي 
به دنيا، متفاوت از نگاه دنياگريزي است؛ در اين نگاه امور دنيا في نفسه اهميت و ارزش 
ندارند، بلكه امور دنيا بسيار با ارزش هستند؛ از لحاظ اينكه چگونه با آنها برخورد مي شود، 
چه برخورد مثبت و در راستاي ارزش هاي ديني و چه برخورد منفي و در مخالف جهت 
ارزش هاي مورد قبول دين. ارزيابی بيرونی و در سطوح اجتماعی و سياسی اين رويكرد 
در ادبيات عامه مردم ايران نمود بارزی دارد. اما متأس��فانه اين نگاه عموماً در قالب نفي 
دنيا و زندگي مادي در بس��ياري از نظريات توصيف مي ش��ود كه با واقعيت هاي جامعه 
تطابق ندارد و افراد زيادی را دچار سردرگمی تطابق حرف و عمل افراد ايرانی می نمايد.

اخاق اجتماعی و گسترش ابعاد فقه اسامي
اخالق در سطح اجتماع در تعاريف علوم اجتماعی تجددی از نظر جايگاه تقريباً با آنچه 
در سنت دينی شيعی »فقه« ناميده می شود، مشابه است. در واقع فقه در عرصه زندگی 
روزمره، با بيان احكام رفتار در حوزه های گوناگون، به تنظيم روابط اجتماعی در جامعه 
اسالمی بر اساس مبانی دينی می پردازد. البته می توان اين انتقاد را به فقه موجود وارد 
دانست كه به ابعاد فردی توجه زياد داشته و بسياری از وجوه اجتماعی فقه مغفول مانده 
اس��ت. اما اين امر به جايگاه واالی فقه در عرصه تنظيم روابط ف��ردی و اجتماعی افراد 
مسلمان در دوران قبل از مواجهه با مدرنيته خللی وارد نمی كند. از طرف ديگر جايگاه 
اثباتی فقه در اين زمينه و در دوران بع��د از مواجهه با مدرنيته، به رغم ضعف در جايگاه 
ثبوتی نيز غير قابل انكار اس��ت. در واقع می توان فقه را تنظيم كننده رفتار دينداران در 
عرصه رفتار فردی، بين فردی و اجتماعی در زمينه فعاليت های روزمره دانست كه از نظر 
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جايگاه برابر با مباحث مطرح در اخالق اجتماعی مدنی يا شهروندی است.
امام)ره( با توجه به اهميت شريعت در اسالم، دريچه مباحث فقه و اصول فقه را برای 
تنظيم عرصه های اجتماعي گوناگون گشودند. بزرگ ترين ويژگي امام)ره( را در عرصه 
فقه و فقاهت شيعي مي توان زنده كردن و به ميدان آوردن بعد اجتماعي فقه در كنار بعد 
فردي آن دانست. در فقه اجتماعی، گزاره هاي فقهي حتي در آن بخش از عبارت هايي 
كه ش��كل فردي دارند مانند روزه، نماز و ... نمود اجتماعي آنها در فرايند اجتهاد مورد 
نظر است و با توجه به آثار و كار كرد هاي اجتماعي، زواياي فقهي آنها كاويده مي شود؛ در 
حالي كه در فقه فردي، چنين نظر و كاوش��ي در كار نيست و آشكار ترين بازتاب نگرش 
اجتماعي در فقه گسترش يافتن قلمروی ساحت فقه است؛ بدين معنا كه فقه اجتماعي 
از جهت قلمرو بسي گسترده تر از فقه فردي اس��ت. امام)ره( بر اساس شناخت ويژه اش 
از دين اسالم، براي اسالم رس��الت اجتماعي قائل بودند. ايشان احكام اجتماعي اسالم 
را جاودانه و رهبري ديني در اسالم شيعي را مس��تمر و پاينده �  از پيامبر)ص( تا ظهور 
حضرت مهدي)عج( � مي دانند. ايش��ان در مقام فقيهي جامعه نگر در برابر تعريف هاي 
گوناگوني كه براي فقه  بيان شده است، فقه را اين گونه تعريف مي كند: »فقه تئوري واقعي 

و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.«1 
اين تعريف نحوه و جايگاه بس��ياری از نظريات و عملكردهای ايش��ان در فهم اخالق 
اجتماعی را نش��ان می دهد. در اطراف اين مبنای اساسی ش��ناخت اخالق اجتماعی، 
توجه به ابعاد عرفانی دستورات فقهی و لزوم اجتهاد در فقه، ثبات و پويايی خاصی را به 
انديشه ايشان می بخشد كه لزوم تنظيم اخالق اجتماعی هر جامعه ای می باشد. ايشان 
فقه منهاي عرفان يا عرفان منهاي فقه را مسخ دين و خروج از اعتدال مي شمارند و از آن 
به اسالم وارونه ياد مي كنند. امام  )ره ( در تبيين  همين  معنا و در اشاره  به  حفظ  اعتدال  در 

طرح  مسائل  اسالمي  و قرآني ، مي فرمايند: 
بعضي  هم  اگر اسالم  مي خواهند، يك  اسالم  وارونه  مي خواهند؛ نه  آن  
اسالمي  كه  اسالم  پيغمبر اكرم)ص ( است  و به  وحي  الهي  آمده  است . و در 

وحي  هم  تصرف  مي كنند و آن  را به  صورت  ديگر در مي آورند.2 
ايشان با طرح بحث ضرورت گشوده بودن باب اجتهاد ضمن ملحوظ داشتن نقش زمان 
و مكان، مصالح كشور و اس��الم، به تضارب آرا و آزادي بيان و انديشه براي حفظ اسالم 

1. عباس مخلصي، »شناخت باز شناسي فقه اجتماعي امام خميني)ره(«، فقه، ش21و22.
2. صحيفه امام، ج10، ص459.
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تأكيد داشته اند: »لذا در حكومت اسالمی هميش��ه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت 
انقالب و نظام همواره اقتضا می كند كه نظريات اجتهادی � فقهی در زمينه های مختلف 
ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسی توان و حق جلوگيری از آن را ندارد« و 
در ادامه اين سخن، امام)ره( به كافی نبودن اجتهاد مصطلح اشاره می كند و می فرمايد: 
و همين جاس��ت كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافی نمی باشد، بلكه 
بايد يك فرد اگر اعل��م در علوم معه��ود حوزه ها هم باش��د ولی نتواند 
مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد 
ناصالح تشخيص دهد و به طور كلی در زمينه اجتماعی و سياسی فاقد 
بينش صحيح و قدرت تصميم گيری باشد اين فرد در مسائل اجتماعی و 

حكومتی مجتهد نيست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گيرد.1 
براي بررسي دقيق نظر ايشان در رابطه با ارتباط فقه با اخالق و عرفان يا فقه با اخالق 
و سياست و حقوق، بايد نظريات ايش��ان در باب علوم مشخص گردند. ايشان علوم را بر 
اساس نيت تعليم تقسيم بندي مي كنند و قائل به دو علم الهي و دنيوي هستند. ايشان 
براي تمام علوم نقش مقدمي قائل اند و علم را في نفسه منظور انسان نمي دانند و رابطه 
انسان با علم بر اس��اس كمكي اس��ت كه علوم براي حصول توحيد و معارف الهي انجام 
مي دهند. ميزان انسانيت در نظر ايشان علم نبوده و تعلقات دنيوي يا الهي ميزان مي باشد 
كه با تعلقات دنيوي سنجيده مي ش��ود. پس از يك نظر تمام علوم در يك سطح بوده و 
وسيله مي باشند، اما در سطح ديگر در باب رتبه بندي اين علوم در تحصيل مقدمات براي 
حصول توحيد، ايشان فقه را مقدمه مي دانند براي عمل در تنظيم روابط ظاهري و اخالق 
را مقدمه مي دانند براي تهذيب نفس؛ لذا از نظر ايشان اخالق اعم از فقه بوده و فقه وسيله 
است براي اخالق. اخالق بر فقه نقش راهبردي دارد و آن  را هدايت مي كند. اين به معناي 
جدايي اخالق و فقه در انديشه نيس��ت، بلكه به نوع كاربرد آن ها براي وصول به توحيد 

مربوط مي باشد. در اسالم اخالق اعم  از فقه و حقوق بوده و بر آن ها نظر راهبردي دارد.2
بر اين اس��اس امام)ره( اخالق را پايه سياست و سياس��ت را ابزار اخالق و دنباله رو آن 
و اصل و بقاي سياس��ت را در گرو اخالق و انحط��اط آن را نيز در گ��رو انحطاط اخالق 
مي دانستند. هدف سياست در منظر ايشان، سعادت انسان است. ايشان پيوند اخالق با 
سياست را ناشي از پيوند ذاتي اسالم با سياس��ت يا پيوند ذاتي دين با دنيا مي دانستند. 

1. مهدی مهريزی، اختالف و برادری در انديشه سياسی امام خميني،كنگره امام و حكومت اسالمی.
2. سيد محمد موسوي  بجنوردي، »بررسي نقش اخالق در فقه و حقوق با رويكردي بر نظرات امام خميني)ره(«، 

پژوهش نامه متين، ش30.
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ايشان هدف از سياست را اجراي احكام و برقراري 
عدالت مي دانس��تند و به عدالت ن��گاه تربيتي و 
اخالقي داشتند، و عالوه بر تعاريف موجود، اقامه 
عدل را همان ساختن انسان ها در جهت پذيرش 
توحيد معرفي مي كردند. لذا در نظر ايشان تربيت 
اخالقي به عنوان الزام سياسي و غايت امر سياسي 
بود. فق��ه در اين حالت رئي��س حكومت و معلم 

اخالق جامعه است و سياست تابع آن، در سياست و تعليم.1 به عبارتي امام)ره( به اخالق 
سياسي اعتقاد داشته و سياست اخالقي را در اختيار فقه قرار داده است و هدف هر دوي 

آن ها را فراهم كردن زمينه رشد و تعالي افراد جامعه به سمت توحيد مي داند.
به عبارتی امام)ره( ديني يا اس��المي زندگي كردن را به عنوان ش��يوه درست زندگي 
در معناي جهان��ي آن تبليغ مي كرد و بنيان انديش��ه خود را بر معارف و ش��يوه قرآني 
مي دانست. در اين شيوه اخالقي زندگي كردن، در راه تعالي و ارتباط با خدا گام گذاشتن 
و به قرب او رسيدن، معني مي ش��ود و اخالق بر اساس امور ديگر تعريف نمي شود، بلكه 
خود در باال قرار گرفته و مالك سنجش ساير امور فردي و اجتماعي و نقش هدايت كننده 
آنها را برعهده مي گيرد. اخالق در اين انديشه ماهيت فردي داشته كه در صورت تحقق 
ايده آل خود �  عدال��ت فردي  � به تمام ابعاد اجتماعي گس��ترش مي يابد. اخالق در اين 
حالت تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي را شامل مي شود كه ضوابط و شرايط عمل 

در آن را شريعت )فقه( بر عهده دارد.

جایگاه مردم در شناخت اخاق اجتماعی امام)ره(
امام)ره( بيش��تر آثار اخالقي خود را در اوايل دوران زندگي خود نوش��ت و با توجه به 
تغييرات در ش��رايط اجتماعي و فهم اجتماعي جامعه ايران، تغييراتي در ارائه مفاهيم 
اخالقي خود داد. ايشان كه از ابتدا در جريان نهضت اجتماعي مردم ايران و كشورهاي 
مسلمان بود و در دوران پهلوي به عنوان مبارز جدي عمل مي كرد، در حالي كه در ارائه 
راه، مبارزه با نفس و سير الي اهلل را ارائه مي كرد و خود آن مرحله را پشت سر گذاشته بود و 
سپس به سمت مردم آمده و حركت خود را عمومي كرده بود؛ وي وظيفه خود مي دانست 

1. محمد عارف فصيحي، »رابطه اخالق و سياست در انديشه سياس��ي امام محمد غزالي و امام خميني)ره(«، 
كوثر معارف، س3، ش3، پاييز 86.

امام)ره( خواستار شناخت اسالم 
بر اساس فهم توده هاي مسلمان 
به عنوان اسالم ناب است و اسالم 
امریکایي را اسالمي مي داند که به 
نام اسالم، رو در روي مسلمانان 
واقعي قرار گرفته است و به منافع 

قدرت هاي استکباري توجه دارد
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كه با حكومت وقت و با نفوذ انديش��ه هاي غير اسالمي غربي و ش��رقي مبارزه كند و از 
اسالم و امت اسالمي دفاع نمايد و چون وارد شدن در عرصه اجتماعي و سياسي نياز به 
فهمي اخالقي از كليه جوانب و ارتباط آنها دارد، ضمن حفظ جنبه هاي عرفاني و شرعي 
اخالق و اصل دانستن آنها، آن جنبه ها را به امور سياسي و اجتماعي منتقل كرد و در اين 

راه نوآوري هاي متعددي را در تمام جوانب فهم ديني و اجتماعي اسالم به وجود آورد.1
البته آنچه باعث موفقيت ايشان گرديد، نه فقط شخصيت ويژه ايشان بود كه تا زمينه 
و بستر انديشه هاي ايشان در ميان توده مردم نبود نمي توانست در اين حد موفق شود و 
امام)ره( نيز با توجه به شناخت خوب خود از اين فرهنگ كه قرن ها در ميان مردم ساري 
و جاري بود، توانس��ت اين حركت را رهبري نمايد. غالباً ويژگي هاي شخصي امام)ره( 
و ارتباط عاطفي مردم با او مالك پيروزي انقالب اس��المي تصوير مي شود و اين رابطه 
عاطفي فردي از بستر فرهنگي و زمينه هاي عقلي آن بريده انگاشته مي شود. حال آنكه 
رابطه امام)ره( با مردم كه اقتدار سياسي اسالم را به دنبال آورد، بدون شك رابطه اي بر 
اساس عادت و رسوم اجتماعي نبود. اين رابطه در چارچوب كنش هاي عقل محاسبه گر 
و ابزاري يك نظ��ام بوروكراتيك هم س��ازمان نمي يافت. ارتباطي ك��ه امام خميني در 
جريان انقالب با مردم داشت البته يك ارتباط مقدس و عاطفي بود، لكن اين ارتباط در 
مجراي فرهنگي ش��يعي و در امتداد ارتباط مرجعيت با مردم سازمان مي يافت و مباني 
عقلي روشني داشت. واقعيت اجتماعي تشيع در دل و جان مردم جاي گرفته بود و اين 
واقعيت نه تنها فرهنگ آرماني بلكه فرهنگ واقعي جامعه را تسخير كرده بود و حضور 
اين واقعيت، مانع از برقراري هر گونه ارتباط عاطفي صرف بين رأس هرم اقتدار با مردم 
مي شد، و تنها ارتباطي خاص را اجازه حضور مي داد. بستر اين ارتباط و كنش نه تنها يك 
امر شخصي و فردي نيست، بلكه يك مسير به ش��دت عقالني است. كسي كه به عنوان 
مظهر فقاهت و عدالت در مقام نيابت امام عليه السالم، عهده دار زعامت سياسي جامعه 
اسالمي مي ش��ود، عالوه بر آن كه در مقام اجراي احكام ديني، موظف است از عقالنيت 
ابزاري به شايسته ترين نحو استفاده كند در ش��ناخت و استنباط احكام و همچنين در 
اصول و مباني اعتقادي از عقالنيت متافيزيكي و از عقل عملي بهره مي برد زيرا در فرهنگ 

شيعي، عقل همگام با نقل، از حجيت و مرجعيت برخوردار است.2
بر اين اساس با پيروزي انقالب اسالمي يك بازگشت اساسي به سمت مردم و فرهنگ 

1. نجمه كيخا، مناسبات اخالق و سياست در انديشه اسالمي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، قم، 1386.
2. حميد پارسانيا، هفت نظريه براي اصالحات، ص92-93.



99
ره(

ی)
مين

م خ
 اما

قی
خال

ت ا
ريا

 نظ
 در

عی
تما

ي اج
ش ها

بين
92

ن 
ستا

 تاب
36 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

ديني و فهم اخالقي جامعه ايران صورت پذيرفت و بسياري از ارتباطات اجتماعي قابل 
فهم ش��دند و قابليت اجرايي پيدا كردند، و بيش��تر اموري كه تاكنون براي بسياري از 
روشنفكران و حتي بعضي از روحانيون مسئله قلمداد مي شدند، به نقاط قوت فرهنگي و 
روابط اجتماعي تبديل شدند و توانستند اثرات خود را در تمام روابط اجتماعي مستقر و 
پايدار سازند. برقراري جمهوري اسالمي براي برقراري عدالت در معناي اسالمي آن � كه 
در حضرت علي)ع( و اهل بيت پيامبر)ع( تجسم مي يافت و تمام آرمان هاي شيعه را در 
خود داشت � مي توانست كليت فهم اخالق و اخالق اجتماعي مردم ايران را در حوزه های 
فرهنگی، اجتماعی و سياسی قابل فهم سازد. به عبارتی شناخت اخالق اجتماعی جامعه 
ايران، خود را به صورت الگوخوانی و الگوبرداری از سنت پيامبر)ص( و ائمه)ع( نشان داد.
لذا در انديش��ه امام)ره( عامه م��ردم جايگاه ويژه اي داش��تند كه برگرفته از س��يره 
پيامبر)ص( و معصومين)ع( و متون ديني بود. در جهان بيني امام خميني)ره( همانگونه 
كه دين از سياس��ت جدا نيست، حكومت هم از مردم جدا نيس��ت. همه حكومت از آن 
مردم است، و مردم پش��تيبان و ياور حكومت هس��تند؛ چون آن  را از خود مي دانند. از 
ديدگاه حضرت امام)ره(، همين يگانگي قدرت يا وحدت دولت و ملت، نه تقسيم قدرت 
بين دولت و ملت است كه باعث قطع سلطه قدرت هاي استعمارگر و مانع سلطه آنها بر 
امكانات و ثروت هاي كشور مي شود.1 وي نه   تنها بر حق مردم در حكومت صحه مي گذارد 
و بر آن تأكيد مي ورزد، كه آن  را از باب تكليف و وظيفه شرعي نگاه مي كند كه تخلف از 
آن گناه نابخشودني است.2 او اين تكليف را محدود به انتخابات يا قشر خاصي از جامعه 
نمي داند بلكه در همه شئون سياس��ي و برای همه افراد مي داند: »ما مكلف ايم در امور 
سياس��ي دخالت كنيم؛ مكلف ايم ش��رعاً، همان طور كه پيغمبر مي كرد، همان طور كه 

حضرت امير مي كرد...«3
بر اين اس��اس امام را مي ت��وان ادامه دهنده راه انبي��اء و اولياي اله��ي در عصر حاضر 
دانس��ت كه در قالب دعوت مردم به سوي خدا و در قالب اس��الم، اوالً مسائل را تعريف 
می كنند و ثانياً تمام مس��ائل فرهنگي و اجتماعي را در اين رويكرد قابل فهم مي دانند. 
در واقع او بيان كننده و نماينده چگونگي اخالق اجتماعي در تفكر انبياي الهي اس��ت، 
لذا كارهاي ايش��ان به علت نگاه الهي به انس��ان، جامعه، تاريخ، انقالب و ... توسط علوم 
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انساني جديد قابليت ارزيابي زيادي ندارد. 
امام)ره( از معدود افراد و ش��ايد بتوان گفت 
تنها كس��ي اس��ت كه به انتقاد مستقيم از 
جامعه نمي پردازد. علت را ش��ايد بتوان در 
رويكرد و هدف ايش��ان جس��ت وجو كرد، 
زيرا از يك طرف جامعه را پش��توانه عملي 
حركت ديني مي دانس��ت، و از طرف ديگر 
ايش��ان جايگاه دين را در فطرت انس��ان ها 
مي ديد كه قابليت پذيرش حق را �  در صورت 
آگاهي نسبت به آن � دارند. امام)ره( اساس 
فرهنگ ديني مردم را كه به علت مخالفت با 
انديشه  هاي مادي در معرض انواع تهاجمات 
بود پاك و درست مي دانست و مخالفت با آن را نادرست تلقي مي كرد؛ هر چند در ظواهر 
انتقاد داش��ت. ايش��ان حتي در اصالح ظواهر اخالقي مردم نيز رعايت انصاف را داشت 
و با توجه به روش الهي اش )اصالح دروني با آگاهي بخش��ي در م��ورد جايگاه آدمي در 
جهان(، اصالح اخالق بر اساس تحقير انسان و ... را ناپسند مي شمرد. شايد بتوان دليل 
ديگر ايشان را تمايل به احياي امت اسالمي و عزت بخش��ي به آن و فرهنگ انساني آن 
دانس��ت؛ لذا نمي بايست به تحقير فرهنگ اسالم و مردمان مس��لمان به عنوان حامالن 
اين فرهنگ بپ��ردازد. امام)ره( به خوبي ب��ه اين نكته واقف بود و در آخر ايش��ان مردم 
دوران خودش را مستضعف مي دانس��ت و از طريق اين حقيقت، جبهه گيري در مقابل 
آنها را اشتباه مي دانست و آن  را باعث فراموش شدن عوامل اساسي به وجود آورنده اين 
وضعيت، يعني استكبار به حساب مي آورد و لذا جهت گيري صريح انتقادهاي خود را به 
سمت مس��تكبرين هدايت كرده بود. آرا و انديشه هاي او به صورت رسمي و گسترده در 
بعد از انقالب اسالمي، توسط جمهوري اسالمي دنبال مي شود. آنچه در اين رابطه مهم 
است اين است كه بيش از آنچه جمهوري اس��المي با فهم ناقص خود )به علت نبود فهم 
اسالمي( از امام)ره(تبليغ مي كند، بسيار ضعيف تر از آن است كه در فرهنگ و اعتقادات 
مردم وجود دارد. امام)ره( خواس��تار شناخت اسالم بر اس��اس فهم توده هاي مسلمان 
به عنوان اسالم ناب است و اسالم امريكايي را اسالمي مي داند كه به نام اسالم، رو در روي 

مسلمانان واقعي قرار گرفته است و به منافع قدرت هاي استكباري توجه دارد.

امام را مي توان ادامه دهنده راه انبياء و 
اولياي الهي در عصر حاضر دانست که 
در قالب دعوت مردم به سوي خدا و 
در قالب اسالم، اواًل مسائل را تعریف 
می کنند و ثانيًا تمام مسائل فرهنگي و 
اجتماعي را در این رویکرد قابل فهم 
مي دانند. در واقع او بيان کننده و نماینده 
چگونگي اخالق اجتماعي در تفکر 
انبياي الهي است، لذا کارهاي ایشان 
به علت نگاه الهي به انسان، جامعه، 
تاریخ، انقالب و ... توسط علوم انساني 

جدید قابليت ارزیابي زیادي ندارد


