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Abstract 

the main question of this paper is that what is the nature of the 

Islamic state and its substantive differences with conventional 

nations? current research with the method of content analysis of 

relevant literature tries to answer this question from the political 

ethics discussion window. in this sense, one of the important 

differences of the Islamic government with other governments is in 

its ethical nature. this feature has led the Islamic government not to 

be impartial in discussing political ethics. the attention of the 

Islamic government to political morality is from the perspective of 

Islamic civilization. Quran teachings, philosophy, Mystical and 

knowledge in Islamic civilization provide a rich source of insight 

for the government's view of ethics. This kind of view of society 

and morality has led to a systematic and flexible look at the ethics 

of the rulers and citizens, in such a way that freedom, tolerance and 

equality are recommended by education in the face of the citizens. 

on the one hand, in discussing the ethical criteria of the Islamic 

state, it was concluded that morality in Islamic civilization has 

neither integrity nor sovereignty but is defined as religion and 

reason. on this basis, in a civilization approach, the formation of an 

Islamic society based on education and morality. 
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 طرفییب یو مسئله یدولت اسالم یاخالق یتماه 

 1* یخانجمه ک 
 

 چکیده

دولت اسالمی و تفاوت ماهوی آن با دول متعارف در  ماهیتاین است که پرسش اصلی مقاله

ی کوشد به این پرسش از دریچهچیست؟ پژوهش کنونی با روش تحلیل محتوای متون مرتبط، می

های مهم دولت اسالمی با دیگر معنا که یکی از تفاوت بحث اخالق سیاسی پاسخ دهد. به این

ها در ماهیت اخالقی آن است. این ویژگی سبب شده است تا دولت اسالمی در بحث اخالق دولت

طرف نباشد و به این أمر اهتمام داشته باشد. توجه دولت اسالمی به اخالق سیاسی از سیاسی بی

فلسفی، عرفانی و دانشی موجود در تمدن اسالمی،  های قرآنی،منظر تمدن اسالمی است. آموزه

ای برای نگاه دولت به اخالق فراهم ساخته است. این نوع نگاه به جامعه و اخالق، سبب منبع غنی

ای که آزادی، مدارا گونهایجاد نگاه مراتبی و منعطف به اخالق حاکمان و شهروندان شده است؛ به

نماید. از سویی در بحث در مواجهه با شهروندان توصیه میو برابری را در کنار تعلیم و تربیت 

معیار اخالقی دولت اسالمی نتیجه گرفته شد که اخالق در تمدن اسالمی نه جامعیت و نه حاکمیت 

گیری شود. بر این اساس، در یک رویکرد تمدنی، شکلدارد، بلکه ذیل دین و عقل تعریف می

   خالق است، یکی از مراحل تحقق تمدن اسالمی است.ی اسالمی که مبتنی بر تربیت و اجامعه

 

 .یتحول اخالق ی،تمدن اسالم طرفی،یاخالق، ب ی،دولت اسالم :واژگان کلیدی

 .................................................................................................................................................................  
 .یرانا یاسالم یتهران، جمهور ی،بهشت یددانشگاه شه یاسی،علوم س یاراستاد *1
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 مقدمه

گیری ارزشی جهت در ،و غیر اسالمی یی اسالمدولت در اندیشه تیماه اتزیتمایکی از 

 ریزی کند کهای برنامهگونهبه دیدارد. دولت با وجود است که از دولت یی انتظاراتدامنهو 

آباد شدن آخرت  .آباد شودشان نیز آخرت تمام اهتمام شهروندان متوجه دنیای مادی نباشد و

اعتقادات مردم در  نکهیاست و ا سریاسالم م یو فقه یمردم با عمل به دستورات اخالق

انتظارات  کهاست  انسان در اسالم فینوع تعر. تمایز دیگر در ردیشکل بگ صحیح یبستر

. این سازدمی نیآن مع یبرا یهای خاصکند و ویژگیمی جادیاز دولت را ا یخاص

 دیدولت نبا کند.را پیشنهاد می یفرد، جامعه و هست انیم یهماهنگشناسی نوعی انسان

و  یاخالقی، فرد تکالیفافراد با  یو اجتماع یاسیت ساای عمل کند که انجام تعهدگونهبه

، به عبارتی، نهادهای سیاسی و اجتماعی جامعه، بایستی همساز با تضاد افتد آنان در ینید

های شخصی افراد شکل بگیرند و همدیگر را تقویت کنند. این سازگاری، اهداف و برنامه

خوبی آن را طرح کرده بود. ی اصلی سیاست اخالقی است که هگل نیز بهکلیدواژه

 (7311)وینسنت، 

های دهای سیاسی و اهداف شهروندان، دولت را نسبت به برنامهتحقق سازواری نها     

نهد. تهیه و تدوین و سازد و تکالیفی بر گردن آن میاخالقی و تربیتی جامعه مسئول می

های اخالقی خاص گیریها، جهتنظارت بر امور آموزشی و تربیتی مدارس و دانشگاه

یقی و تنبیهی معین، معیارهای های تشوهای مختلف، برنامهحکومت در سیاست گذاری

های کارگیری نیروها و تخصیص و بودجه و امکانات جامعه به برنامهخاص استخدام و به

ی این امور است. در مقابل سیاست اخالقی یا فضیلت مدار، سیاست خاص، ازجمله

طرف است. بر این طرفانه وجود دارد که نسبت به خیر و نظریات اخالقی کالن بیبی

طرفی ی ماهیت دولت اسالمی با دول متعارف، بایستی نظریات بی، برای مقایسهاساس

ای بیان نمود که مشخص شود چرا گونهدولت را شناخت و سپس ماهیت دولت اسالم را به

دهد طرف نیست. این أمر ماهیت اخالقی دولت اسالمی را بیشتر نشان میدولت اسالمی بی
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ی سیاسی اسالمی در باب دولت وجود یی در فلسفههاسازد که چه ظرفیتو مشخص می

 کند.طرفی مخالفت مینماید و یا با بیطرفی مینیاز از رجوع به بحث بیدارد که ما را بی

ها یافته برای تمامی انسانگرچه مسیر عقالنی بشر در ایجاد دولتی اخالقی و توسعه     

های تمدنی اند، اما هر دولتی از اندوختهاستفاده است و همه در ساختن این مسیر سهیمقابل

نهد. در مباحث اخالق سیاسی نیز برد که بر نوع نگاه وی به هستی تأثیر میخاصی بهره می

های حکمی، اخالقی و عرفانی های تمدنی به کمک ما خواهد آمد. اندوختهاین اندوخته

این پژوهش به کار شناسی در شناسی و جامعهموجود در تمدن اسالمی در بحث انسان

 خواهد رفت. 

شده است. طرفی، کتب زیادی به فارسی نوشته یا ترجمهخوشبختانه در باب بی     

طرفی در فلسفه سیاسی جان ( بی7310طرفی )رحمت اللهی و شیرزاد، گرایی و بیکمال

(، 7311ی سیاسی )مندوس، ی اخالق و فلسفهطرفی در فلسفه(، بی7310رالز )موسوی، 

( و 7311(، برابری و جانبداری )نیگل، 7311ان رالز از نگاه مایکل سندل )شاقول، ج

ی این آثار هستند. نگارنده نیز طرفی ازجملهتعدادی مقاله در شرح و توصیف و نقد بی

و این نقد را طرفی از نگاه حکمت متعالیه را نوشته ای با عنوان نقد بیسال گذشته مقاله

ی ارتباط میان ماهیت اخالقی دولت در حوزه .زادی انجام داده استبیشتر از جانب بحث آ

های ظرفیت سنجی اندیشه»ها ی آنشده است که ازجملهو بحث تمدن نیز مقاالتی نوشته

ی ( و مقاله7311)احمدی و محیطی، « اخالقی در ایجاد نظام ارزشی تمدن نوین اسالمی

)لک زایی،  «در اندیشه امام موسی صدر ماندگی جوامع اسالمیعلل ضعف تمدنی و عقب»

( است. پژوهش حاضر ضمن بهره بردن از این آثار، این بحث را از منظر ماهیت 7311

شک گشاید. بیی جدیدی به این بحث مینهد و زاویهاخالقی دولت اسالمی به بحث می

می، این های دولت اسالها و توانمندیاین بحث سبب خواهد شد تا با آشنایی با ظرفیت

ها و نواقص آن تابینقاط را تقویت نماییم و موارد موردنیاز را نقد و بررسی نماییم تا کج

 زدوده شود.
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 ی سیاسی غربطرفی در فلسفه. بی1

شده طرفی در فلسفه سیاسی غرب از سوی جان رالز مطرحترین بحث در باب بیمهم

ثرگرایی در جوامع چند است. هدف اصلی وی از طرح این بحث، لزوم برقراری تک

فرهنگی و مهاجرپذیر غرب و خواست تحقق عدالت در این جوامع است. وجود 

صورت تکثرگرایی و عدالت اجتماعی دو نیاز مهم در این جوامع است که بایستی نه به

صورت دائمی در باب آن اندیشید. تکثرگرایی به این معناست که کرامت و موقت بلکه به

کارهایی است که وندان حفظ شود. عدالت اجتماعی نیز مجموعه راهبرابری تمامی شهر

شود. ازآنجاکه برای ها در توزیع مواهب و خیرات جامعه اتخاذ میبرای تحقق برابری انسان

ی سیاسی است، جان رالز معتقد بود برای یابی به این دو هدف، نیاز به یک فلسفهدست

ز خیر و سعادت انسانی رفت. به اعتقاد وی ها، نباید سراغ تفاسیر کالن اتحقق آن

ها وسیع و ی موضوعات آنهای اخالقی و خیر، عام و فراگیرند یعنی گسترهبرداشت

ها نیز وسعت زیادی دارد. چون فراگیر است با هر چه در زندگی درنتیجه کاربست آن

، 7310الز، انسان ارزشمند است و بر رفتارهای غیرسیاسی ما تأثیر دارد مرتبط است. )ر

ابهام و  چیتمرکز کند که ه اینقطهبوده است که بر  نیمهم رالز ا یمسئله نیبنابرا( 011ص

کند رو پیشنهاد میازاین ساده، واضح و مقبول همگان باشد. در آن نباشد و کامالً یاختالف

 طرف باشد و موضعی اتخاذ نکند. که دولت در قبال خیر کامالً بی

شود؛ طرفی دولت در قبال خیرهای کالن مطرح میفوق، بحث بی بر اساس مطلب     

ها را معرفی آنکه دولت اسالمی به لحاظ ماهیت بر اساس خیرات خاصی که دین آنحال

ای به گونهبه درصددند گرایی،های کمالشود. ادیان مانند دیگر شاخهکند رهنمون میمی

که  یکه به افراد ندینما عیای در جامعه توزونهگافراد آموزش دهند و منابع و امکانات را به

 یشتریافراد ب ،ترتیباین. بهردیتعلق گ یشتریی بپذیرند بهرهها را میآن موردنظرسبک 

یستی اعتبار و . رالز در لیبرالیسم معتقد است باسمت حرکت کنند نیشوند به امی بیترغ

 ازنظر اوعبارتی ه ساخت. ب پذیرتوجیهی شهروندان مشروعیت اصول سیاسی را برای همه
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های توانند با توسل به ارزشمی سیاسی اصول نیستند، اما گرتوجیه لزوماًتصورات خیر 

سیاست برخالف  کننده باشند.تر از تصورات خیر هستند توجیهسیاسی که محکم

ی تصورات فراگیر بنشیند و همگان درستی و تواند فراتر از همههای خیر میبرداشت

 شروعیت آن را بپذیرند.م

های آلوده نیز با چنین مبحثی مواجهیم. در آنجا نیز بحث درواقع در بحث مشهور دست     

رو ها برتر و فراتر از رعایت اصول اخالقی است و ازاینشود که مصالح سیاسی دولتمی

کند؛ ا بیان میراحتی این اصول را کنار نهد. رالز امری فراتر از این رتواند بهدولت گاه می

 طرف باشد.ازنظر وی دولت در هیچ زمانی نباید سراغ اخالق برود و باید در این زمینه بی

کند دیدگاه رالز را تا تامس نیگل که یکی از شاگردان بزرگ جان رالز است، سعی می     

ی متفاوت از نظرگاه اخالق در باب حدی تعدیل نماید. وی معتقد است به دو شیوه

اندیشیده شده است: نخست مانند فایده گرایان و اختیارگرایان معیارهای اخالقی  سیاست

عامی معین کنیم که بر هر چیزی حتی در موارد پیچیده و خاص نهادهای سیاسی و زندگی 

توان براساس ارزش نتایج کلی برای رفاه سیاسی به کار رود. فایده گرایان معتقدند می

طرفانه ارزیابی درستی از نهادها داشت و اختیارگرایان یی اشخاص از حیث بعمومی همه

کنند یا نه؛ سنجند که آیا نهادها و اعمال سیاسی، حقوق طبیعی افراد را رعایت میمی

گویند. معیار واحد اخالقی سبب ها از قاعده و معیار واحد در اخالق سخن میهردوی آن

ها به کار بندیم. این نظریات که ی ی انسانطرفی را در مورد همهشود نوعی بیمی

ها بلکه عناصر یک جمع ببینند، نظریات فارغ صورت فرد فرد آنها را نه بهکوشند انسانمی

شوند. اما نظریات دوگانه انگاری مانند نظریه ی جان رالز نیز وجود از فاعل نیز نامیده می

طرف باشند، اما برابری فراد بیی ادارد که معتقدند نهادهای جامعه باید نسبت به منافع همه

تر از نابرابری ی محرومفرصت را برای همه فراهم آورند و با باال بردن شرایط طبقه

( نیگل خود معتقد به دیدگاهی 11-11، ص 7313اجتماعی و اقتصادی بکاهند. )نیگل، 

داند. مایکل زند و بیش از رالز توجه به افراد را مهم میاست که میان فرد و نهادها جمع می
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گرایان همچون والزر و مکینتایر، معتقد است نه الگوهایی که بر سندل در کنار دیگر جامعه

طرفی اند و نه الگوی رالز. سندل با بیکنند موفقی جوامع تأکید میمعیاری مطلق برای همه

دولت کامالً مخالف است و بر حفظ هویات گروهی در درون جوامع و پرهیز از یکسان 

کند. به اعتقاد وی وجود تمایزات و عقاید گوناگون در یک ی جوامع تأکید میودن همهنم

کند که گسترش فضیلت را های مختلفی را برای آنان ایجاد میجامعه تعهدات و مسئولیت

طرف دانستن دولت و رها نمودن شهروندان و تأکید صرف بر آزادی دهد، اما بینتیجه می

 (7311گردد. )شاقول، انسجام و تعهدات اجتماعی می آنان، سبب از دست رفتن

ی مباحث فوق، جان طرفی سیاسی، ابعاد و زوایای دیگری نیز دارد و در ادامهبحث بی     

گوید. اما در این نوشته تنها بر بعد ابتدایی استدالل رالز رالز از تقدم حق بر خیر سخن می

های فراگیر را بر جامعه حاکم ساخت و تلقی توان خیرشویم که معتقد است نمیمتمرکز می

 دهد.خاصی از بحث خیر ارائه می

 . مفهوم اخالق2

تعریف ما از اخالق نیز در بررسی ماهیت دولت، دارای اهمیت است. اگر بخواهیم تعریف 

ی سیاسی را موردبررسی قرار دهیم، أمری ناممکن خواهد اخالق از دیدگاه تمامی فالسفه

های پوزیتیویستی و عاطفه گرایی و ران معاصر و پس از نگرشبود. اما در دو

ی ها را جلوههای اخالقی شکاک بودند و آنگرایی، که نسبت به احکام و داوریاحساس

ی سیاسی مشهوری دانستند، فالسفهذهنی احساسات و عواطف و صدق و کذب برندار می

ی و نه ذهنی بودن و شخصی بودن تمام واقع گرایی اخالقمانند رالز و نیگل و ... معتقد به

های اخالقی بودند و نقش شهودات اخالقی را در حل معضالت مختلف اخالقی مهم گزاره

شود از نظرگاه مشترکی به امور بنگریم و سبب میخالق ها معتقد بودند که ادانستند. آنمی

 (1، ص7313 یابیم. )نیگل،های شخصی به وفاق و اشتراک دستضمن عبور از نظرگاه

کرد بود که تالش می یهنجار اخالق گرچه اخالق مدنظر اندیشمندان فوق، غالباً     

ی گیری در مورد مسائل اخالقی در اختیار ما بگذارد، اما در زمینهبرای تصمیم ییارهایمع
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اخالق هنجاری، نظر واحدی وجود نداشت. وظیفه گرایی، سودگرایی، فضیلت گرایی هر 

ی سیاسی ی فلسفهبه سؤاالت اصلی اخالق نظر واحدی نداشتند و در حوزهیک در پاسخ 

طرفی دولت انشعابات زیادی یافتند. سودگرایان و قراردادگرایان خواهان آزادی افراد و بی

ی نهادهای سیاسی ی سعادت فردی بودند و اخالق سیاسی را تنها در حوزهدر حوزه

اند اند که چرا افراد را به حال خود رها ساختهقد مواجهرو با این ندانستند. ازاینمنحصر می

اند. از سویی وظیفه گرایان مانند کانت، معتقد بودند طرفی فردی کامالً بیو در حوزه

ی در اصول افتنی ،هدف اخالق ی سیاسی اهمیت دارد وتک افراد در جامعهمسئولیت تک

اهمیت دهد و او را همچون ابزار و  تا به ارزش و کرامت ذاتی انسان انسان است رفتار

شیء نپندارد. این دیدگاه به نظریات قراردادگرایی ختم شد که بر اساس نوعی رضایت و 

پردازند و معتقدند این اصول از سوی همگان توافق فرضی به تشخیص اصول اخالقی می

مبنای ترین نقد بر قراردادگرایی و وظیفه گرایی این است که مهم پذیرش است.قابل

دهد و شهودگرایی حاکم بر آن های جزئی نمیگیریمشخصی به افراد برای تصمیم

 ازحد کلی است. ما خواهان تصمیماتی هستیم که در موارد خاص به کمکمان بیایند. بیش

یلت ملکه، عادت، فض گرایی، فضیلت گرایی است.ی رقیب وظیفه گرایی و فایدهنظریه     

ی فضایل همه است که فرد ان را داراست یا به دنبال آن است.کیفیت یا خصلت یا روح 

جای عمل این نظریه به .مستلزم گرایشی به انجام اعمال خاص در اوضاع خاص هستند

ترین نقد وارد بر آن کند. مهمی آن بر منش فردی فاعل اخالقی تأکید میاخالقی و نتیجه

های عنوان ویژگیتصوری داشت مگر به های منش هیچتوان از ویژگینیز این است که نمی

کند )فرانکنا، ای خاص عمل میواحوال خاص  و به شیوهملکات و تمایالتی در اوضاع

طور خالصه که به(. بنابراین سنجش آن دشوار خواهد بود. چنان701-703، ص7313

الق طرفی دولت در اخی معاصر، در بحث بیبررسی گردید، نظریات کالن اخالق در دوره

فردی و یا جانبداری از آن اختالف دارند. گویی نیاز به معیاری برتر داریم که در باب این 

 نظریات به داوری بنشیند.
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ی سیاسی اسالم نیز شاهد همزیستی نظریات مختلف اخالقی هستیم. بحث در فلسفه     

. ازجمله ی سیاسی اسالم مسیری متفاوت از غرب را پیموده استفضیلت گرایی در فلسفه

ی غرب این است که در تمدن اسالمی فضیلت گرایی ترین تمایزات آن با اندیشهمهم

گاه جدا از تکلیف گرایی و فایده مندی طرح نشده است. کرول پیتمن که کتابی هیچ

بحث دوران مدرن  ارزشمند به نام وظیفه گرایی سیاسی را نگاشته است، عقیده دارد تا

تحت  یاسیس اتیح نیشیپ هایزماندر »بلکه  نبود یاسیر تفکر سد یمرکز یامقوله فهیوظ

فاقد مفهوم  میقد انیونانی برای مثال .فهیتا وظ شدمیتصور  لتیچون فض هاییاصطالح

« است یضرور شدهپذیرفتهخود  یفهیوظ دهیا یبودند که برا یفرد یاخالق تیمسئول

گاه از حیات سیاسی ه هیچاین در حالی است که عنصر وظیف (70، ص7312)پیتمن، 

های و فرهنگ را از آموزه یاخالق لیو رذا لیما جدول فضا مسلمین غایب نبوده است.

روح  یو دارا اهللخلیفه عنوانبهانسان، او را  یهای ذاتگذشته از ارزش ؛کنیممیاخذ  یاسالم

، 7022)فالح،  م.کنیمی یتلق یاطاعت و عبادت اله یو توجه به انسان را نوع دانیممی یاله

 (730-733ص

احادیث و روایات فراوانی داریم که عدالت و صداقت و امانت را سبب رونق و آبادانی      

دانند. یعنی سوای ثواب اخروی این امور، به حداکثر رساندن سود عموم مردم از طریق می

یان مردم ها مکنند. بحث خیرات عامه و توزیع آنتأمین رفاه و امنیت دنیوی کمک می

، 7311نصیرالدین طوسی برجسته است. )طوسی، ی سیاسی خواجهویژه در فلسفهبه

ی سیاسی اسالم، بحث مهم ی اخالقی در فلسفه( اما در کنار وجود هر سه نظریه321ص

ی نخست، این سه نظریه معیاری برتر از خود اخالق و شهودات این است که در درجه

ی تعالی های مطرح در اخالق هنجاری، مطابق با درجهنظریهاخالقی دارند و سپس اینکه، 

 روند. کنند و حتی فراتر از مباحث معمول نیز پیش میجامعه قوت و ضعف پیدا می

 . معیار اخالق2.2

یونان باستان به مسیحیت و رنسانس و  ی سیاسی غرب تحوالتی در گذر از فلسفهفلسفه
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ی سیاسی یونان باستان با فضیلت گرایی ی مدرن طی نمود. فضیلت گرایسپس دوره

وسطی ی قرونمسیحیت تقویت گردید اما روند مناسبات میان دولت و کلیسا در طی دوره

ای که دیگر گونهازآن، به جدایی نهاد دین از دولت انجامید. بهو نهضت اصالح گری پس

ین مناسبی برای کوشد عقل انسان را جایگزگیری دولت نبود. کانت میدین معیار تصمیم

بنیاد خود  تشخیص امور درست معرفی نماید. شهروندان جامعه بر اساس خرد خود

توانند بر اصول مشخصی با حکومت توافق نمایند. این اصول مطابق دیدگاه کانت ارزش می

دهد. به ها اهمیت میتک آنگیرد و به حقوق تکها را در نظر میو کرامت ذاتی انسان

توان بر عقل تکیه نمود و اصول راهنمای سیاست را به ب عنصر دین میعبارتی در غیا

که در مطالب قبل گذشت، نظر کانت، رقبا و منتقدینی داشت و نظر دست آورد. چنان

 ی سیاسی غرب پدید نیامد.واحدی در باب معیار اخالق در فلسفه

بح عقلی، معیاری ی اول، بر اساس حسن و قاخالق در درجه ،یاسالم یدر اندیشه     

تواند امور خوب و بد را تشخیص دهد و از مستقل از دین دارد و انسان با عقل خود می

ی دین است و با گانههای سهسوی دیگر اخالق در کنار اصول عقاید و فقه، یکی از بخش

 نیبودن فرام اریمعتقد است اگر مع گلیندو جزء دیگر ارتباط متقابل و تأثیر و تأثری دارد. 

خداوند اعالن  نکهیمگر ا ستینادرست ن ایدرست  یکار چیه»معناست که  نیبه ا یاله

کند کارها را ممنوع می نیاست که او ا ترمعقول اداعتق نی. استیسخن موجه ن نی، ا«کند

نیگل درواقع  ها را ممنوع کرده است.چون خدا آن اندنادرست کهایننه  اندنادرستچون 

شده است، اما وی در ادامه کند که در دین اسالم پذیرفتهتأکید می بر حسن و قبح عقلی

انواع  جیو آثار و نتا یهای ذاتظاهراً بر ویژگی»خداوند  یاخالق نیفرام ،ییاز سو گوید:می

قتل  ینادرست تیماه میتوانها. ما میاز آن رونیب یزیاز رفتار ابتناء دارند و نه بر چ یخاص

خداوند مانند علم مطلق، قدرت مطلق  صیارجاع به خصا.« میبفهم را بدون ارجاع به خدا

خداوند، دستور به  تیهای ماهویژگی یواسطهبهکه  یاو در عالم و قواعد یرخواهیو خ

 یصیصاقواعد را به خاطر خ نیمعنا باشد که خدا ا نیتواند به ادهد، میها میاطاعت از آن
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 یو خدا دستور به اخالق متفاوت سازندمیبرحق  قواعد را نیکند که خودشان اانتخاب می

بر ضرورت حسن و  ییاز سو گلیجمالت، ن نیا در (10ص ،7313 گل،ی)ن .نداده است

معتقد است که  گرید ی. و از سواعتقادداریمبه آن  زیکه ما ن یمرأکند؛ می دیتأک یقبح عقل

. به ستین نیبه د یازین گرید ،ابدیتواند درمی زیدارند که عقل ما ن یحکمت یاله نیاگر فرام

 :است شدهداده یمختلف هایپاسخمر أ نیا

 یکشده است. یی خاص خلقت انسان دادههایی است که از منظر نحوهدسته اول پاسخ     

امور  اتیو از فهم کل ابدیرا در یتواند امور جزئاست که عقل انسان تنها می نیا هاپاسخاز 

عمر انسان  گاههیچ م،یامور بدانحکمت نسان را قادر به فهم اگر عقل ا ی. حتستیآگاه ن

 یعاتاز اطال یاریبس انبریصورت ماست که به نید نیو ا ستین یامور کاف یفهم تمام یبرا

انسان را  یاصل تیو غا ریمانند آغاز و انجام انسان، خ ست،ین یافتنیدستانسان  یکه برا

 یگرید حیتوض. کندانسان دخالت نمی یامور جزئ یمدر تما نید نینهد. بنابرامی اریدر اخت

 ینفسان یقوا انیاست که عقل در م نیا اندداده نیبه د ازیمسلمان در علت ن یکه حکما

 یزندگ یانسان برا هایخواهشو  الیاست. ام فیانسان )شهوت و غضب(، ضع گرید

در مقابل  تنهاییبهند توادارند. عقل نمی طیو تفر افراطبه لیاما همواره م ،است یضرور

کمک به عقل آمده  یبرا نیمقاومت کند. د خواهیزیادهو  ینفس در لذت طلب هایخواهش

امام ) پدیدآورند.نفس لگام زند و اعتدال را در انسان  یبر قوا زین یرونیب یاست تا عنصر

و  دأییترا  گریو همد گرندیکدی بانیو عقل پشت نید نیبنابرا (301، ص7317ی، نیخم

 کنند. می تیحما

است  نیاز د یاست که اخالق بخش نین و اخالق ایدر باب ارتباط د ترمهم پاسخاما      

اساس اخالق  نیدهد. بر ارا سامان می نیاز د یبخش یو امور فقه یکه در کنار امور عقل

. غالب تیدارد و نه جامع تیحاکم نید گرید هایبخشاسالم نه بر  یاسیی سدر فلسفه

مانند کانت،  یمهم شمندانیاند هایبحثدر  استیاخالق و س یرابطهکه در  یشکالتم

به اخالق  انهینگاه مطلق گرا یاز نوع یوالزر، و ... وجود دارد حاک کلیمارالز، ماکس وبر، 
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توان نمی وجههیچبهکه  ریتغیاست ثابت و ال یاخالق عنصر ییگو (7311. )کودی، است

 استیس یعرصهدر  یاسیمصالح س نیو بنابرا ه کاربستآن را ب استیس ریمتغ یایدر دن

قرار داده  مدنظررا  یبحث نیچن سمیبرالیدر کتاب ل زیجان رالز ن دیمطلق را دارد. شا تیلواو

قرار دارد عدالت است که مطابق قانون به  تیاول اهم یدرجهآنچه در  آنکهحالاست؛ 

 ،اسالم یاسیی س. در فلسفهپردازدمی یومعم راتیامکانات و خ عیاحقاق حقوق و توز

مقدم بر یابد، میجامعه تحقق  یعرف نیو هم قوان یفقه نیقوان تیهم با رعاکه عدالت 

سازد و . غایات نهایی را دین مشخص میندارد تیاخالق حاکم نیبنابرا ؛اخالق است

 رود.اخالق همگام با دین پیش می

و  بیتهذ ی. اخالق به معناگذاردمی ریثأو جامعه ت نید بر زین یگریاخالق به نوع د اما     

را فراهم  یاز امور فلسف یاریفهم بس هایزمینه ،ینفس و مراقبه و خودساز یتزکیه

 نیدهد و امی شیاو را افزا یانسان و تحول وجود یوجود یدرجه مداریسازد. اخالقمی

 تیحساس شیبر افزا هاویژگی نی. اافزایدمیتحمل انسان  وصدر، مدارا  یمر بر سعه أ

همچون  شمندانیاند یاریشدن آن خواهد افزود. به اعتقاد بس تراخالقیجامعه و  یاخالق

 حالدرعین ،یاسالم همچون برادر یاصول اخالق ،ی)ره(نیو امام خم آبادیشاه اهللآیت

را  گریکدی هایگرفتاریو  التاز مشک یاریهستند و شهروندان خودشان بس زین یاسیس

 بیهم اخالق مرتبط با فاعل همچون تهذ (737، ص7311سازند. )امام خمینی، میبرطرف 

هر دو در  گران،یو احسان به د دوستینوعو هم اخالق فارغ از فاعل همچون  هیو تزک

 وجود دارد.  یهای اسالمآموزه

سی اسالم ی سیابحث مهم دیگر در باب معیار اخالق، جایگاه حکمت عملی در فلسفه     

دسته  کیوجود دارد. در باب معیار اخالق مهم  ینظریهدو رایج  یدر مباحث اخالقاست. 

ی واحد در حوزه یاریاخالق مع یعنیاخالق هستند.  یانگار گانهیمعتقد به  اتینظر نیاز ا

با  یاسیو س یی فردمعتقد است در حوزه گرید دگاهیدهد و دارائه می یو اجتماع یفرد

های در اندیشه (11، ص7313. )نیگل، میدار سروکارجداگانه  اریخالق و دو معدو نوع ا
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اما  ،حاکم است زین استمدارانیبر س یفرد هایحلراهانگار است و  گانهیاخالق  ی،اسالم

 ی. حکمت عملستیبودن اخالق ن منعطف غیرمطلق بودن و  یبه معنا یانگار گانهی این

عنصر  زیگرا ن لتیفض اتیاست و اخالق که در نظریسمهم  هایمؤلفهاز  یکی عنوانبه

 میو اوضاع متفاوت در تصم طیدر نظر گرفتن شرا تیشود، بر اهممحسوب می یمهم

و نکات مطرح در اخالق،  نیی موازگرفتن همه نظر دربعد از  یعن. یکندمی دیکأت یاخالق

 گیریتصمیم حاکم طیروبرو و شرا تیمطابق وضع گیریتصمیم یمرحله نیدر آخر

در کنار تجربه و مهارت  گیرندگانتصمیم یو خودساز بیبر تهذ یشود. حکمت عملمی

درست خواهد بود. امروزه  ردیبگ میتصم یفرد نیآنچه چن ،انیکند و در پامی دیکأآنان ت

نهاده نشده است بلکه در مبحث اخالق  ریگ میتصم کی یعهدهتنها بر  یمرأ نیچن

 وگوگفتبه  مسئلهمختلف حل  هایراهفن در باب  خصصاناز مت ایکمیته ،ایحرفه

 هاگیریتصمیمتا  نمایندمی نیرا تدو یاسیمتناسب با مسائل س یو کدها نشینندمی

در  ییگرا فهیو وظ گراییفایده ،ییگرا لتیاز فض یبیترک رسدمیباشند. به نظر  تراخالقی

 باشند. لیروند دخ نیا

 مدن اسالمی. تحول اخالقی در ت2.2

پردازد. ی بحث دیگر مقاله است که به تحول در جامعه میتحول وجودی در اخالق، مقدمه

شناسی، ریشه در ی تحول وجودی، هر تحول در ابعاد روانشناسی و جامعهبر اساس نظریه

وار انسان در تر دارد که تحول وجودی نام دارد. این تحوالت از زندگی حیوانتحولی عمیق

شود که بدون توجه به آینده و مسئولیتی که انسان دارد تنها به لذت طلبی لد آغاز میبدو تو

غایت اعمال اندیشد. اگر انسان در این مرحله توانست جهش وجودی پیدا کند و بهآنی می

ی دوم که طورکلی معنای زندگی در این دنیا هم بیندیشد به مرحلهو زندگی خود و به

های زندگی اخالقی عقالنی این ترین شاخصرسد. مهماست میزندگی اخالقی عقالنی 

جز خود به فکر دیگران نیز هست و به جامعه و تکالیف خود در قبال آن است که انسان به

شود. اگر بار دیگر انسان اندیشد؛ از سویی لذات آنی را ترک گفته و خردورز مینیز می
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ی سوم که زندگی اخالقی د به مرحلهجهش وجودی بیابد و از منشأ تکالیف سؤال نمای

شناسد. طلب رضایت الهی و رسد که خداوند را منشأ معناداری تکالیف میدینی است می

شود. در جهش وجودی دیگر و در چهارمین انجام اعمال عبادی سبب نشاط انسان می

در باطن خود کوشد نگاه ابزارانگارانه به دین نداشته باشد و بیش از ظاهر، مرحله، انسان می

جای عبادت برده رسد که بهدار باشد. این تکاپو در تحول باطنی به زندگی ایمانی میدین

، ص 7311شود. )قراملکی، کارانه، از روی عشق و محبت به خدا نزدیک میوار و کاسب

( به این چهار مرحله، مراحل تحول وجودی میگویند که در ادبیات دینی و 300-301

 های فراوانی در رابطه با آن وجود دارد.در تمدن اسالمی، اشعار و نوشتهعرفانی موجود 

ی خود، در ادبیات مسلمانان، غنای بیشتری بحث تحول وجودی در آخرین مرحله      

شناسی متمایزی یابد. در معارف قرآن و امامان شیعی، هستینسبت به دیگر مکاتب می

تأثیر زیادی بر نوع نگاه به انسان و جامعه نسبت به دیگر مکاتب فکری وجود دارد که 

ها با شود، بلکه از نسبت آنها بحث نمینهد. در این وجود شناسی، تنها از ماهیت پدیدهمی

خود وجود خودیای، ازجمله انسان بهآید. هیچ پدیدهوجود و عدم نیز صحبت به میان می

در مکاتب فلسفی غرب ازجمله  ندارد و در وجودش به غیر خود نیازمند است. این قاعده

ی یونان موجود نیست. براساس وجود شناسی قرآنی، تنها خداوند حقیقت و در فلسفه

گیرند. قرآن، انسان را با حیوان ها وجود خود را از خداوند میواقعیت دارد و دیگر پدیده

کند که میکند تا تعریفش به حیوان ناطق فروکاهد، بلکه با فرشتگان مقایسه مقایسه نمی

دانست. انسان تنها موجودی است که ی اسماء الهی را میها، همهی با آنانسان در مقایسه

تواند حد وجودی خود را بگسلد و درجات نشده و میهویت او در یک قالب بسته تعریف

مختلف را طی نماید و بر وجود خود بیفزاید. درواقع صفات و اسماء نیکو همچون علم و 

تواند تحول وجودی دهد و انسان میثار... سعه ی وجودی انسان را افزایش میمحبت و ای

 پیدا کند.

( نظریات وظیفه گرا و سودگرا نگاهی به انسان دارند که گویی انسان 7022)امامی جمعه،  
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جو و مقید به تکالیف و وظایف خود کند و در حد همان انسان منفعتگاه تغییر نمیهیچ

 ماند.باقی می

ای اند، سودگرایی را مرحلهبرخی نویسندگان اخالق و سیاست در ایران تالش کرده     

الزم از رشد اخالقی انسان بدانند که برای رشد و ترقی جامعه نیز ضروری است و پس از 

طی مراحلی از رشد اقتصادی، بار دیگر ادبیات وظیفه گرایانه و فضیلت گرایانه را ترویج 

های دینی ما سازگار نیست. دین ( اما این تلقی با اندیشه30ص، 7310کنیم. )سروش، 

گاه خواستار ترویج سودگرایی نیست، بلکه همیشه بر ترویج فضایل برتر انسانی تأکید هیچ

داند و افراد را ای مهم برای ایجاد بستر رشد فضایل میکند، اما رونق اقتصادی را زمینهمی

گاه ترویج کند. بنابراین هیچاقتصادی منع نمیاز تالش و کوشش برای بهبود زندگی 

گذاری دولت اسالمی جایی نخواهد داشت، زیرا این أمر،  طلبی اقتصادی در سیاستمنفعت

وتفریط دوری کرد و جانب اعتدال افراط است و در اخالق، همیشه باید از افراطتشویق به

 را گرفت. 

گردید درست باشد، همراه با تغییرات اگر بحث تحول وجودی که در سطور فوق طرح      

توان از یک جامعه و خواهیم بود و نمیگسترده در انسان، در جامعه نیز شاهد تغییر و تحول

ی متحول در بحث بعدی شهروندان ثابت و بدون تغییر سخن گفت. تدبیر این جامعه

   شود.مطرح می

 سیاست اخالقی در فلسفه سیاسی اسالمی. 2

وجه به خواست و رضایت اکثریت در اخالق و سیاست فایده گرایانه محوریت بحث، ت

عنوان کارگزار و منتخب افراد جامعه مسئولیت دارد کند بیان شود که سیاست بهایجاب می

ها گام بردارد. این رضایت به تعبیر رالز در لیبرالیسم سیاسی تنها با در جهت رضایت انسان

ه خیرهای خاص افراد میسر است. دولت وظیفه دارد اولویت بخشیدن به امور سیاسی و ن

های ها )مطابق دیدگاهتک انسانفقط به اکثریت )مطابق دیدگاه فایده باورانه( بلکه به تکنه

ها، آزادی و توجه به اقشار وظیفه گرایانه( نیز توجه نماید. رالز با تحقق برابری فرصت
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د در تعیین خیر و سعادت خود به حال دهد. اما افرابهره به چنین هدفی تحقق میکم

 اند و دولت مسئولیتی در این زمینه ندارد.خویش رها شده

-ها بیی خیر و سعادت انسانتواند در زمینههای اسالمی، دولت نمیاز منظر اندیشه     

ای طراحی کند که غایات گونهطرف باشد. دولت وظیفه دارد نظام تعلیم و تربیت را به

ین را آموزش دهند. حال این دین درجایی که غلبه با مسلمانان است، اسالم موردنظر د

کنند، بر اساس امور مشترک ادیان باشد و درجایی که پیروان ادیان مختلف زندگی میمی

شود و وظایف و ( فضایل دینی و اخالقی مهم آموزش داده می01، ص7310است. )صدر، 

 شود.یها یادآور مهای افراد به آنمسئولیت

بندی برای ی سیاسی اسالمی، نوعی تدرج و مرحلهنکته دوم این است که در اندیشه     

ی متعالیه است و اجباری در رشد جامعه وجود دارد. سیاست متعالیه مربوط به جامعه

ای که سطح کس از جامعهپذیرش حکومت دینی نیست مگر با خواست خود مردم. هیچ

ی رشد و توسعه فرهنگی آن پایین است، انتظار تحقق اخالق طورکلسواد و فرهنگ و به

سیاسی متعالی را ندارد؛ زیرا کسانی که متولی تحقق اخالق سیاسی هستند از میان افراد 

ی هایی که تحت عنوان مدن جاهله و ضاله در اندیشهخیزند. مدینههمان جامعه برمی

ی جالب نیز این است. نکتهحکمای اسالمی طرح شده است، مربوط به چنین جوامعی 

های جاهله مانند فاسقه و جماعیه و ضروریه، حکمرانان است که در هرکدام از مدینه

خصلت رایج در آن جامعه را دارند و در ثروت، قدرت، اعتبار و تفاخر اجتماعی و مانند 

ی هپسندد. فارابی ویژگی مهم مدینآن سرآمدند؛ زیرا جامعه چنین است و این أمر را می

که با زور و اجبار سیاستی داند، نه اینی مردم در رسیدن به خیر میفاضله را همکاری همه

( تأکید بر تعلیم و تربیت همگانی، بر 010، ص7311ها مسلط سازند. )فارابی، را بر آن

ی خویش بحث از عمومی نامهگیرد. چنانکه امام خمینی در وصیتهمین اساس صورت می

 (10، ص7313کند. )امام خمینی، اخالق و تهذیب برای مردم می هاینمودن کالس

ی تنظیم کرده انقالب اسالم یگانهپنجمراحل ای در باب اهلل خامنهدر طرحی که آیت     
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دومین ، ینظام اسالم است. اولین مرحله را پس از اصل پیدایش انقالب اسالمی، تحقق

دانسته است.  یتمدن اسالمدر آخر و  یی اسالمجامعهسپس ، یدولت اسالممرحله را 

ی جامعه اسالمی که در آن افراد جامعه، آمادگی و رضایت کامل را که پیداست، مرحلهچنان

 ی،که دولت اسالم ی معتقد استو های دینی دارند هنوز فرانرسیده است.برنامه برای تحقق

و  ایممرحله نیدر ا اکنونهمکه  باشدمی یتحقق اهداف اسالم ندیسوم از فرآ یمرحله

بیانات رهبری، ) .میآن باش لیتشک یدر پ دیو با ایممانده یدولت اسالم لیهنوز در تشک

7317) 

ی متعالی شکل نگیرد، تحقق با توجه به مطلب فوق، سیاست دینی تا زمانی که جامعه     

ار نخواهیم گذی متعالی همنخواهد یافت. تا زمانی که دولت متعالی شکل نگیرد به جامعه

یافته ی مطلوب نیز تحققتوان گفت با تحقق دولت متعالی به نحوی جامعهکرد، اما می

تواند کاری غیر از خواست جامعه است، زیرا دولت متشکل از افراد جامعه است و نمی

 انجام دهد.

شوند در منطق قران کریم نیز افراد جامعه به دو قسم رشد یافته و رشدنیافته تقسیم می     

که تعامل با هریک متفاوت است. اصل در جامعه بر آزادی است تا افراد با طوع و رغبت به 

قوانین جامعه پایبند بمانند، اما تا زمانی که تعلیم و تربیت درست صورت نگرفته است و 

، 7311توان تنها بر آزادی اصرار ورزید. )کثیری و کیخا، اند نمیهمگان با قوانین آشنا نشده

ها با درجات و مراتب مختلف رشد ( به عبارتی در جامعه با انواع مختلفی از انسان02ص

اخالقی مواجهیم. سیاست باید در عین پایبندی به قانون دارای انعطاف باشد و در کنار 

ی جامعه وجود دارد: ها برای ادارهعدالت، به انصاف نیز بها بدهد. طیفی از روش

های امام های یکدیگر که در روششهروندان با دیدگاه وگوی عمومی و آشنا شدنگفت

ی مسائل روز و خوبی مشهود است، دادن فراغت به شهروندان تا در زمینهموسی صدر به

های معنوی فرصت الزم را داشته باشند. این شیوه را شهید بهشتی با تفصیل در آموزش

های شرطین أمر از پیشکتاب مبانی نظری قانون اساسی مطرح نموده و معتقد است ا
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ی اخالقی موردنظر امام ی دمکراتیک و اسالمی است، گردش نخبگان به شیوهجامعه

تواند انجام دهد خمینی که اگر هر فرد احساس نمود مسئولیت او را فرد دیگری بهتر می

ی ( و احساس مسئولیت فردی همه001، ص7311جای خود را به او بدهد)امام خمینی، 

عه در قبال مسائل حساس اجتماعی که نیازمند به نظارت و انتقاد است و واکنش افراد جام

ی شده است. در کنار همهای مطرحاهلل خامنهمقتضی و الزم در این زمینه که از سوی آیت

ها، مراکزی شود و مساجد و حسینیهاین مباحث، مناسک عبادی غالباً به جماعت برگزار می

ی این امور، تمرین و آموزشی است که دی است. همهبرای آموزش اخالق شهرون

سازد. در سیاست شهروندان جامعه را برای پذیرش اخالق و سیاست مطلوب آماده می

اخالقی، اصل بر ایجاد تحول درونی در افراد است و این تحول با آموزش و تربیت و 

 وگو و میسر است.نظارت و بحث و گفت

 یریگجهینت

های خ به این پرسش که ماهیت دولت اسالمی در مقایسه با دولتپژوهش حاضر در پاس

تالش نمود تا از طریق بحث اخالق سیاسی به پاسخ دست یابد. دولت  ؟متعارف چیست

ترین علت طرح طرف بماند. مهمتواند نسبت به ابعاد اخالقی جامعه بیاسالمی ماهیتاً نمی

یر کالن و سعادت و در مقابل تکثر طرفی، نبود معیاری واحد برای نظریات خبحث بی

شده است و یکی از این خیرات کالن و فراگیر، مکاتب اخالقی هستند؛ های خیر عنوانراه

ی سیاسی اسالمی به بحث نهاده شد. اخالق در اسالم نه براین اساس، اخالق در فلسفه

قرار دارد. این شود و در ارتباط با عقاید و فقه طور مستقل، بلکه ذیل دین تعریف میبه

ارتباط متقابل سبب شده است مطابق تغییر معرفتی و تجربی در انسان، اخالق نیز متحول 

ای اقتضای گردد و هر جامعهشود. از سوی دیگر، تحول در افراد باعث تحول در جامعه می

حکمت عملی و سیاستی متناسب با خود را دارد. با توجه به این حرکت در وجود فرد و 

ای اقتضای سیاست و اخالق یابد و هر زمانهسیاست نیز متناسب با آن تحول می جامعه،

شده و تالش متناسب را دارد. معارف تربیتی اسالم در سطوح مختلف در جامعه ارائه
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ی تساهل و آزادی، بستر اخالقی مناسب برای تربیت افراد فراهم گردد. با شود با توسعهمی

طرفی تشکیل خواهد شد که خود می با نفی کامل بحث بیی اسالتحقق این أمر، جامعه

ای برای نیل به تمدن اسالمی است. به عبارتی تمدن اسالمی بدون توجه به اخالق زمینه

 طرفی است.تشکیل نخواهد شد و این أمر در تضاد کامل با نظریات بی
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 کتابنامه

ی نیو نشر آثار امام خم میظسسه تنؤامام، تهران، م فهی(، صح7311) اهللروح ،ینیامام خم

 )س(.

ی نیو نشر آثار امام خم می، موسسه تنظ71امام، ج فهی(، صح7311) اهللروح ،ینیخم امام

 )س(.

تهران، ستاد  ،ینیامام خم الهی– یاسیس ینامهوصیت(، 7313) اهللروح ،ینیخم امام

 .دوم واه پنجچاپ  ،یمعاونت فرهنگ ـ )س(ی نیخمبزرگداشت حضرت امام 

، تهران، موسسه تنظیم و نشر 0، جتقریرات فلسفی امام خمینی(، 7317اردبیلی، عبدالغنی )

 آثار امام خمینی.

ی جلسه درس گفتارهای تاریخ الهیات در جهان اسالم،(، 7022امامی جمعه، سید مهدی )

 پنجم.

 .پژواک هران،، تمحمود راسخ افشارترجمه:  ،شناسی سیاسیوظیفه(، 7312، کرول )تمنیپ

فرایند پنج گانه تحقّق اهداف انقالب اسالمی در نگاه رهبر »(، 7317علی ) ای، سیدخامنه

 ./https://khl.ink/fو نیز  /mshrgh.ir، «انقالب

 ، تهران، طرح نو.اخالق خدایان(، 7310سروش، عبدالکریم )

جمه: اکرم نوری زاده، قم، ، ترجان رالز از نگاه مایکل سندل(، 7311شاقول، یوسف )

 ی فیدیبو(دانشگاه مفید )نسخه

ها و مقاالت )به ، مجموعه گفتارها و مصاحبهبا امام گامبهگام ، (7310)ی دموسیصدر، س

 یقاتیتحق یسسه فرهنگؤم ،تهران ،72از مترجمان، ج یضاهر، مترجم: جمع عقوبیاهتمام 

 صدر. یامام موس

 ،درىیح رضایو عل نوىیمجتبى م حی, تصحق ناصرىاخال(، 7313طوسی، نصیرالدین )

 .خوارزمى ،تهران، چاپ پنجم

ترجمه و شرح حسن ملکشاهی، تهران،  فصول منتزعه،(، 7311فارابی، محمد بن محمد )
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 سروش.

 ،سجادی ترجمـه و تحشـیه سـیدجعفر ،سیاست مدنیه(، 7311فارابی، محمد بن محمد )

 انتشارات. ارشـاد اسـالمی، سـازمان چـاپ و وزارت فرهنـگ و ،تهـران ،چـاپ سـوم

 .مجنونانتشارات  :قمچاپ پانزدهم،  ،ایحرفهاخالق (، 7311فرامرز قراملکی، احد )

)اخالق کاربردی و جریان شناسی فکری فرهنگی در ایران معاصر (، 7022فالح، رستم )

 ای(، مؤسسه فرهنگی و هنری آفتاب خرد.حرفه

)دانشنامه فلسفه استنفورد(، ترجمه: مریم های آلوده مساله دست(، 7311کودی، سی.آ.ج. )

 خدادادی، تهران، ققنوس.

ی سیاست فصلنامه، «نحوه مواجهه با مخالفان در قرآن»(، 7311کیخا، نجمه و کثیری، میترا )
 .12-11، ص01ی ی هشتم، شماره، دورهمتعالیه

ع اسالمی در اندیشه امام ماندگی جوامعلل ضعف و عقب»(، 7311لک زایی، شریف )

)پیاپی 7ی ، شماره0ی دورهی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، فصلنامه، «موسی صدر

 .377-301(، ص3

های اخالقی در ایجاد ظرفیت سنجی اندیشه»(، 7311محیطی، حسن و احمدی، حسین )

ی ، دورهاسالمی ی مطالعات بنیادین تمدن نوینفصلنامه، «نظام ارزشی تمدن نوین اسالمی

 .700-707(، ص3)پیاپی 7ی ، شماره0

، ترجمه: فاطمه سادات طرفی در فلسفه اخالق و فلسفه سیاسیبی(، 7311مندوس، سوزان )

 حسینی، قم: مؤسسه فرهنگی طه.

 ، ترجمه: جواد حیدری، تهران: نگاه معاصر.اخالق شناسی(، 7313نیگل، تامس )

 ترجمه: جواد حیدری، تهران: فرهنگ نشر نو. بداری،برابری و جان(، 7311نیگل، تامس )

، ترجمه: حسین بشیریه، تهران، نشر نی، چاپ های دولتنظریه(، 7311وینسنت، اندرو )

 پانزدهم.
  




