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Abstract 

The relationship between ethics and politics is one of the most challenging 

issues in the history of classical and modern political thought. This 
challenge has led to the formation of different approaches in explaining this 

relationship. This research has been written with the aim of applying the 

thought of the leaders of the Islamic Revolution in explaining moral politics 
and achieving a conceptual model that expresses their thought. The 

historical and epistemological features of the Islamic Revolution of Iran, the 

prominence of the "thought of the leaders" and the lack of a moral reading of 
the construction of power has demanded the importance and necessity of an 

explanation consistent with the intellectual paradigm of the leaders of the 
Islamic Revolution. Therefore, the issue of the present study is how ethical 

politics in the thought of the leadership of the Islamic Revolution. This issue 

was studied using the conceptual implications of politics and ethics and 
using the "method of thematic analysis" in the thought of Imam Khomeini 

and Ayatollah Khamenei. By expla ining the problem and analyzing the data, 

in this research, four practical strategies were identified that help to moralize 
politics: a) the need to refer ethical politics to the paradigmatic roots of the 

Islamic Revolution; Two) Strengthening the link between ethical politics 
and individual ethics; Three) the need to observe the expediencies in ethical 

politics; Four) Promoting ethics to the end of the Islamic State. 
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 چکیده
ی سیاسی کالسیک و مدرن است برانگیزترین مباحث تاریخ اندیشهنسبت اخالق و سیاست یک از چالش

ای مختلفی در تبیین نسبت مذکور شده است. این پژوهش با هدف گیری رویکردهکه باعث شکلطوریبه

یابی به مدلی مفهومی که ی رهبران انقالب اسالمی در تبیین سیاست اخالقی و دستکاربردی کردن اندیشه

 یاسالم انقالب یمعرفت و یخیتار اقتضائاتروایت گر و مبین اندیشه ایشان است به نگارش درآمده است. 

نی ییضرورت تب اهمیت و ، ساخت قدرت از یاخالق خوانش فقدانو « ی رهبراناندیشه»بودن ، معیار رانیا

ی پژوهش حاضر، بنابراین مسئلهرا ایجاب کرده است.  رهبران انقالب اسالمی یفکر میپارادا با سازگار

 کارگیریاین مهم با به ی رهبری انقالب اسالمی است.چگونگی سیاست ورزی اخالقی در اندیشه

ی امام خمینی )ره( و در اندیشه «روش تحلیل مضمون»های مفهومی سیاست و اخالق با استفاده از داللت

های موجود در این پژوهش چهار راهبرد با تبیین مسئله و تحلیل دادهمقام معظم رهبری مطالعه گردید. 

اع سیاست ورزی اخالقی رساند: یک( لزوم ارجکاربردی شناسایی شد که به اخالقی شدن سیاست یاری می

به مبانی پارادایمی انقالب اسالمی؛ دو( تقویت پیوند سیاست ورزی اخالقی با اخالق فردی؛ سه( لزوم 

   رعایت مصالح در سیاست ورزی اخالقی؛ چهار( ارتقای اخالق در حد غایت دولت اسالمی.
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 مقدمه

ترین مباحثی است که همواره اذهان فیلسوفان و نسبت اخالق و سیاست یکی از عمده

ای را به ها جایگاه ویژهاندیشمندان سیاسی را به خود مشغول کرده و در نظام فکری آن

ماید؛ نخود اختصاص داده است. سازگاری اخالق و سیاست در مقام عمل أمری سترگ می

دیگر سازگاری میان هنجارهای اخالقی و سیاست ورزی، أمر بنیادینی است که غفلت بیانبه

از آن سبب خواهد شد در جامعه، توسن نظر به راه خود برود و مَرکب عمل در مسیر 

ی رو، مسئلهخاص خود طی طریق کند. برآیند کار، انفکاک میان نظر و عمل است. ازاین

ها همراه بوده است و ت و مناسبات این دو با حیات جمعی انساننسبت اخالق و سیاس

بودن « مدنی بالطبع»دهد. ی خویش نشان میی انسان را به محیط تنفسی جامعهدغدغه

ی آغازینی برای توضیح نسبت اخالق و سیاست است. حیات جمعی انسان انسان نیز مقوله

نمایان است « ملت -دولت»ی عمدتاً به شیوهچه در شکل باستان و چه در اشکال نوین که 

ی دیگری برای تبیین این نسبت است. در کنار این دو یعنی انسان اجتماعی و نیز مقوله

هستند. « هنجارها»یابد ملت، آنچه در تبیین نسبت اخالق و سیاست اهمیت می -دولت

رخوردار از که سیاست و اخالق هر دو به حکمت عملی ارتباط دارند و بتوضیح این

های هنجاری هستند. بنابراین انسانی که مدنی بالطبع است و در دولت ملت زندگی گزاره

رو سیاست ورزی نیز فارغ کند طبیعتاً با هنجارهای اخالقی و سیاسی برخورد دارد. ازاینمی

از قیود هنجاری نیست؛ اقتضائات قدرت یا اقتضائات اخالق، هنجارهای سیاست ورزی را 

ی سیاست کند. از سوی دیگر پرداختن به هنجارها و قواعد اخالقی در عرصهمیمشخص 

طور که تحقیق حاضر به سیاست ورزی نیز به تدقیق و اقتراح نظری مناسبی نیاز دارد. همان

های ورزی اخالقی در دولت اسالمی اشاره دارد، در این میان شناسایی و کشف مؤلفه

ی رهبران جمهوری اسالمی ایران، متوجه با واکاوی اندیشه .بنیادین اهمیت به سزایی دارد

های شویم؛ این مهم البته با عنایت به داللتی سیاست ورزی اخالقی میمیزان و گستره

تبیینی نسبت اخالق و سیاست میسور است. یکی از اهداف اصلی رهبران جمهوری 
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موجب این هدف نظام جمهوری اسالمی ایران، برقراری اخالق در نهاد سیاست است. به

های دینی و اخالقی در بافت زندگی فردی و اجتماعی منظور نهادینه کردن ارزشاسالمی به

مردم تشکیل شد. این اهداف در متن قانون اساسی و نیز در آثار مکتوب و سخنان رهبران 

زمینه زعم ایشان، هدف دولت اسالمی، اخالق و ایجاد جمهوری اسالمی موجود است. به

سوی کمال و سعادت است و سیاست ابزاری در خدمت آن برای رسیدن انسان و جامعه به

حکومت اسالمی عامل اجرای اصول اخالقی است، زیرا اخالق بدون دین، علماً »باشد؛ می

 «کندیابد و دین، بدون برپایی حکومت مجال بروز خارجی پیدا نمیو عمالً تحقق نمی

( رهبران انقالب اسالمی تالش 713، ص93؛ جلد709، ص97جلد، 7011)امام خمینی، .

ها تقدم ی آنکه در اندیشهطوریفراوانی برای رسیدن به سیاست ورزی اخالقی داشتند، به

گویی، حیله و تزویر و رو سیاستی که با دروغشود. ازایناخالق بر سیاست مشاهده می

، شیطانی است و هیچ ربطی به سیاست چپاول و تسلط بر اموال و نفوس مردم همراه باشد

 یواکاوبا  ( بر این مبناست که007، ص70، جلد7011)امام خمینی، . اسالمی ندارد

 در یاخالق یورز استیس ضرورت کاربست، یاسالم یجمهور یدوره در ی دولتتجربه

ایت به ن مقاله با عنیرو در اازاین شود.احساس می «یاسالم انقالب انرهبر» یاندیشه تراز

مبانی، لوازم و معیارهای سیاست ورزی »شود به این پرسش که چنین خالئی تالش می

، «شود؟اخالقی در دولت اسالمی از منظر رهبران انقالب اسالمی چگونه شناسایی می

این مهم با استفاده از روش  باهدف طراحی مدلی مفهومی سیاست اخالقی پاسخ داده شود.

)ره( و مقام معظم رهبری صورت  های امام خمینیسخنرانی بیانات و« تحلیل مضمون»

شود با رویکرد پذیرد. همچنین با توجه به بافتار فکری رهبران انقالب اسالمی تالش میمی

یگانگی اخالق و سیاست و در چارچوب اخالق هنجاری تمهیدات مناسبی در ارتباط با 

س لوازم پارادایمی و فلسفی چگونگی سیاست ورزی اخالق تبیین گردد. بر همین اسا

سیاست ورزی اخالقی استخراج گردید و در ادامه، ماهیت و معیار سیاست ورزی اخالقی 

 شود. تبیین شد و درنهایت مدل مفهومی سیاست ورزی اخالقی در دولت اسالمی ارائه می
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 ی پژوهش . پیشینه1

بندی و تقسیم 7جدولحوزه در  چند قالب در سیاست و اخالق باب در گرفتهشکل ادبیات

تالش  نویسندگان سیاست و اخالق موضوع در مطرح هاینوشته شده است. دربررسی

 یک یاندیشه در سیاست و اخالق باب در مطرح هایگزاره از گزارشی و شرح اندکرده

 و الزم خود جای در توصیفی هایپژوهش هرچند. دهند ارائه تاریخی ییک دوره یا متفکر

 نظری هایچارچوب از گیریبهره با تحلیل سطح به هاپژوهش ورود عدم اما است بایسته

همچنین کاربردی نمودن . است زمینه این در موجود هایپژوهش گوناگون، ضعف

هاست. از این منظر ی سیاسی، شاخص مهمی در سنجش میزان اثربخشی نظریهاندیشه

تواند قالب اسالمی میورزی اخالقی رهبران ان است که طراحی مدل فکری سیاست

سیاسی کشور قلمداد گردد. آنچه این پژوهش را از سایر  پیشرفت مسیر یکنندهتعیین

سیاست  سازد تالش نویسندگان برای کشف چارچوبی منسجم برایتحقیقات متمایز می

ورزی اخالقی در زیست سیاسی رهبران انقالب اسالمی است؛ این مهم هم متأثر از 

ها ی اندیشگانی آنو معرفتی ایشان است و هم در بستر زمانه و زمینههای فکری بنیان

 جریان دارد.
 ی مرتبطهاپژوهشمرور  :1 جدول

 نتایج عنوان اثر حوزه مطالعاتی ردیف

 ی سیاسی اسالمناظر بر اندیشه 7

 7023خراسانی، 

؛ 7016اسالمی، کیخا، 

پورمنوچهری و فارسیان، 

و احمدی،  محیطی

7021 

ی تفکر اسالمی در حوزهاین مطالعات 

فالسفه، عرفا، فقها و متکلمینی هستند که 

 اند.پرداختهموضوع اخالق و سیاست به 

هدف، بررسی اخالق و  ها،پژوهشدر این 

ی سیاسی سیاست در فلسفه و اندیشه

اسالم است و نه صرفاً تمرکز بر آرای 

 اندیشمندان خاص.

9 
ی های فلسفهریهناظر بر نظ

 اخالق

؛ دباغ، 7020محمودی، 

7029 

این آثار، اخالق اسالمی را محدود به 

های اخالق هنجاری یک از نظریههیچ
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ی اخالقی دولت و معتقدند نظریهندانسته 

اسالمی در اصول و کلیات ثابت و در 

مصادیق و مطابق شرایط زمان و مکان 

 دیدگاه نتیجه گراییبرخی هم متغیر است. 

دانند که ی اخالقی میرا بهترین نظریه

اختیار  اسالمی تواند از سوی دولتمی

 گردد.

 های تاریخیناظر بر دوره  0
؛ احمدی 7016کاظمی، 

 7011طباطبایی، 

ترین معموالً برجسته هاپژوهشدر این 

های مطرح در باب اخالق و اندیشه

های تاریخی معینی سیاست در دوره

 هااین پژوهشغلب ا مطالعه شده است،

کوشند نمایی کالن از اخالق و سیاست می

در تاریخ اندیشه ارائه دهند و به جهت 

های اسالمی و غربی تمایزی که در اندیشه

صورت منفک بررسی یابند این دو را بهمی

. اندپرداختهها ی میان آنکرده و به مقایسه

که پیداست، وسعت تاریخی چنان

ها وجود پژوهش ای که در اینگسترده

دارد امکان تحلیل دقیق و عینی نظریات 

نقاط ضعف و قوت را  مختلف و بررسی

 گرفته است. هااز آن

 تمهیدات نظری -2

 اخالق هنجاری -1-2

اند؛ به این نوع تحقیقات های هنجاری نام نهادهاز تحقیقات اخالقی را پژوهش بخشی

گویند. اخالق هنجاری به دنبال تبیین ز میای نیاخالقی اخالق هنجاری، دستوری و توصیه

های عام ساختار قواعد و اصولی است که بر افعال اخالقی مسلط هستند. دفاع از داوری

ترین هدفی است که اخالق ها مهمی جامع برای تبیین داوریی نظریهارزشی و متعاقباً ارائه

یابی به نجاری دستکند. به همین جهت مأموریت اصلی اخالق ههنجاری دنبال می
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کند. داوری اخالقی ویژگی معیارهایی است که درست و غلط افعال اخالقی را مشخص می

هاست و مردم در زندگی خود همواره مشغول داوری اخالقی هستند و زیست جمعی انسان

خوبی و بدی، درستی و نادرستی، و بایدی و نبایدی اخالقی امور پیرامون خود حکم به

ترین مبانى و معیارهاى اساسى شناسایى و تبیین»رو اخالق هنجارى در پی زاینکنند. امی

«. باشداخالقى میدرستى و نادرستى و خوبى و بدى و بایستگی و نبایستگی در احکام 

هنجارى به دو بخش  ی اصلى اخالق( در حقیقت وظیفه93، ص7015)خواص و دیگران، 

، 7010فراگیر و عمومى الزام اخالقی. )مک ناوتن،  شود: الف( طراحی معیارهاىخالصه می

( ب( شناسایی مصادیق خوبی و بدی و درستی و نادرستی. طبیعتاً با توجه به 90ص

شود روش استداللی و استداللی بودن احکام اخالقی، روشی که برای این مهم استفاده می

 (.95، ص7016عقلی است و نه روش نقلی و تجربی. )فرانکنا، 

 رویکردهای نظری سیاست ورزی اخالقی -2 -2

ای نیست، اما زمانی که افعال سیاسی با اصول کار سادههای سیاسیشناسایی و فهم پدیده

سازد. با ملحوظ گرفتن کنند امکان تحلیل را برای مخاطب مهیا میاخالقی تماس برقرار می

ی زیست نگارهمناقشاتی که در سطوح مختلف اخالق و سیاست وجود دارد ترسیم ا

ی آغازین است. چنین الزامی نه متأثر از مشاهدات است «باید»اخالقی مستلزم پذیرش یک 

آن باید آغازین مولد حقی است که از ذات »شود. های زندگی دگرگون میو نه با واقعیت

گیرد تمام بایدها گونه که همة هست ها را دربر میمقدس الوهیت صادرشده است و همان

( با عنایت به 02، ص7063)سروش، «. دهدها وجهة مقبولیت میشود و به آنمی را شامل

ای که در مناسبات سیاست ورزی اخالقی وجود دارد آنچه از خالل های ارتباطیحوزه

ها بررسی شد، وجود چهار رویکردی است که تالش دارند ابعاد نظری مطالعات و پژوهش

 سیاست و اخالق را تبیین نمایند.

 رویکرد تفکیک -1 -2 -2

در این رویکرد آنچه اهمیت دارد تفکیک اصول اخالقی از الزام سیاسی است. در این 
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یابی، توسعه و حفظ گردد و نتیجتاً دسترویکرد، سیاست مترادف با قدرت تعریف می

دیگر سیاست ورزی عبارتشود. بهپوشی از اصول اخالقی حاصل نمیقدرت، بدون چشم

جهان »ی وبر، در این رویکرد های اخالقی. به عقیدهپایمال کردن فضیلتمصادف است با 

گذارد، یعنی ی نیروهای اهریمنی است و کسی که پا به عرصه ی سیاست میدر زیر سلطه

( دست یازیدن به قدرت، اقتضائاتی به همراه 700، ص7019)وبر، «. در طلب قدرت است

صورت مسئله شود و بهول اخالقی آغاز میدارد و با اخالق ستیزی و زیرپا نهادن اص

طور ی سارتر بهشود. هُردِرِر، رهبر کمونیست در نمایشنامهپدیدار می« های آلودهدست»

ها را در کثافت و شده است. آنهای من تا آرنج آلودهدست»کند: خاص این تنگنا را بیان می

رو توجه به اخالق، ازاین« کنی؟ توانی معصومانه حکومتکنی میام. خیال میخون فروکرده

باشد سازد؛ زیرا معیار أمر اخالقی، حق و حقیقت میسیاست ورزی را با شکست روبرو می

و مقصود أمرسیاسی، منفعت و مصلحت است. بنابراین باید میان اخالق و سیاست یا 

که انسان با تقوایی »رو های آلوده یکی را انتخاب کرد؛ ازاینهای پاک و دستدست

«. وسفید نزندی مصالحش در آن است که دست به سیاهخواهد روحش پاک بماند، همهمی

 (05، ص7050)دوبوار، 

که اخالق و سیاست، هر یک قلمرو ی اصلی دارد: اول آناین رویکرد دو مؤلفه     

های سیاسی های اخالقی متفاوت از ارزشکه ارزشمخصوص به خود را دارند، و دیگر این

آنکه ی اخالق به امور شخصی و خصوصی افراد ارتباط دارد، حالجهت حوزهد. ازاینهستن

دهی به زیست اجتماعی  مأموریت سیاست، تأمین زندگی خوب برای افراد جامعه و نظم

رسد در این (. به نظر می792، ص7015افراد با یکدیگر و با حاکمیت است)ماکیاولی، 

مولد اخالق و »ای وجود دارد هرچند این رویکرد ویژهرویکرد برای سیاست نیز اخالقیات 

 ( 96، ص7011باشد. )کاشی، نمی« مدعی مدیریت أمر سیاسی

 نگرسویهرویکرد یک -2 -2 -2

گونه که اشاره شد، در رویکرد تفکیک، اخالق و سیاست هر دو موجه و برای جامعه همان
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کیک کارکردی، هم اخالق و هم رغم تفدیگر در آن رویکرد علیعبارتالزم هستند. به

تنها برای سیاست سویه نگر، نهسیاست اصیل بودند. این در حالی است که در رویکرد یک

شود بلکه این انگاره در ارتباط با اخالق هم وجود دارد. در این اصالتی مشاهده نمی

د. شولنینیستی به جامعه، سیاست و اخالق نگریسته می -رویکرد با عینک مارکسیستی

صورت مشخص ( بر اساس این رویکرد، فرهنگ و اجتماع و به96، ص7016)کاظمی، 

وچرای سیاست و عمل انقالبی هستند. این در حالی است که چوناخالق تابع محتوم و بی

ی معکوسی وجود نداشته و پراکسیس سیاسی و انقالبی نیازمند توجیه اخالقی ندارد. رابطه

آید و اخالق د، اخالق از منافع طبقاتی پرولتاریا به دست میاز منظر متفکران این رویکر

( 990، ص7016؛ پوالنیی، 733، ص7013ای متفرع از منافع طبقاتی است. )پونتارا، پدیده

اخالقی که از خارجِ جامعه برآمده باشد، وجود ندارد و چنین »زعم ایشان رو بهازاین

ی اخالق سؤال که مردم از ما دربارههنگامی»و « اخالقی جز شیادی چیز دیگری نیست

گوییم که برای یک کمونیست، کل اخالق در رابطه با آن نظم و دیسیپلین کنند، میمی

( در چنین 733، ص7013)پونتارا، «. یابدی آهنین علیه استثمار معنا میآهنین و در مبارزه

گذاری اخالقی رزشرویکردی بافتار عمل سیاسی هنجارین است و اساساً هنجارگذاری و ا

أمر »ی ساحت سیاست نبوده بلکه در ساحت مذکور مستتر است. بنابراین موضوع و مسئله

( و طفیلی آن 02، ص7011)کاشی، «. اخالقی نه مقدم بر أمر سیاسی، بلکه مؤخر بر آن

 است. 

 رویکرد دوسطحی -3 -2 -2

های اخالقی فظ ارزشدر این رویکرد، به اخالق در دو سطح فردی و اجتماعی با هدف ح

شود. هرچند اخالق فردی و اجتماعی ها در سیاست، توجه میای از آنو پذیرش پاره

دارای نقاط مشترکی هستند، اما در این رویکرد أمر اخالقی در ساحت فردی  است و در 

آید؛ اخالق فردی بر اساس معیارهای مطلق اخالقی ساحت اجتماعی و سیاسی به کار نمی

باشد. )اسالمی، که اخالق اجتماعی تابع منافع و مصالح ملی میشود، درصورتیسنجش می
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پیامد چنین رویکردی، پذیرش دو سیستم اخالق جداگانه است و . (725، ص7020

رو تسمیه آن به اخالق دوسطحی یا دوگروانه یا دوآلیستی در همین نکته است. ازاینوجه

اگر دروغ »در مقامِ سیاستمدار متفاوت است؛  اصول اخالقی فردِ در مقام شهروند و فرد

گفتن برای کسی مجاز باشد، فقط برای زمامداران شهر است که هر وقت صالحِ شهر 

کس دیگر ایجاب کند، خواه دشمن، خواه اهلِ شهر را فریب دهند؛ اما این رفتار برای هیچ

یا حتی اشد از جرم مجاز نیست و اگر فردی از اهالی شهر به حکام بگوید، جرم او نظیر 

( در 750 -759، ص7010)افالطون، «. شخصِ بیماری است که پزشک خود را فریب دهد

که چنین برداشتی از نسبت اخالق و سیاست در مقام رفتار سیاسی سیاستمدار، برای آن

آیند. کند که غیراخالقی به شمار میغایت اخالقی برساند تدابیری را اتخاذ میجامعه را به

در قول و فعل »است، اما سیاستمدار « عین حکمت و اخالق»مین مبنا اگرچه سیاست بر ه

 (2، ص7010است. )داوری اردکانی، « از قید اخالق آزاد

 رویکرد یگانگی -4 -2 -2

تنها اخالق و سیاست الزم و ملزوم هم هستند بلکه عین همدیگرند؛ در رویکرد یگانگی، نه

اخالق سیاسی، به معنای معطوف »اند. در این رویکرد تنیدهمرز مشخصی نداشته و درهم

کننده در بودن اخالق به سیاست و مؤثر در آن و بلکه محور، مبنا و غایت و درنتیجه، تعیین

سیاست است، همچنان که سیاست اخالقی به معنای مبتنی بودن و متأثر بودن سیاست از 

 ( 71، ص7010)صدرا، «. باشداخالق می

رویکرد، اخالق و سیاست هر دو به دنبال تأمین سعادت انسان هستند؛ بر این در این      

های سیاست را توانند یکدیگر را نقض کنند. اگر مأموریتاساس در این میدان مشترک نمی

دوستی و رعایت حقوق دیگران پذیری شهروندان، تربیت نوعتربیت معنوی جامعه، جامعه

آید. معیارهای مندی از قواعد اخالقی به دست نمیاست و این مهم جز از طریق بهره

اخالقی برای زندگی خصوصی و عمومی ثابت است و رفتارهای اخالقی فردِ حاضر در 

ی زندگی اجتماعی تفاوتی ندارد؛ چنین رویکردی یک زندگی خصوصی با فردِ در حیطه
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تقد است هر مع»دهد و سیستم اخالقی را برای هر دو ساحت خصوصی و عمومی ارائه می

آنچه در سطحِ فردی اخالقی است، در سطح اجتماعی و سیاسی و برای دولتمردان، اخالقی 

است و هر آنچه برای یکایک شهروندان غیراخالقی است، برای حاکمیت نیز غیراخالقی به 

 (931، ص7020)اسالمی، «. رودشمار می

م یکدیگرند؛ ثانیاً، اخالق و در رویکرد یگانگی اوالً، اخالق و سیاست الزم و ملزو     

ی شبکه»هستند. به این معنا که اخالق « ساختی و صوری»ی وثیق سیاست دارای رابطه

ی ساختاری سازه»آنکه، سیاست دهد حالرا شکل می« بندی ساختار نظامی سیاسیاستخوان

نظام »الق آید. به بیانی دیگر، اخحساب میبه« نظام هنجارها و نظام راهبردی شبکه هنجار

ها افراد، جامعه و گروه« صورت و علت صوری»و در مقابل سیاست « هاهنجاری و ارزش

و  -تأثیر و تأثر متقابل -ی وثیق تعاملیباشد؛ و ثالثاً، بین اخالق و سیاست رابطهمی

ی ای که تا سرحد رابطهگونهحاکم است به -تأثیر و تأثر مزاید -ی تداولیهمچنین رابطه

 (99 -97، صص7010علولی پیش برود. )صدرا، علی و م

 ی وجودی سیاست ورزی اخالقی در دولت اسالمیفلسفه. 3

گیری آن در بستر و فرایند سیاست ی وجودی دولت اسالمی، شکلخاستگاه و فلسفه

رو ورزی اخالقی است. این مهم نیز در پیوند با مبادی معنوی و دینی میسور است. ازاین

یده به توحید و معاد در کسی نباشد، محال است از خود بگذرد و در فکر تا معنویت و عق»

( رهبران جمهوری اسالمی ایران شرط 099، ص0، ج7011)امام خمینی، «. امت باشد

سیاست ورزی اخالقی را اعتقاد و ایمان به مبادی دینی دانسته و چنین حکمی را برای 

( 030، ص0، ج7011دانند. )امام خمینی، اشخاصی که چنین اعتقادی ندارند یک استثناء می

بنابراین، دلیل سیاست ورزی اخالقی، ایمان به معنویت و توحید است و تأیید عقالنی و 

 فطری چنین اقدامی است. 
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 : مبانی سیاست ورزی اخالقی در دولت اسالمی2 جدول
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 مبانی پارادایمی سیاست ورزی اخالقی در دولت اسالمی -1 -3

ه رهبران جمهوری اسالمی ایران، کنش سیاسی معطوف به مبادی معنوی و دینی از دیدگا

ی ایشان، ( در اندیشه030، ص0؛ ج060، ص1؛ ج099، ص0، ج7011است. )امام خمینی، 

دلیل سیاست ورزی اخالقی این است که یک کنش گر سیاسی به معنویت و خدا ایمان 

داند. بنابراین عادت در دنیا و آخرت میی سداشته و خدمتگزاری به بندگان خدا را مایه

ابتنا به معنویت و نیز اسالم ناب و استقالل ملی، مبانی پارادایمی سیاست ورزی اخالقی در 

 دهند.دولت اسالمی را تشکیل می

 گراییمعنویت -1 -1 -3

« ی اصلی رشد اخالقیمایه»قائل هستند و معنویت را  معنویت برای ایویژه رهبران جایگاه

 آرامش و سالمت زعم ایشان منشأ( به37/1/7013ای، آورند. )حسینی خامنهحساب میبه

( امام خمینی با ترسیم 000، ص6، ج7011معنویت است. )امام خمینی،  و روحی، اخالق

؛ امام خمینی، 950، ص1، ج7011ساحت جسمانی و روحانی برای انسان. )امام خمینی،  دو

داند. )امام انسان می  تکاملی حرکت محور و مدار را روحانی (، ساحت5،ص 7017

 (071، ص7017خمینی، 

ای نیز آن را برای بشر یک اهلل خامنهو آیت دانسته جامعه یک روح را ایشان معنویت     

 در ( ازنظر ایشان اسالم70/0/7010ای: عنوان کرده است. )حسینی خامنه« ی روحیتغذیه»

 کرده تکیه خدا به ایمان بر اساس انسان تربیت به غیره و اقتصادى اجتماعى، مقررات کنار

 عمل سعادت و تعالى طرفبه انسان هدایت براى بیشتر بُعد این جامعه از هدایت در و

 در دولت اسالمی یک اخالقی رو، نظام( ازاین077، ص5، ج7011کند. )امام خمینی، می

 دارد ولی جا انسان درون و باطن در آن اصلی کانون اگرچه نیست؛ محض فردی نظام

 برابر در این رویکرد، همه اساس بر .شودمی گسترده بشری یجامعه و جهان کلبه ابعادش

 زندگى و خود کشور خود، یجامعه وضعیت در بخواهد اگر انسان»اند، اما مسئول جامعه

به « رونیتحول د»و در خود، « کند خود آغاز در را تحول این باید کند، ایجاد تحول خود،
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 مهم پیامد دو درونی تحول و ( این خودسازی37/37/7017ای، وجود آورد. )حسینی خامنه

 تعالیم به نسبت را او کند وایجاد می انسان« واعظی در درون» دارد؛ نخست سازنده و

 ساخت» معنویت (، و دوم، با75/1/7013ای، سازد. )حسینی خامنهمی بزرگان دین آماده

مهیا « جهان سازی»و « دیگرسازی»شود و متعاقب آن بسترهای می« حکمانسان م درونى

 (76/39/7017ای، گردد. )حسینی خامنهمی

 متمرکز آن مرکزی هستة به اسالم اخالقی نظام یگسترده ابعاد از را نگاه کهدرصورتی     

 نظام شود. طبیعتاًمعنویت معرفی می محور عنوانبه که خودسازی شودکرده، مشاهده می

آورد. تمهیدات سیاست ورزی اخالقی در جامعه را فراهم می معنویت بر مبتنی سیاسی

 (71/6/7011ای، )حسینی خامنه

 اسالم ناب -2 -1 -3

 تمام در غیرتوحیدی، هایمکتب برخالف که مکتبى است اسالم»ی رهبران در اندیشه

 دخالت و اقتصادى نظامى و سیاسى و فرهنگى معنوى و و مادى و اجتماعى و فردى شئون

 پیشرفت و جامعه انسان و تربیت در که ناچیز بسیار لو و نکته، هیچ از و دارد نظارت و

( ازنظر ایشان 71، ص7017)امام خمینی، «. است ننموده فروگذار دارد نقش و معنوى مادى

 با ارتباط بر آن اساس ( و93/73/7019ای، )حسینی خامنه«. معنوى است دین یک اسالم»

و  خداجوست فطرتاً انسان .است شده استوار الهی لطف جاذبة در گرفتن قرار و خداوند

 .نیست مادی هاینعمت از بهره و هالذت و جسمانی نیازهای با تعارض در خداگرایی این

 و سکوت خود سیاسی حقوق برابر در که کندنمی وادار را اسالمی، انسان همچنین معنویت

 .درآید دوستی و تسلیم در متعرضان از برابر رد و کند پیشه عزلت

 تعریف و تأمین خدا با پیوند و ارتباط اساس بر درونی آرامش و صلح اسالم در     

یابد. می گسترش زندگی ابعاد یهمه به آن دامنة و (72/0/7012ای، شود )حسینی خامنهمی

 و بالندگی برای ناسبم بستر سویک از صلح و ( آرامش72/0/7012ای، )حسینی خامنه

 آرامش و صلح اسالم در بنابراین .است معنوی رشد ۀثمر دیگر سوی از و معنوی شکوفایی
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 تواندمی آرامش و ایمان و سکون با انسان و غایی دارد ارزش ابزاری و هم ارزش هم

 درجات به رسیدن سلوک این دستاوردهای از و باشد داشته خدا سویبه سلوک خوبی

 صلح و آرامش یسازنده جایگاه و نقش .خواهد بود مطمئنه و نفس آرامش و انایم باالتر

و  دشمنان تعالی حقیقت در صلح و آرامش دشمنان که است حدی به انسانی تعالی در

کند. )حسینی می سفارش اکید طوربه را موانع این حذف اسالم و هستند انسانی شکوفایی

 (72/0/7012ای، خامنه

 فرا را مستقیمی و میانه راه حقیقت در و است تعادل خط یک روی الم،اس معنویت     

 کنار را معنویت و آرامش ثروت و قدرت با طمع که نهطوریبه گشاید،می انسان روی

 تعادل این کنار رود. حفظ زندگی میدان از معنویت و آرامش و صلح یبهانه با نه و بگذارد

 بشر، زندگی در اسالم حاکمیتی نقش ققتح بدون و است قدرت و حاکمیت گرو در

 گردد.اسالم محقق نمی موردنظر زندگی معنوی گاههیچ

 برقرار ارتباط دنیا با معنویت اساس بر که دارد امکان کسانی دنیا، برای به مثبت نگاه     

 است. معیار معنوی شکوفایی برای ایوسیله بلکه هدف نیست، آنان برای دنیا و کنندمی

 دو با که است برابر خداوند تسلیم در و تعبد راستین، معنویت بر مبتنی نیانگرید تشخیص

و  شرعی حدود دنیوی، نعمات از بری بهره در کهاین نخست . شودمی سنجیده شاخص

 در شریعت و دین با دنیا کههنگامی کهاین دوم و شودنمی گذاشته پا زیر خواست خداوند

 . دارد وجود آن هایکامیابی و هانعمت و دنیا کشیدن از آمادگی دست گیرد، قرار تعارض

است.  ایجادشده دنیا با معنوی است، شکوفایی بسترساز که ارتباطی صورت این در

 و لذت معنویت و زندگی معیار ( این در حالی است که وقتی93/0/7015ای،)حسینی خامنه

تعرض  ناتوانان به رانتوانگ که بود مطمئن تواننمی صورت این در باشد، شادمانی

ای، شود. )حسینی خامنه پر تبعیض و فساد و ستم از زندگی که بساچه کنند. ونمی

07/6/7066 ) 
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 استقالل ملی1-1-1-

 دامنه بلکه نیست حکومت و سیاست حوزه در تنها در منظومه ی فکری رهبران استقالل

 در فرهنگی و فکری را اقتصادی، هایکه عرصه ایگونهبه شودمی شامل تری راوسیع

 وابستگی زیرا برخوردار است؛ خاصی اهمیت از اقتصادی گیرد. در این میان استقاللبرمی

آورد )امام می دنبال به را نظامی و سیاسی امور مانند دیگر، هایزمینه در وابستگی اقتصادی،

مام است. )ا فرهنگی استقالل تر(. از این مهم096، ص77؛ ج000 ، ص73 ج خمینی،

 در نباشد مستقل و فکر آزاد تا اعتقاد ایشان ( به017و  000، صص73، ج7011خمینی، 

( در جامعه 029، ص73، ج7011آمد. )امام خمینی،  نخواهد وجود به استقالل ایزمینه هیچ

 و غنی ازهرجهت اسالمی که فرهنگ باشد داشته ایمانی وجود و باور باید چنین اسالمی

 و خودباوری ( این029، ص73، ج7011دارد. )امام خمینی،  برنامه کاری هر برای

گردد )امام  خودکفا مستقل و جهات تمام در اسالمی تا جامعه شودمی موجب خوداتکایی

 (.713، ص77، ج7011خمینی، 

 و ها،آن ممالک استقالل عدم از مسلمین بدبختی و هاگرفتاری تمامی رهبران، عقیده به

 ایادی قطع با اسالمی کشورهای استقالل و رشد و آنان است مقدّرات در اجانب دخالت

( بر این 016 -015، صص0، ج7011مالزمه دارد. )امام خمینی،  کشورها این از اجانب

 رهبران حکومتی تفکر در بسزایی سهم بیگانگان، از نظام سیاسی واقعی اساس، استقالل

بدین لحاظ  .گیردمی قرار ابستگیو مفهوم در مقابل نزد ایشان، در استقالل دارد. مفهوم

 استقالل و اقتصادی استقالل با سیاسی استقالل رهبران، اندیشه در که کرد توان اذعانمی

  .اندمکمل و متعامل فرهنگی

 جامعه یک در ملی نفسخودباوری و اعتمادبه به تقویت فکری همچنین استقالل     

شود. )حسینی می مطرح ملت یک بینیخودکم برابر در ملی نفسانجامد؛ اعتمادبهمی

 سیاسی استقالل با تحصیل ایران ( به عقیده رهبران انقالب اسالمی70/77/7023ای، خامنه

و  عزت احساس .کرد تبدیل ملی نفساعتمادبه به را آن و برد، بین از را بینیخودکم این
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ای، است. )حسینی خامنه ملی نفس اعتماد همین محصول یک ملت تشخص احساس

های عنوان یکی از بنیانتوان استقالل را به( به همین دلیل است که می70/77/7023

 از صیانت به که التزامپارادایمی سیاست ورزی اخالقی در دولت اسالمی نام برد. مادامی

شکل  گرایانهموجود نباشد کنش سیاسی اصول سیاسی هایفعالیت در سیاسی استقالل

گردد. )حسینی داری سیاسی نسبت به دولت و جامعه محقق نمیو طبعاً وفا گیردنمی

 (92/0/7015ای، خامنه

 مبانی فلسفی سیاست ورزی اخالقی در دولت اسالمی -1 -2

 مبانی هستی شناختی -1 -1 -2

 ابعاد و عناصر یهمه به که است؛ رکنی توحید شناسیهستی اول رکن ی رهبران،در اندیشه

 این چارچوب ( در07/6/7066ای، دهد. )حسینی خامنهی میمتفاوت انسانی رنگ حیات

عادات.  و عبادات سلسله یک فقطنه کند،می ارائه اجتماعى به بشر نظام یک تفکر، دین

 و درست فهم بدون ی رهبران،در اندیشه اساس، همین ( بر07/6/7066ای، )حسینی خامنه

 عملى مسلمانان یالهى درباره هایهوعد از کدامهیچ توحید، به عملى و عقیدتى پایبندى

حاکمیت وضعیت استعماری را به وجود  توحید، از ایشان، غفلت ازنظر .شد نخواهد

 (73/0/7062ای، آورد. )حسینی خامنهمی

 بُعد دو دارای . هستی7 :آورد زیر موارد در توانمی شناسی راطور خالصه، هستیبه     

طبیعت.  ماورای و طبیعت معقول؛ و محسوس شهود؛ و از: غیب اندعبارت که است کلی

 خداوند مخلوق وجود، عالم و هستی جهان . تمام9( 535، ص79، ج7011)امام خمینی، 

گیرد. )امام تعالی است، سرچشمه میباری ای که همان ذاتیگانه وجود یک از و بوده

 وجود تنهانه که هستند ممکنی موجودات هستی، . همة0( 013، ص93، ج7011خمینی، 

 سر به خداوند ذات نسبت به فقر مطلق در هازمینه تمام در بلکه اویند؛ مدیون را خود

 وجود عالم و هستی جهان این از ناچیزی بسیار جزء محسوس، عالم و . دنیا0برند. می

، 7017ندارد. )امام خمینی،  محسوسی هیچ قدر ماوراء طبیعی عالم به نسبت که باشدمی
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 محور است. تاروپود هستی، بر تعالیحق یجلوه و خداوند جمال مظهر ن،. جها5( 10ص

 و رحمت رحیم و و است رحمان خداوند است و استوار و مهربانى بخشایش و رحمت

دارد. )امام خمینی،  و... پیشى قهار چون صفات جاللیه، دیگر بر حضرتش، جمالیه صفات

 بعثت از هدف بوده و« انسان»تی، هس تمام عالم خلقت از . هدف6( 906، صالف 7019

 نمودن طی و الهی از دستورات طریق اطاعت از کمال انسان و سعادت تحقق انبیا )ع(

( 001 -001، صص72، ج7011جهان است. )امام خمینی،  این الهی در متعدد هایآزمایش

ی، است. )امام خمین انسانی و الهی واالی اهداف به رسیدن جهت در ایوسیله . حکومت1

برادری )امام  بلکه نیست؛ سلطه و آقایی تنهانه رهبری و . حکومت1( 55ب، ص7019

باشد. )امام  فداکار است که کسی است؛ رهبر ایثار ( و010، ص70، ج7011خمینی، 

 عنوانبه رهبر و گزاریخدمت یعنی حکومت و . رهبری2( 10، ص70، ج7011خمینی، 

 (950، ص77، ج7011ینی، است. )امام خم شدهگرفته نظر در خادم

 طلبقدرت کنش گر سیاسی، طبیعی صورتبه هستی، عالم به نگرشی چنین با     

 قائل خود، ارزشی مقام و پُست برای اوالً و ریاست رهبری مقام در رهبر بود؛ نخواهند

 همین و است ناچیز بسیار باعظمت هستی مقایسه در نفر چند بر او نظر در ریاست و نبوده

در  را کنشگر سیاسی و نمایدمی گیریپیش است ریاست آفت نخوت که و غرور زا أمر

 به ابزاری رو، نگرشگرداند. ازاینمصون می دیگران بر تکبّر و بینیخودبزرگ از جایگاهش

 اتخاذ به را رهبران مسلمان و مدیران دانستن، ایثار و برادری معادل را آن و سیاست ورزی

 گوشزد را حقیقت این کنشگران، به و کندمی تحریک مردم با برخورد در چنین نگرشی

 ارتقا برای سکویی و اجتماعی امتیاز یک عنوانبه را ریاست خود و که مسئولیت کندمی

 دانسته، مردم به نسبت برادری و برای خدمتگزاری، ایثار ایعرصه را آن بلکه ندهند؛ قرار

 .نمایند مردم به خدمت مصروف را خویش همّت تمام

 شناختیمبانی انسان -2 -1 -2

نیست. )امام  مادی بعد دارای تنها خلقت، یعصاره عنوانبه طور که اشاره شد، انسانهمان
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( تکامل انسان نسبت به سایر 97/5/7066ای، حسینی خامنه؛ 2، ص0، ج7011خمینی، 

 روح تبعبه انسان که انسانیتطوریاوست؛ به غایی هدف در منشأ اختالف موجودات

 معارف و احکام آسمان، ی کتبکلیه و ( قرآن906، ص6، ج7011اوست. )امام خمینی، 

، 7011باشد. )امام خمینی، می« انسان کامل»به  تبدیل و انسان معنوی بعد تکمیل الهی برای

 (971، ص0ج

 احصاء با آیات، از ایدسته در است، کرده معرفی گونه دو را انسان کریم قرآن     

 با دیگر، آیاتی در امّا است، ستوده را او و ستایش کرده و مدح را انسان مثبت، هایویژگی

کرده است. )امام خمینی،  هانکوهش او از و کرده مذمّت را انسان منفی، هایویژگی شمردن

 اصل، و در یابدمی اصالت انسان در مثبت هایویژگی ( بنابراین،039، ص73، ج7011

 گرداند. امامی ذاتی کرامت دارای را او که هاییویژگی همان شود،می معرفی هاآن انسان با

 سویبه نباشد کار در هم نفس تزکیه و شود رها حال خود به کهدرصورتی انسان همین

 لئامت، رو،کند. ازاینپیدا می ی منطقیجنبه او توبیخ و تقبیح آنگاه، و رفت خواهد لئامت

تنها به  شود،می متبلور انسان در مثبت هایویژگی با که متکرا اما است، اکتسابی فقط

 یسایه در ها،انسان برای نیز اکتسابی کرامت بلکه شود؛نمی محدود تکوینی و ذاتی کرامت

های ذاتی کمال ویژگی دارای انسان رهبران، دیدگاه از آید.حاصل می نفس یتزکیه و تقوی

 (711، ص 7017)امام خمینی،  خواهآزادی و (532، ص79، ج7011خواهی )امام خمینی، 

  است.

 پس گیریتصمیم معنای به اختیار است. اختیار بحث شناسی،انسان مهم مسائل از یکی     

« گزینش آزاد»چشمگیر  نقش به توجه شناختی،انسان اصلی و از زیربناهای است سنجش از

 در انسان مهارتی و رشد ونههرگ گیریشکل .است انسان تکاملی حرکت و رشد فرایند در

( بر این مبنا، 72/0/7061ای، باشد. )حسینی خامنه اختیار روی از و آگاهانه و آزادانه باید

 خواهفطرت مختار و آزادیمخالف  حکمرانی، در استبدادی و آمرانه هایشیوه توسل بر

 آزادی و اختیاردنبال کرد و  را الگوهای آمرانه حکمرانی سیاسی، در نباید و هاستانسان
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 یاست و همین ویژگی زمینه «نقص از تنفّر» محدود ساخت. ویژگی فطری انسان را افراد

 ظلم، هرگونه بنابراین انسان قرار داده است؛ در وجود عدالتی راو مبارزه با بی ظلم گریزی

ر کنشگ توسط آن و اِعمال ناسازگار بوده انسانی فطرت با جامعه در تبعیض و عدالتیبی

   .بود خواهد جامعه به رساندن ضرر نهایت، د و مردم انگیزگیبی موجب سیاسی،

به وجود  انسان رشد و تعالی برای هستی را به این نکته که خداوند جهان عنایت با     

داند، الجرم ترین موجود هستی میو طبعاً شریف هستی یعصاره و آدمی را آورده است

 رو چنیناستفاده کند. ازاین سعادت به ود برای کمال و نیلظرف وجودی خ از انسان باید

طلبی داری و قدرتسرمایه ی دیگران باشد و ابزار استثمارتواند تحت سلطهنمی انسانی

 است. انسان ممنوع به استثماری مبنا، هرگونه نگاه این بر قرار گیرد؛

 شدّت تواندنمی موجودی نچنی کنش در اولی اصل ها،انسان ذاتی کرامت به توجه با     

 و نرمش و رأفت اصل از است الزم بلکه باشد؛ خشونت اِعمال با گیری توأمسخت و عمل

سیاست اخالقی، بر  در اصل کرد. بنابراین او استفاده سازمانی هدایت و رشد برای مدارا

 درنهایت و پوشیچشم و حلم نرمش، مدارا، شامل درمجموع که است انسان کرامت حفظ

 .کریمانه است فتارر

 مبانی ارزش شناختی -3 -1 -2

هایی، انسان را در زمان ها و معیارهای ثابتی هستند. چنین شاخصمبانی ارزشی، مالک

کنند. های اخالقی راهنمایی میدیگر، در هنگام تعارضبیانمعما/ معماهای اخالقی یا به

انند اقدام به داوری اخالقی کنند. توهایی میها را در پرتو چنین شاخصبدون تردید انسان

هایی واقعی هستند و کاشف از أمر واقع بوده های ارزشی، گزارهی رهبران، گزارهدر اندیشه

ها یا جوامع در و تبلور واقعیت عینی و خارجی هستند. بنابراین احساسات و سالیق انسان

 ها دخالت ندارد.کشف و شناسایی آن

ها به ارزش مذکور هدف غایی ارزش ذاتی داشته و سایر ارزشی رهبران، در اندیشه     

گردد و غایت القصوای وابسته است. بر این مبنا، هدف غایی دولت، کمال انسان ترسیم می
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رو آنچه ارزش واقعی و عینی یابد. ازاینکمال نیز در معرفت و قرب به خداوند تجلی می

گیرند. آن متداد چنین ارزشی قرار میها در ااست کمال نفس انسان است و سایر ارزش

های الهی ی رهبران، ارزش حاکم بر دولت اسالمی هستند، ارزشارزشی که در اندیشه

عنوان های مادی تقدم دارند و  بههای الهی بر ارزشباشند و یا اینکه حداقل ارزشمی

، 71، ج7011شوند. )امام خمینی، شاخص تمایز نظام اسالمی از نظام طاغوتی مطرح می

 (1/6/7015ای، حسینی خامنه؛ 791ص

هایی مانند های خود، ارزشها و برنامهگرایی در سیاستدولت اسالمی با پذیرش واقع     

حسینی (، کرامت )1/6/7010؛ 95/0/7016؛ 71/39/7010ای: حسینی خامنهعدالت)

؛ 91/1/7013ای، حسینی خامنه(، شهروندی )76/2/7010؛ 99/37/7019ای، خامنه

( و 79/0/7011؛ 72/73/7065ای، حسینی خامنه(، آزادی )75/5/7019؛ 90/79/7013

کند. باوجوداین، چنین ( پافشاری می37/37/7011؛ 5/0/7015ای، حسینی خامنهمشارکت )

 شوند.کارگیری میهایی در جهت کمال نفس انسان بهارزش

 مبانی غایت شناختی -4 -1 -2

 به دنبال را متفاوتی کارکردهای نظری، و ذهنی بُعد در هرچند ،مطلوب یجامعه طراحی

 به توانمی هاآن یازجمله دارد. متفاوتی نیز کاربردهای کاربردی عملی و بُعد در دارد.

 و نزدیکی دوری و مطلوب یبا جامعه موجود ی جامعه گیریاندازه برای آن بودن معیار

 برای ایجاد منبعی تواندمی هافاصله شناخت و هاگیریاندازه کرد. اشاره هم به نسبت هاآن

  باشد. مؤثر مطلوب یجامعه سویبه در حرکت الزم هایانگیزه

 منظر از مطلوب یجامعه است، توحیدی شناسیهستی رهبران، فلسفی بنیان ازآنجاکه     

 چنین د.باش استوار توحیدی معارف و مبانی بر هایششالوده که ای استایشان، جامعه

 عقل آرزوی انبیاء، تمام یو خواسته اند، مطلوبدانسته ی سعادتمندجامعه که را ایجامعه

دانند. می ،)ع(بیت اهل روایات و کریم قرآن یعنی دین، نقلی منبع حکم و انسانی فطرت و

 انددرصدد بوده الهی اولیاء و انبیاء یهمه ایشان، تعبیر ( به93ب، ص7019)امام خمینی، 
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اند. )امام نموده زیادی هایکوشش بارهدراین خود و سعادت برسند ها بهانسان تکتک که

 نظامی براى»اسالمى، دولت  نظام منظر ایشان، جهت، از( ازاین906الف، ص7019خمینی، 

ی فکری در منظومه (72/2/7015ای، )حسینی خامنه« است اسالمى هایآرمان گسترش

 -10، صص7012؛ امام خمینی، 037، ص1، ج7011مام خمینی، رهبران سعادت و کمال )ا

و  (91/73/7011ای، ؛ حسینی خامنه99/6/7010ای، )حسینی خامنه(، حیات طیبه 10

عنوان ( به39/36/7016ای، ؛ حسینی خامنه70/30/7013ای، حسینی خامنهرضایت عمومی )

 شود.غایات حکمرانی در دولت اسالمی مشاهده می

 یاست ورزی اخالقی در دولت اسالمی. ماهیت س2

هایی است که یک کنش گر ی ویژگیمنظور از ماهیت سیاست ورزی اخالقی، مجموعه

ی تحلیل مضمون حاکی از آن است که در کند. نتیجهسیاسی داشته و بر اساس آن رفتار می

ت دیدگاه رهبران، توجه به معیارهای سیاست ورزی اخالقی و همچنین راهبردهای سیاس

 کند.ورزی اخالقی، ماهیت کنشگری سیاسی در دولت اسالمی را شناسایی و آشکار می
: ماهیت سیاست ورزی اخالقی در دولت اسالمی3جدول   

 مضامین اصلی فراوانی کد
مضامین سازمان 

 دهنده
 مضامین فراگیر

 شناسیوظیفه 970

 تکلیف گرایی

معیار سیاست 

 اخالقی

 حفظ نظام 521

 زیستیظلم 777

 أمر به معروف و نهی از منکر 710

 توجه به مصلحت عمومی 029
 نتیجه گرایی

 ترجیح مصلحت عمومی بر منافع گروهی 10

 عقالنیت و دانش 913

 شایستگی و لیاقت 003 فضیلت گرایی

 داریخویشتن 765

 تعهد 576
 پذیریمسئولیت

راهبرد سیاست 

 ردستانپذیرش مسئولیت زی 091 اخالقی
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 کنترل نفس 21

 گوییپاسخ

 گراییعمل 50

 انتقادپذیری 00

 پذیرش اشتباه 65

 جبران اشتباه 12

 عشق و عالقه به مردم 535

 داریمردم

 دلسوزی و همدردی با مردم 916

 ادب و احترام به مردم 701

 وگو با مردمگفت 701

 راستا کردن منافع با مردمهم 61

 تأمین نیازهای اساسی مردم 069

 خدمتگزاری

 خیرخواهی 900

 فداکاری 730

 ساده زیستی 905

 تواضع 909

 قدردانی 705

 مشورت و همفکری 10

 مشارکت و همکاری 097 توانمندسازی

 اعتماد به مردم 990

 معیارهای سیاست ورزی اخالقی در دولت اسالمی -1 -2

« فضیلت»و « نتیجه»، «تکلیف»رهبران، سیاست ورزی اخالقی بر مبنای سه معیار از دیدگاه 

اساس تکالیفی که خداوند از او  کند، به این معنی که یک کنش گر سیاسی برعمل می

، 7011شود )امام خمینی، کند و با وظایف و تکالیف الهی خود آشنا میخواسته رفتار می

دهد، خیر و ضایل نظری و عملی تشخیص می( و آنچه را بر اساس ف910، ص97ج

حفظ »ی ایشان ( در اندیشه56، ص72، ج7011داند. )امام خمینی، مصلحت جامعه می

)امام «. مصلحت عمومی و اسالم مقدم است بر حفظ مصلحت شخص، هر کس باشد

رو، کنشگر سیاسی قبل از پذیرش هر مسئولیتی، به ( ازاین061، ص71، ج 7011خمینی، 
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دهد. بر این ت عمومی توجه نموده و مصالح جامعه را بر منافع شخصی ترجیح میمصلح

کند. وسوی تکلیف و وظیفه را مشخص میمبنا، نتیجه برای رهبران اهمیت دارد و سمت

 (09، ص72، ج7011)امام خمینی، 

 است، مطرح انسانی - الهی تکلیف یک یمنزلهبه کنش انجام اسالم، ازنظر ایشان در     

 احساس از ایبارقه و جلوه یمثابهبه اما دارد، نقش وجدان نیز، نگرش این در هرچند

 بنابراین، شود.می ادارک متعال و قادر فرمانروای و هستی مطلق آل ایده برابر در مسئولیت

 مسئولیت، و وظیفه اوست؛ طبیعی میل و خواست از بیرون انسانی، کنش و فعالیت محور

 دیده الهی و دینی أمری یمثابهبه آن، از برتر بلکه درونی، و وجدانی أمری یمنزلهبه تنهانه

 که چرا است، محفوظ این نگرش در نیز وجدان نقش شود. این در حالی است کهمی

 و جامع بعد در را گرایی تکلیف( ره)است؛ امام  انسان الهی فطرت از برخاسته وجدان

مطرح  متعال خدای برابر در مسئولیت احساس یا یدین و الهی مسئولیت یعنی آن، اسالمی

بینش، نگرش و رفتار انسان  رویکرد، این در (993، ص6ج ،7011خمینی، امام )اند. کرده

مادی و  بعد در موفقیت تنها نتیجه، کسب رو،ازاین یابد؛معنا می متعالی هایارزش در میدان

 در که معنا بدین هاست،فضیلت احیای به نسبت وظیفه ادای یمثابهبه بلکه نیست، ظاهری

 بدین کهاین نه شود،می توجه نفسهفی فضیلتی یمثابهبه آن تحقق بر کنش، و عمل تحقق

 بر دیدگاهی چنین آید. بنابراین، فراهم نیز آن تحقق از موردنظر دستاورد حتماً که معنا

 را انسان و داندمی ی خداوندآفریده و دارهدف موجودی را جهان که است مبتنی نگرشی

بدین . کندمی قلمداد او یناحیه از عزت و کرامت صاحب و زمین در او جانشین و یبنده

 آنچه هر مقابل در زمین، در خدا یناحیه از جانشینی و بودنش بنده دلیل به انسان ترتیب،

 جانبههمه و گسترده بُعدی که مسئولیتی باشد؛می است، مسئول داده قرار او اختیار در خدا

 مسئول دلیل به رو، از همین. شودمی مطرح دیگران با ارتباط در که زمانی ویژهبه دارد،

 مکلف تکلیف ادای به خداوند، برابر در همه از باالتر و خودش دیگران، برابر در بودنش

 هاست،ی حفظ و صیانت از فضیلتتکلیفی چون دربردارنده و است؛ چنین مسئولیت
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 نگرش، این طبق بنابراین، اوست؛ رفتارهای اجتماعی و هادر کنش انسان کمحر ترینمهم

 نیت و انگیزه در اینجا،. نیست فضیلت تحقق و تکلیف ادای جز چیزی موفقیت و نتیجه،

صرف  قالب در نه یابد،می تجلی حفظ فضایل و تکلیف ادای قالب در نتیجه به معطوف

 سو، تکلیفاز یک  که نیکوست هنگامی اسیکنش سی موفقیت در کنش سیاسی. بنابراین،

 (11، ص75ج ،7011خمینی، باشد و از سوی دیگر فضیلتی از بین نرود. )امام  شده ادا

 نتیجه، نفس نه نتیجه، به معطوف اخالق در اصلی معیار رهبران، دیدگاه در بنابراین،      

 که است کسی فقسیاست ورز مو اساس، این بر است. حفظ فضیلت و وظیفه ادای بلکه

 کوتاهی کسی، حق در و دهد انجام تکلیف و حفظ فضیلت معیار اساس بر را اشوظیفه

 و خدا برابر در تکلیف و حفظ فضیلت ادای در که است کسی سیاست ورز ناموفق و نکند

، 9؛ ج71، ص5ج ،7011خمینی، بازماند. )امام  آن تحقق از یا کند قصور و کوتاهی خلق

 (761ص

 بردهای سیاست ورزی اخالقی در دولت اسالمیراه -2 -2

 گوییپاسخ و پذیریمسئولیت -1 -2 -2

. ایشان متأثر از اندیشمندان استاندیشه رهبران مهم در  هایمؤلفهاز  پذیریمسئولیت

بر  .است پذیریمسئولیت استعداد انسان، هایویژگی ازجمله که باورند این مسلمان، بر

 برایش که قراردادی قوانین سلسله یک چارچوب زیستن در انسان توانایی همین اساس

 قوانین این در حالی است که سایر موجودات تنها در چارچوب است دارد. شدهوضع

دار قوانینی به این دلیل که از سوی مرجعی صالحیت طبیعی امکان زیست دارند. چنین

، 7013ست)مطهریهاهستند و آدمی مسئول ادای آن «تکلیف» اند همراهشدهتنظیم

ها ای انساناست؛ به دلیل تفاوت رتبه مراتبهمراه با سلسله (. از طرفی مسئولیت910ص

، 72، ج7011)امام خمینی،  ها نیز متفاوت است.در ادراک و شناخت، مسئولیت آن

( همچنین این تکالیف به قید زمان محدود نبوده و فرازمانی و فرامکانی هستند. 939ص

 ازنظر را پذیریرهبران انقالب اسالمی، مسئولیت .(01، ص1، ج7011)امام خمینی، 
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 انجام در . تعهد9تکلیف،  . ادای7 :اند ازاند که عبارتکرده تقسیم مختلف مراتببه مفهومی

 و به مردم. همچنین ایشان گستره دهی . گزارش0مطالبات  برابر در بودن گو. پاسخ0کار 

. 9خداوند  برابر در انسان . مسئولیت7شمرند: چنین بر میینپذیری را امسئولیت قلمروی

 و . مسئولیت0قوانین  اجرای در . مسئولیت0دینی  تکالیف انجام برای انسان مسئولیت

جامعه. ازنظر ایشان چنین انسانی امین است و  نیازهای و مطالبات به نسبت گوییپاسخ

های متعهدی های مسئول، انسانانسان روداند. ازاینخود را در قبال تکلیف، مسئول می

گویی و پذیرش انتقاد مشهور هستند که در صراط انسانیت قرار دارند و به استقبال پاسخ

 (961، ص5، ج7011هستند. )امام خمینی، 

 محوری مردم و داریمردم -2 -2 -2

 ستنده قائل افراد تکتک از جدای حقیقتی مردم و جامعه برای رهبران جمهوری اسالمی،

زعم ایشان، ( به92، ص72، ج7011دانند. )امام خمینی، می اصالت دارای را جامعه و

 اسالمی استوار هایارزش و بینیجهان یپایه بر که است و ارزش قداست دارای ایجامعه

 چنین داشتن با ( رهبران726، ص70، ج7011ملیتی. )امام خمینی،  و نه هر جامعه باشد

 را مسئوالن بودن مردمی و خدمتگزاری دانسته در را افتخار خودمردم،  از مفروضاتی

 آن بر را رهبران مفروضات، این آورند.می حسابدولت اسالمی به تداوم برای ضمانتی

، 7011ارائه دهند. )امام خمینی،  را سیاست مداران و رهبر بودن فرضیة مردمی که داشت

 نسبت بایستمی دولت ی مطلوب،امعهج در مردم یویژه جایگاه دلیل ( به096، ص71ج

 میزان به مسئولین از یک هر ارزش و باشد داشته مشغولیدل به مردم خدمت و خواست به

( 005، ص76، ج7011کند. )امام خمینی، پیدا می بستگی دهد،می ارائه مردم به که خدمتی

 باشند دائمی رتباطا در آنان با و کنند خدمت مردم به اندموظف حاکمان حال، هرچندبااین

 دولت اسالمی باشد. مشروع مردم یناحیه از اینوع خواسته هر نیست که معنا بدان این اما

، 79، ج7011)امام خمینی، «. اسالمى ازهرجهت همآن محتواى»کاری  هر در بایستمی

 ( باشد. 730ص
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نماید می تأمین را مردم رفاهی زندگی که است امام )ره(، دولتی ازنظر اسالمی دولت     

 و مردم آسایش و رفاه تأمین برای همواره (؛ امام037، ص1، ج7011)امام خمینی، 

 فراوانی هایسفارش توصیه و مستضعف، و محروم قشرهای ویژهبه آنان امور به رسیدگی

گیری، ( در این جهت005، ص97، ج7011نمودند. )امام خمینی، می نظام مسئوالن به

جامعه باشد و دولتی  مردم فکرى است که برآمده از خواست قلبی و  دولت اسالمی دولتی

 (37/37/7012ای، مردم است. )حسینی خامنه خدمت در

است)حسینی « مردم محوری»یکی دیگر از وجوه توجه به مردم در دولت اسالمی،      

ر د مردم مؤثر مشارکت و . حضور7دارد:  وجه دو (؛ مردم محوری75/5/7019ای: خامنه

مردم. )حسینی  اقتصادی . رعایت حقوق9(، و1/6/7015ای، اقتصاد کشور )حسینی خامنه

توجه  جامعه در ( بر مبنای این اصل به استعدادها71/6/7011؛ 71/39/7010ای، خامنه

 اهداف پیشبرد برای همکاری در هاانسان یهمه توانایی مستلزم شکوفایی آن شود ومی

 (93/1/7015ای، امنهشان است. )حسینی خزندگی

 خدمتگزاری -3 -2 -2

 که حکومت بایدطوریاست؛ به خدمتگزار اسالمی، دولتی به عقیده ی رهبران، دولت

، 77، ج7011)امام خمینی، دهد.  قرار خود همت یوجهه را مردم به رسانیخدمت

دری برا بلکه نیست؛ سلطه و آقایی تنهانه و رهبری حکومت ایشان، دیدگاه ( در059ص

(  10، ص70، ج7011است. )امام خمینی،  ایثار و (010، ص70، ج7011)امام خمینی، 

 رعایت سرمایه های و مردم به خدمتگزاری اساس بر ملت یک فرهنگ براین مبنا، چنانچه

است. )امام خمینی،  یافتهتحقق اسالمی غنی فرهنگ از اهداف یکی گیرد، شکل جامعه

 (15، ص1، ج7011

 در آن طریق از توانندمی که است وسیله یک صرفاً موقعیت، و مقام رهبران، نگاه در     

 اساس بر اسالمی نظام در روازاین .باشند موفق هاانسان دیگر به رسانیخدمت أمر

دانند، می دینی یوظیفهانجام به موظف را خود یجامعه افراد که توحیدی شناسیهستی
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دانند. امام خمینی می خدا بندگان و مسلمان مردم به متخد را خود ینیز وظیفه زمامداران

 را اسالم به ی خدمتجلوه دانست، ولیمی اسالم به خدمت را مسئوالن مهم یوظیفه )ره(

وسوی رفع نیازهای را به سمت دولت خدمتگزاری )ره(امام  .بیندمی مردم به خدمت همان

؛ 005، ص1، ج7011د. )امام خمینی، کرجامعه معطوف می درآمدکم و پذیرآسیب قشرهای

 ی رهبران، خدمت مذکور باید همراه با تواضع و فروتنی باشد. با( در اندیشه752، ص71ج

 و داندمی مردم خدمتگزار و را خادم خود اسالمی مقدس نظام در کارگزار کهاین به توجه

و  برسد الهی قرب به تواندمی آن طریق از که پنداردمی سوی خداوند از نعمتی را قدرت

 از و باشد داشته تواضع مردم با در رفتار است الزم نماید کسب خود آخرت برای ایتوشه

 (16، ص7017شود. )امام خمینی،  نزدیک مردم به طریق این

 توانمندسازی و رشد -4 -2 -2

 دائمی و مستمر پیشرفت اسالمی، یجامعه ویژگی ترینمهم رهبران، فکری یمنظومه در

 افراد عملی ترقی و علمی رشد یسایه در های دیگرشاخص و تمام اوصاف زیرا ؛است

 مهم هایشاخص رهبران، از نگاه در اقتصادی پیشرفت و توسعه .گرددمی فراهم جامعه

 اقتصادی هایو سازمان ( نهادها061، ص 0، ج7011است. )امام خمینی،  ی اسالمیجامعه

 دیگران و به نسبت انسان بودن مالک»ادی در اسالم نظیر اقتص اساسی اصول برتکیه با باید

 حالل ویژهبه سالم اقتصاد یک ارکان گرفتن نظر در با و« خداوند به نسبت او امین بودن

 خود تالش و سعی مصرف، تمام و توزیع نگهداری، مراحل تحصیل، یهمه در مال بودن

 مهم گرچه اقتصادی مام )ره( پیشرفتا اعتقاد بنمایند. به محصوالت بهترین تولید برای را

منجر گردد.  غنی و قشر فقیر دو به جامعه شدن تقسیم به که باشد ایگونهبه نباید اما است؛

 (015، ص2؛ ج067، ص2، ج7011)امام خمینی، 

 باشد پیشرفت و رشد حال در دائماً باید نیز حقوقی و سیاسی لحاظ به اسالمی جامعه     

دهد.  ادامه خود حیات به استثمارگران و ی استعمارگرانسلطه از آزاد و مستقل بتواند تا

ی چنین أمری، ( الزمه050، ص6؛ ج770، ص 0؛ ج090، ص9، ج7011)امام خمینی، 
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 زیرا؛ است المللیبین و داخلی حقوق تدوین استفاده از ظرفیت تقنینی قوانین اسالمی در

 قوانین در کهمادامی باشد اما مترقی داقتصا شئون گوناگون در هرچند اسالمی یجامعه

 حقوقی ضعیف باشد به سعادت نخواهد رسید.

هاست؛ های انسانی و توانمندسازی آنچنین رشد و پیشرفتی، در گرو ارتقای قابلیت     

 است، شدهگذاشته به ودیعه او نهاد در که های استعدادیگنجینه استخراج با تواندمی انسان

 نائل مادى و عروج معنوى به ایمان، و علم بال دو با و بیاراید وجهى ینزیباتر به را خود

 تواندمی که دارد قابلیت چنان انسان عرصه، این ( در07/6/7066ای، آید. )حسینی خامنه

که  است ایگونهتوان، به و قابلیت این .آراسته شود فضایل به و بزداید خود از را رذایل

( 70/77/7010ای، دهد )حسینی خامنه نیز تغییر را خود ارثى خلقیات تواندمی حتی انسان

 در هم و عمل در هم و باشد اسالمی اعتقاد، هم در که شود انسانی مسلمان درنهایت، و

 متعادل، است انسانی ساختن رشد، از ( هدف95/73/7013ای، اخالق. )حسینی خامنه

احصل چنین رشدی ارتقای خردورزی بافضیلت و م انسانی و وتفریطافراط دورازبه انسانی

 (6/5/7015ای، انسان است. )حسینی خامنه

ها را دولت اسالمی ضمن توجه به بسترها و لوازم رشد شهروندان، امکان مشارکت آن     

 نظری یسیره ( در71، ص75؛ ج7011کند. )امام خمینی، های اجتماعی فراهم میدر عرصه

 همین. به است همگانی مسئولیت جنس از مردم اسیسی مشارکت ماهیت عملی رهبران، و

اند. )امام خمینی، مخالف کورکورانه مردم پیروی و انفعالی مشارکت با شدتبه ایشان دلیل،

 خود مردم سیاسیمشارکت  و مردم زعم ایشان تربیت سیاسی( به00، ص72؛ ج7011

( 902، ص6؛ ج7011باشد. )امام خمینی، می جامعه در امنیت حفظ ضمانت ترینبزرگ

 جامعه مختلف اقشار برای و کشور سطح در را سیاسی آزادی لوازم باید رو، دولتازاین

 (73، ص97ج؛ 19، ص0؛ ج7011ایجاد نماید. )امام خمینی،  یکسان طوربه

 تحلیل مدل مفهومی سیاست ورزی اخالقی در دولت اسالمی -2

طلبی سیاسی، محملی برای قدرتی رهبران انقالب اسالمی، کنشگری بر اساس اندیشه
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دهد، نیست بلکه برای خدمتگزاری است. در دولت اسالمی که دین سیاست را شکل می

پذیر باشد. سیاست ورزی در ها باید با عقالنیت دینی توجیهها و برنامهتدوین سیاست

چنین دولتی بر معیارهای اخالقی استوار است؛ معیارهای اخالقی که با محوریت دین، 

دهد. از دیدگاه رهبران، سیاست ورزی قصد رضایت مردم را محور اصلی قرار میخدمت به

ی ی مضمونی اندیشهاخالقی یعنی حکومت کردن بر قلوب شهروندان. با عنایت به شبکه

رهبران انقالب اسالمی مشخص شد که مبانی پارادایمی و فلسفی رهبران بر دیگر 

گذارد. فرایند سیاست ورزی اخالقی در یر میهای سیاست ورزی اخالقی تأثمضمون

شده است. طبق این شکل، فرایند سیاست ورزی اخالقی با هدف رسیدن نشان داده 7شکل

 شود.به حیات طیبه از توجه به سعادت و کمال شهروندان آغاز می

کند، یعنی به تکالیفی که عمل می« تکلیف»رو، سیاست ورزی اخالقی بر مبنای ازاین     

خداوند برای او تعیین کرده است پایبند است؛ چنین تکالیفی برخوردار از حکمت و دلیل 

اند و های دینی و اخالقی و عقلیی فضیلتسو دربردارندهکه تکالیف از یکطوریهستند به

ی رهبران، تکلیف، شوند. بنابراین در اندیشهاز سوی دیگر به مصلحت عمومی منتج می

ستگی و پیوستگی دارند. این معیارها بر کنش سیاست ورزان تأثیر فضیلت و نتیجه همب

رو سیاست ورز اخالقی، بر اساس تکلیف، فضیلت و دهند. ازاینگذاشته و آن را شکل می

داند. گیرد و خود را در قبال آن مسئول میفایده، مسئولیت انجام کاری را بر عهده می

گو قرار دهد و پیامدهای ا در جایگاه پاسخازآن، یک سیاست ورز اخالقی باید خود رپس

ای در رابطه با عملکرد کنندههای خود را پذیرفته و تالش کند پاسخ قانعحاصل از اقدام

 خود به مردم ارائه دهد.

گویی کیفیتی است که یک کنشگر سیاسی از آن بهره مند است پذیری و پاسخمسئولیت     

رو کنشگر اخالقی، خود را یکی عه در ارتباط باشد. ازاینطور پیوسته با شهروندان جامتا به

کند در جایگاهی که قرارگرفته با شهروندان با فروتنی داند و تالش میاز اعضای جامعه می

راستا نماید. این مهم، بیانگر مردمی و احترام رفتار نموده و منافع افراد را با منافع جمع هم
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داری باعث رشد اعتماد در جامعه ز هست. مردمداری کنشگر سیاسی نیبودن و مردم

ها را در انجام ها با مردم مشورت نموده و آنشود؛ یک سیاستمدار اخالقی در تصمیممی

شود. با توانمند دهد و  این أمر باعث رشد و توانمندسازی جامعه میامور مشارکت می

رو، سیاست ورز کنند؛ ازاینشدن شهروندان، آنان قادر خواهند بود نیازهای خود را تأمین 

کند و با ساده ها خدمت میهایشان به آنها و تأمین خواستهاخالقی با اهتمام به امور آن

گزاری خود را به زیستی، فداکاری و گذشت، تواضع، خیرخواهی و تقدیر و تشکر، خدمت

 دهد.ها نشان میآن

 حیات یابی بهرا برای دستچنین فرایندی، مشارکت شهروندان و کنشگران سیاسی      

 تنهاییبه جهت اهمیت دارد که در دیدگاه رهبران، انسانسازد. این مهم ازآنطیبه ممکن می

فعالیت  و سویک از او درونی هایکشمکش و در پیش گیرد تواند حیات طیبه رانمی

 شودمی موجب کنند،می ایفا را گری سلطه نقش و دارند ی استکباریروحیه که هاییگروه

بیفتد.  خطر به اشمعنوی شکوفایی و گیرد فاصله طیبه معیارهای حیات از بشری حیات که

ی افراد یک جامعه است. یابی به حیات طیبه برآیند یک فرایند مشارکتی همهرو دستازاین

شود همچنین خدمتگزاری به پیروان نیز، رضایت خداوند را به همراه داشته و باعث می

مند گردد. همچنین این از لطف و رحمت و یاری پروردگار بهره کنشگر سیاسی

شود کنشگر سیاسی در درون خود احساس رضایت و آرامش نماید. خدمتگزاری باعث می

 ها را نیز در پی خواهد داشت.خدمت به پیروان، رضایت و خشنودی آن
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 : مدل مفهومی سیاست ورزی اخالقی در دولت اسالمی1شکل 

 یگیرنتیجه

 در «سیاست»و « اخالق»های مؤلفه برای کاربست سازوکار ترینمهم هاها و حکومتدولت

یابی مفاهیم پایه در اخالق و سیاست نظیر سعادت،  جامعه هستند. بر این اساس ساخت

در این های اخالقی است. حق، تکلیف، خیر، آزادی، عدالت در گرو اهتمام دولت به بنیان

های رهبران انقالب ی مضامین موجود در بیانات و سخنرانیلیل شبکهبا تح مقاله تالش شد

 اسالمی، و در قلمروی مسئله تحقیق، مدل مفهومی سیاست ورزی اخالقی شناسایی شود.

ها، چهار راهبرد کاربردی شناسایی شد که به اخالقی با تبیین مسئله و تحلیل دادهرو ازاین

ارجاع سیاست ورزی اخالقی به مبانی پارادایمی رساند: یک( لزوم شدن سیاست یاری می

انقالب اسالمی؛ دو( تقویت پیوند سیاست ورزی اخالقی با اخالق فردی؛ سه( لزوم رعایت 

مصالح در سیاست ورزی اخالقی؛ چهار( ارتقای اخالق در حد غایت دولت اسالمی. در 

توان از دولت انتظار یدیدگاه رهبران، تا سیاست به مبادی معنوی و دینی متصف نباشد، نم

 کنش اخالقی داشت.
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 کتابنامه

، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام شرح چهل حدیث(، 7017اهلل )امام خمینی، روح

 خمینی )ره(.

، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام الصلوهآدابالف(،  7019اهلل )خمینی، روح امام

 خمینی )ره(.

، تهران، موسسه تنظیم و فقیهحکومت اسالمی یا والیتب(، 7019اهلل )خمینی، روح امام

 نشر آثار امام خمینی )ره(.

، تهران، موسسه صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی)ره((، 7011اهلل )خمینی، روح امام

 تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.

نظیم و نشر آثار امام ، تهران، موسسه تالطلب و االراده(، 7012اهلل )خمینی، روح امام

 خمینی)ره(.

، تهران، موسسه تنظیم و تقریرات فلسفه امام خمینی )ره((، 7017اهلل )خمینی، روح امام

 نشر آثار امام خمینی )ره(.

 نظام ایجاد در اخالقی هایاندیشه سنجی (، ظرفیت7021احمدی، حسین و حسن محیطی )

 و بهار ،9یدوره ،اسالمی نوین دنتم بنیادین مطالعاتاسالمی،  نوین تمدن ارزشی

 تابستان.

تهران،  ،تطبیقی اسالمی رویکرد: سیاست و اخالق (،7011محمدرضا ) طباطبایی، احمدی

 اجتماعی. و فرهنگی مطالعات پژوهشکده و( ع)صادق  امام دانشگاه

، تهران، موسسه تنظیم نشر و آثار امام امام، اخالق، سیاست(، 7020اسالمی، حسن )

 )ره(. خمینی

 ، ترجمه فؤاد روحانی، تهران، علمی فرهنگی.جمهور(، 7010افالطون )

 تبدل محور بر اخالقی نوین (، تمدن7021فارسیان ) پورمنوچهری، سیدعلی و محمدرضا



 

 ... ی: طراحیرهبران انقالب اسالم یشهدر اند یدولت اسالم یاخالق هاییانبن
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 نوین تمدن بنیادین مطالعات، (ره)خمینی  امام آراء بر رویکردی با سیاسی فقاهت

 .تانزمس و پاییز ،9یشماره ،7ی، دورهاسالمی

، گردآوری مجموعه مقاالت خرد در سیاست، «فراسوی نیهلیسم»(، 7016پوالنیی، مایکل )

 اهلل فوالدوند، تهران، طرح نو.و ترجمه عزت

، نامه فرهنگ، ترجمه حمید غفاری، «اخالق، سیاست و انقالب»(، 7013پونتارا، جولیانو )

 .6و  5ی سال دوم، شماره

 کتاب. قم، بوستان ،اسالم سیاسی اندیشه در سیاست و اخالق (،7023رضا ) خراسانی،

 معارف. نشر دفتر قم، ،اخالق فلسفه (،7015دیگران ) و امیر خواص،

 .96ی، شمارهفصلنامه علوم سیاسی، «اخالق و سیاست»(، 7010داوری اردکانی، رضا )

 صراط. ، تهران،اخالق فلسفه در گفتارهایی درس (،7029سروش ) دباغ،

 .آگاه، ، ترجمة مصطفی رحیمی، تهراننقد حکمت عامیانه(، 7050) وندوبوار، سیم

 ، تهران، یاران.دانش و ارزش(، 7063سروش، عبدالکریم )

 .96ی، شمارهفصلنامه علوم سیاسی، «تعامل اخالق و سیاست»(، 7010صدرا، علیرضا )

 .هط انتشارات قم، صادقی، هادی ترجمه ،اخالق فلسفه ،(7016)ویلیام  فرانکنا،

 ،عمل عرصه در سیاسى اندیشه سیاست، و اخالق (،7016اصغر ) سیدعلى کاظمى،

 قومس. انتشارات تهران،

، اخالق و سیاست، اندیشه سیاسى در عرصه عمل(، 7016کاظمى، سیدعلى اصغر )

 تهران، انتشارات قومس.

 ب.کتا بوستان قم، ،اسالمی اندیشه در سیاست و اخالق مناسبات (،7010نجمه ) کیخا،

، «چهار الگوی برقراری نسبت میان اخالق و سیاست»(، 7011کاشی، محمدجواد غالمرضا )

 .70و  70ی ، شمارهماهنامه آیین

 ، ترجمه داریوش آشوری، تهران، نشر مرکز.شهریار(، 7015ماکیاولی، نیکولو )



 
 

 (8، )پیاپی 9411و زمستان  پاییز، 2شماره ، 4دوره دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، 
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 نظری فلسفه گستره در سیاسی اندیشه: کانت سیاسی فلسفه (،7016سیدعلی ) محمودی،

 معاصر. نگاه تهران، ،اخالق فلسفه و

 ، تهران، صدرا.ای برجهان بینی اسالمیمقدمه(، 7013مطهری، مرتضی )

 سمت.  تهران، میانداری حسن ترجمه ،اخالقی نگاه (،7010دیوید ) ناوتن، مک

 ، ترجمه احمد تدین. تهران، هرمس.دین قدرت جامعه(، 7019وبر، ماکس )

 ، «یانات مقام معظم رهبریب»ای، سید علی، حسینی خامنه
http://farsi.khamenei.ir 
  




