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  )ره(تعامل اخالق و سياست از ديدگاه حضرت امام خميني 
  

  1حسن خودروان
  

  هديچك
ـ ا ياسالم يجمهور انگذاريبه عنوان بن) ره(خمينيامام  نام بلند عصر حاضر، در ـ جاو ينـام  ران،ي بـا   يشـان ا .اسـت  يمانـدن  و دي

   .است را دگرگون كرده خيتار ريمس ،هاي صادقانه خود و تالش يهاي فرازمان شهياند
ـ م تمدار،يهدفمند و غا يو با نگاه ختهيمآكه علم و عمل را به هم  هبود يانسان كامل) ره(امام حضرت تعامـل   اسـت يس اخـالق و  اني

  .برقرار نموده است
 برقـرار سـاخت؟   ياي فرض كـرد و تعـامل   توان رابطه مي استياخالق و س نيب اصوالً اآي سؤال كه نيابتدا با طرح ار، نوشتا ناي

 استياخالق و س ينظر يرا مورد كاوش قرار داده و با طرح مبان) ره(ينيو عمل حضرت امام خم شهيدر اند استياخالق و س ندپيو
  .اشاره كرده است زيمسئله ن نيموجود در ا يكردهايو رو استيبحث تعامل اخالق و س يخيرتا نهيشيبه پ )ره(از منظر حضرت امام

معتقد بـود نـه    شانيا .ستينگر مي ي،از منظر اخالق  ياسيسـ  يبه همه مقوالت اجتماع باًيتقر ق،به اخال ژهيبا اهتمام و) ره(امام 
 .خواهد به اخالق را از او مي دقيت زين ياسيو س يباشد بلكه عقل عمل بنديبه اخالق پا استمداريكند كه س اقتضا مي يتنها مصالح اخرو

مبـارزه بـا    يهـا  راه ، شيخو ياخالق يها در درس 42خرداد  15از  ژهيغاز مبارزه و به وآاز همان  يهاي اسالم هموزآبا الهام از  ايشان
الزمه  استياخالق و س يو هماهنگ ستيجدا ن گريكدياسالم از  يو اخالق ياسيداد و معتقد بود كه احكام س مي ميتعل زياستبداد را ن

  .است يحكومت اسالم يانداز راه
، در عـين حـال،   اسـت  اسـت يگواه تعامل اخالق و س نيو بارزتر نيتر ت امام خود مهمحضر ريكم نظ تيچند وجود شخص هر

 ،گـر يد ياسـت و از سـو   ياسـ يكـنش س  و كننده حـدود  نييتع ،اخالق) ره(خمينياست كه از منظر امام  نيپژوهش حاضر ا هيفرض
  .جامعه است يبرا ياخالق يورنده تعالآفراهم  ، استيس

  . ، اخالق سياسيتعامل است،يس اخالق، ،)ره(ينيامام خم :يديكل واژگان

                                                            
  )الوند( قزوين استان نور پيام دانشگاه علمي هياتعضو  -  1
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  مقدمه 

اي فرض كرد؟ ميان اين دو چـه نـوع تعـاملي وجـود دارد؟      توان رابطه آيا اصوالً ميان اخالق و سياست مي
در اين خصوص نظرات متفاوتي ارائه شـده  . نمايد و سياست، طرق معاش را اخالق، مسير معاد را مشخص مي

ا طرح برخي از اين نظـرات رابطـه و تعامـل اخـالق و سياسـت را صـرفاً از منظـر        خواهد ب كه اين نوشتار مي
به اخالق ) ره(ديدگاه حضرت امام. كند را در سطح كلي دنبال نمي مطرح كند و بحث) ره(حضرت امام خميني

  :مدار است يك نگاه هدفمند و غايت
اكمال مكـارم اخـالق اسـت و در     آلهاالنبياء ، صلي اهللا عليه و غايت بعثت و نتيجه دعوت حضرت خاتم «

امام خميني، (» .اند احاديث شريفه مجمالً و مفصالً به مكارم اخالق بيش از هر چيز بعد از معارف، اهميت داده
  )511، ص1383

و ايشان از همان آغاز كه مدرسي رسمي بود تا  همواره مورد توجه امام بوده است اخالق، با اين نگاه ويژه،
متن سياست قرار گرفت، همواره به اخالق توجـه خاصـي داشـت و تقريبـاً بـه همـه مقـوالت         هنگامي كه در

 شـود؛  اخالق از نظر امام به چند توصيه و حكم محـدود نمـي  . نگريست سياسي از منظر اخالقي ميـ  اجتماعي 
الق، نگـاهي  شـان بـه اخـ   نگاه اي. شناختي است عميق فلسفي، كالمي و انسانهاي  بلكه مبتني بر اصول و آموزه

كنـد و آن را فيلسـوفانه بـه بحـث      بدين معنا كه رذايل و فضايل اخالقي را به دقت تحليل مـي  حكيمانه است؛
به سياست نيز، نگاهي اخالقي است ) ره(نگاه امام. شمارد گذارد و فوايد اين سنخ و مضار آن جنس را برمي مي

تـوان بـراي سياسـت قواعـد و      از ايـن منظـر نمـي   . ردنگـ  تر مي و به آن به مثابه امتداد اخالق در سطحي كالن
نـه تنهـا مصـالح    ) ره(بدين ترتيب از نظر حضرت امـام . اخالقياتي، جداي از قواعد كلي اخالق اسالمي، يافت

بلكه عقل عملي و سياسي نيز تقيد به اخـالق را از   مدار به اخالق پايبند باشد كند كه سياست مي اخروي اقتضا
  . خواهد او مي
و بارزترين گواه تعامل اخالق و سياست ترين  مهمخود ) ره(نظير حضرت امام چند وجود شخصيت كم هر
كننده حدود و كنش سياسي است و از  اخالق تعيين) ره(امام فرضيه پژوهش حاضر اين است كه از منظر. است

  1.سوي ديگر سياست، فراهم آورنده تعالي اخالقي براي جامعه است
  

  )ره(ق و سياست از منظر حضرت امام مباني نظري اخال 
  هاي كلي اخالقي امام و ارزش. 1

بتني بر نگـرش  شود كه ديدگاههاي اخالقي و ارزشي ايشان م مشخص مي) ره(از بررسي آثار حضرت امام 
بر همين اساس در بررسي اخـالق، سـلوك و   . شناسي آن بزرگوار است شناسي و انسان وي به هستي و معرفت

ايشان به منابع و مباني معرفتي خود  شناسي مورد نظر خود، هستي ت انساني در عين توجه به مبانيتعليم و تربي
  .نگرد و احسن مي هستي به عنوان نظام اصلح هشناسي خود ب كند و بر اساس معرفت نيز رجوع مي

ايشان انسـان را   .توان با عقل فهميد و اثبات كرد هاي كلي اخالقي را مي امام خميني معتقد است كه ارزش 
 داند كه در اين فطرت، تمييز و تشخيص فجور و تقـوا بـه آدمـي الهـام شـده اسـت       داراي يك فطرت الهي مي
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هاي كلي اخالق؛ يكي، تعديل، تكميـل   در رابطه با بحث ارزش) ره(امام ابتكار مهم .»ها و تقواها فالهمها فجور«
. شرعي و وحياني بوده اسـت  ـ  هاي فقهي دن آن با آموزهو تعميق اخالق ارسطويي بوده و ديگري هم، پيوند دا

سيس و تدوين يك نظام اخالقي به سبك عرفان يعني پيوند زدن اخالق به سبك أكار مهم ديگر ايشان، نوعي ت
و نيـز  » شـرح چهـل حـديث   «و » آداب الصـلوة « و عارفان است كه در آثار حضرت امام مثل اهللاتوحيد و اهل 

به ايـن ترتيـب حركتـي كـه در نظـام كلـي       . شود اند، ديده مي ن به بستگان و نزديكان نوشتهايشاكه ي هاي برنامه
اين نكته اساسي است كه اين حركـت يـك حركـت اسـتاتيك و سـاكن       ق از ديدگاه امام قابل تأمل استاخال

  )1383همتي، . (2بلكه به عبارتي نوعي سير، رفتن و شدن است ؛نيست
كنند و بر اساس منزلت جايگاه و شـأني   هايي كه براي انسان ترسيم مي يژگيبا توجه به و) ره(حضرت امام
بينند كه ايـن موجـود    ل هستند، مصلحت واقعي و سعادت حقيقي و راستين او را در اين ميكه براي انسان قائ

عدي و همه جانبه، از همه استعدادهاي دروني خويش بهره جسته و به منزلت حقيقي خـود كـه نيـل بـه    چند ب 
ن سرنوشت خـويش آزاد و او را در پيمـودن مسـير    يايشان انسان را در تعي. مقام خليفه الهي است واصل گردد

براي . كند تحقق سعادت حقيقي او پرهيز مي داند و از هر گونه اكراه و اجبار براي سعادت يا شقاوت مختار مي
  :فرمايد نمونه در شرح چهل حديث مي

خود رحم كن شايد بتواني خود را بدبختي و دامن همت به كمر زن و به حال باز كن  دل هان اي عزيز گوش«
امام ( »ياهل نجات و سعادت از صورت آدمي بيرون روي كه آن وقته به صورت انسان گرداني و از اين عالم ب

  )16، ص1383خميني، 
  
  سياست. 2

آن به معناي ارتباط داشتن  اصليريشه . و كاربردهاي گوناگون است داراي تعاريف مختلف 3كلمه سياست
ها بود كه داراي حقـوق مسـاوي و در اداره    اي از انسان مجموعه» سيته«با شهر است و در يونان باستان شهر يا 

ميـان متفكـران مغـرب زمـين،      ).394، ص1، ج1369بابـايي،  (كردن منافع مشتركشان كم و بيش سهيم بودنـد  
و علم به اطاعـت واداشـتن افـراد جامعـه     » زير سلطه درآوردن علم«، »علم قدرت«بعضي، سياست را معادل با 

ليف تـا  5فرهنـگ روبـرو  . دانـد  ، سياست را علم حكومت بر كشورها مـي 1870ليف تا 4فرهنگ ليتره. اند دانسته
موريس دوورژه پس از ذكر دو تعريف فوق . كند آن را فن و عمل حكومت بر جوامع انساني تعريف مي 1962

  )17ص ،1385 دوورژه،. (تعريف كرده است» علم قدرت«اوت بين آن دو، سياست را و تحليل مختصر تف
نكته مهمي كه در هر سه مورد تعريف مورد غفلت واقع شده، ذكر هدف از به حاكميـت رسـيدن و حكـم    

  )22، ص3، جلد1385غالمي، . (اني استراندن بر كشور و جوامع انس
بلكه سياست و حكومتي مـورد  . باشد اي ارزش ذاتي نميدر انديشه سياسي اسالم، حكومت و سياست دار

نظر دين مقدس اسالم است كه بتواند اهداف عاليه الهي را در جامعـه پيـاده كنـد و انسـان زمينـي را از ورطـه       
اگرچه معناي . سقوط نجات دهد و از اسفل سافلين به اعلي عليين ببرد و انساني ملكوتي و آسماني تربيت كند

به ) ره(امام اما رويكرد حضرت بازي است؛ ست نزد برخي از مردم مساوي با فريب، نيرنگ و حقهمتبادر از سيا
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تواند و بايـد اخالقـي باشـد؛ چـون سياسـت       ايشان بر اين باور است كه سياست مي. آن از سنخ ديگري است
ايشان سياست . يستها و اهداف ديني ن تر جامعه و تحقق آرمان هاي گسترده چيزي جز امتداد اخالق در عرصه

  :كند  را اين گونه تعريف مي
كنم كه  ها، عرض مي روابط ما بين حاكم با ساير حكومتبين حاكم و ملت، ما مگر سياست چي است؟ روابط«

  )227، ص3، ج1385امام خميني، (» .است كه هست تياسياسها  جلوگيري از مفاسدي كه هست، همه اين
اوين، معني سياست را با بعضي از عن: دت مخالف بود و عقيده داشت با معني منفي سياست به ش) ره(امام

  )23ص ،3ج ، 1385غالمي، ( .كردند مي وارونه القا
به عنوان نمونه، كالم زير از شيخ محمد عبده كه پـس از سـرخوردگي وي از سياسـت ابـراز شـده اسـت،       

  :تواند ماهيت اين تفكر را به خوبي روشن سازد  مي
شـود و از هـر    برم از سياست و معناي سياست و از هر حرفي كه در كلمه سياسـت تلفـظ مـي    به خدا پناه مي«

رود و از هر انساني كه به  گذرد و از هر زميني كه در آن ياد سياست مي اي كه از سياست بر ذهن من مي انديشه
  )116، ص3، ج1384 عبده،(» .انديشد دهد يا درباره سياست مي گويد، يا تعليم مي سياست سخن مي

داند  امام با نفي اين گونه اتهامات از سياست، سياست الهي را هدايت جامعه به سمت صالح و سعادت مي
ــام( ــحيفه امــــ ــن ) 432-431، ص13، جصــــ ــحيح را ايــــ ــت صــــ ــين  و سياســــ ــه تبيــــ   گونــــ

  :مي كند
 نيشـيطا  ما اگر فرض كنيم كه يك فردي هم پيدا بشود كه سياسـت صـحيح را اجـرا كنـد نـه بـه آن معنـاي       «

فاسدش، يك حكومتي، يك رئيس جمهوري، يك دولتي، سياست صحيح را هم اجرا كند و به خيـر و صـالح   
همان(».بوده است از سياستي است كه براي انبيا عدملت باشد، اين سياست يك ب (   

ــام  ــه حضــرت ام ــه گفت ــاء) ره(ب ــگ     الق ــب و دروغ و نيرن ــا فري ــاوي ب ــت مس ــه سياس ــب ك ــن مطل   اي
ايشـان ضـمن نقـل    . كـرد  جامعه رسوخ پيدا كرده بود كه كمتر كسي در اين مورد شـك مـي   باشد، چنان در مي

  :فرمايد اي به اين مطلب اشاره مي خاطره
پاكروان رئيس وقت ساواك نزد من آمد و گفت آقا سياسـت عبـارت اسـت از دروغ گفـتن، خدعـه، فريـب،       «

موقع مقتضي نبود نخواستم با او بحثي كنم،  نيرنگ و خالصه پدرسوختگي و آن را شما براي ما بگذاريد، چون
  )125-124، ص10همان، ج(» .ايم گوييد نبوده گفتم ما از اول وارد اين سياست كه شما مي

هـاي اسـالمي را ايـن چنـين تعريـف       بندي، سياست الهي و مبتني بر آرمـان  در يك جمع) ره(امام حضرت
  :كند مي

اه ببرد تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و ر«
سـت،  ن چيزي كه صالحشان هست، صـالح ملـت ه  ها را هدايت كند به طرف آ جامعه را در نظر بگيرد و اين

  )432، ص13همان، ج(» .ستح افراد هست و اين مختص به انبياصال
  

  مسئلههاي موجود در اين  پيشينه تاريخي بحث تعامل اخالق و سياست و رويكرد 
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درخصوص رابطه اخالق و سياست، از سوي انديشمندان سياسي و مكاتب مختلف اخالقي نظرات متعـدد  
هـاي   تـرين نويسـندگان و فيلسـوفان يونـان اسـت كـه آمـوزه        افالطون از برجسته. و متنوعي مطرح شده است

او در  .ناشي از فطرت انسـاني قـرار دارد  زيبايي  خوبي و عدالت، پرستي، اخالق،كتااش،آشكارا بر پايه ي فلسفي
قـد اسـت كـه    كنـد و معت  ين هدف حكمران را سعادت و سالمت اخالقي جامعه ذكر مـي تر مهم جمهوررساله 

بـه عقيـده افالطـون،    . )25ص ،3ج ،1385 غالمـي، ( گيري با اخالق بسـتگي دارد سعادت بشري به نحو چشم
پس از وجود فردي كه صاحب علم  .اخالقي بين شهروندان نيستوظيفه حكومت چيزي جز پروراندن فضايل 

يعني مدينه فاضـله، سـخن    جامعه سياسي و دولت آرماني خود،رأس شاه در  يعني فيلسوف، و فضيلت است،
چند رساله  خود، سياستدر كنار رساله  شاگرد افالطون نيز، ارسطو،. گويد تا اين رسالت را به انجام رساند مي

وي . در پيونـد اخـالق و سياسـت نگاشـته اسـت      و اخـالق كبيـر،   اخالق اودم ،اخالق نيكو ماخسهاي  به نام
 عزيـزي، .(دانـد  ها مـي  ين وظيفه دولت را اصالح عيوب اخالقي شهروندان و تلقين فضايل نفساني به آنتر مهم

  )222ص ،1384
   

  :سه نظريه در بحث تعامل اخالق و سياست وجود دارد به طور كلي، 
  

  ريه جدايي اخالق و سياستنظ -1
 به تعبير ديگـر . مجزاي از قلمرو سياست است ،كامالً بر اين باورند كه قلمرو اخالق، 6برخي از نويسندگان

نـه   بنابراين، .)99ص ،1370 ،پونتارا( ».دانند كامالً، متمايز مي را مربوط به دو حوزه رفتاري، اخالق و سياست«
ري از سياست و امور سياسي يافت و نه در قلمـرو سياسـت و تصـميمات    توان اث اخالقي مي مسائلدر عرصه 
تواند با نگـاه اخالقـي    يك رفتار مي .توان پيدا كرد ميهاي اخالق  جا و جايگاهي براي اخالق و ارزش سياسي،

ـ  . هيچ ارزشي، اعم از مثبت يا منفي، نداشته باشد خوب و داراي ارزش مثبت باشد؛ اما از نگاه سياسي، ك يـا ي
توان آن را مورد  اما از نگاه اخالقي نمي .خوب و ارزشمند تلقي شودرفتاري  رفتار ممكن است از نظر سياسي،

 ).نه ضد اخالقـي (اخالقي است امري غير سياست، ديدگاه،بر اساس اين « به تعبير ديگر .گذاري قرار داد ارزش
بر  توان، هاي اخالقي را مي گيرند و نه رفتار هاي سياسي تحت قضاوت و ارزش داوري اخالقي قرار مي نه رفتار

داراي  هـر كـدام از ايـن دو حـوزه،    . گـذاري قـرار داد   مورد ارزيابي و ارزش اساس موازين و ضوابط سياسي،
اما درعرصه سياسـت،   فداكاري يك فضيلت اخالقي است؛ به عنوان مثال، .ضوابط و قوانين خاص خود هستند

خود را فداي ديگران كنـد، فـردي نـاموفق و    مدار منافع و مصالح كشور سياستيعني، اگر يك . ك رذيله استي
اگر كسي همه يا بخش اعظمي از دارايي خود را به ديگـران ببخشـد   . شود ناشناس دانسته مي وظيفهمدار سياست

هاي ملـي كشـور خـود را بـه كشـور و دولـت        شود؛ اما اگر يك دولت، منافع و درآمد فردي اخالقي ناميده مي
 سـائل اين، بايد گفت كه قلمرو سياسـت و م بنابر. شود شناس دانسته مينا ببخشد، دولتي خائن و وظيفه ديگري

  ) 209، ص 1385 ،شريفي( ».سياسي از قلمرو اخالق و احكام اخالقي، منفك و مجزا است
اثـر ضـعف و   وي قـدرت كليسـا را در    .ماينده تام و تمام اين نظريه به حسـاب آورد توان ن ماكياولي را مي

. متفاوتي از فضيلت ارائـه داد نهايت معيار عميقاً و در  .، ديد انحطاط اخالقي روحانيون، به شدت تضعيف شده
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جدا شده بود و بر هر گونه روشي كـه بـر حفـظ     حظات دينياز سياست بود كه كامالً از مال كياوليسم نوعيما
  )113ص ،1387 ، وينسنت( .كرد ميتأكيد دولت و قدرت آن مفيد باشد 

ماكيـاولي بـر خصـلت     .گيـرد  دولت براي توجيه فعل سياسي شهريار شكل مـي  مسئلهبدين ترتيب انديشه 
وي بر شـهريار  تأكيد . كوشد تصويري كه مردم از او دارند اخالقي باشد اما مي ؛كند نميتأكيد اخالقي فرمانروا 

ولي از حال آنكـه مـراد ماكيـا    به وجود آيد؛ نظران از او ميان صاحباي  گانهشود تصوير دو بافضيلت، سبب مي
د شـده در هـر اوضـاع و احـوالي     هاي ايجـا  سازد تا از فرصت است كه شهريار را قادر مي استمدادي«فضيلت 

  ) 35ص ،1373 تي بلوم،(» .گيري كند بهره
پرهيزگـاري   نبايد به فكر ، هرگز كند كه در عالم سياست توصيه مياز اين رو ايشان به شهرياران و حاكمان 

اخالقي و الزامـات  اي اصلي او اين است كه بايد ميان قواعد به عبارتي ديگر، مدع .هاي اخالقي باشند و ارزش
دست به اقـدام سياسـي زد و از    فتن منافع و مصالح،و بر اساس واقعيت با در نظر گر ل شدسياست تفاوت قاي

  .كند ي سياسي تعبير مييگرا آن به واقع
  :نويسد ماكياولي مي 
ناكامي نخواهـد   گاري سرنوشتي جزباشد، در ميان اين همه ناپرهيز هر كه بخواهد در همه حال پرهيزگار«

هاي ناپرهيزگاري را بياموزد هر  بايد شيوه شهرياري كه بخواهد شهرياري را از كف ندهد، ميداشت؛ از اين رو 
  )117، ص1375ماكياولي، ( ».جا كه نياز باشد به كار ببندد

رت به ايـن صـو  . اند ه دادهيگري از نظريه اخالق و سياست ارائتقرير د خي ديگر از طرفداران اين نظريه،بر
كنند كـه   ميتأكيد ايشان، . سياسي و اجتماعي اخالق فردي و اخالق :اند ل شدهكه به دو نوع سيستم اخالقي قائ

كن است داشته باشند، اما وجوه افتراق هاي مشتركي مم فضايل و رذايل مربوط به اين دو سيستم، هر چند جنبه
بـه   هـر انسـاني،   .كنـد  از يكديگر منفك مي كامالً، اي زياد است كه اين دو سيستم را، ها از يكديگر به اندازه آن

عنوان يك فرد، داراي وظايف اخالقي خاصي است و همـان انسـان وقتـي بـه عنـوان يـك انسـان سياسـي و         
 خواهد رفتاري اجتماعي انجام دهد و يا تصميمي سياسـي اتخـاذ نمايـد،    ميشود و  اجتماعي در نظر گرفته مي

اين دو سيستم اخالقـي، داراي اصـول و قواعـد خـاص خـود       .بايد از يك سيستم اخالقي ديگري پيروي كند
 ،1381 اسـالمي، (دي ممكن است داراي اصـولي، كـامالً متضـاد و متعـارض نيـز باشـند       حتي در موار .هستند
  .)100-101صص ،1370 ونتارا،پ ؛195-200صص

مـداران، در   امـا حاكمـان و سياسـت   . گـويي نيسـت   ، مجاز به دروغهيچ فردي، اخالقاً افالطون، معتقد بود،
كه  كاري، طور است فريب دارند دروغ بگويند و همين اخالقاً حقي كه مصلحت شهر و كشور اقتضا كند موارد

آيـد، امـا    وندان عـادي از رذايـل اخالقـي بـه حسـاب مـي      در حوزه رفتارهاي فردي و اجتماعي و براي شـهر 
كند، اخالقاً مجاز هستند مردم كشـور خـود يـا     دولتمردان، در مواقعي كه مصلحت كشور و حكومت اقتضا مي

  )152ـ153صص ،2ج ،1367 افالطون،.(بيگانگان را فريب دهند
   

  نقد و بررسي
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 همچنـان كـه در   .ت اخالق و احكام اخالقي اسـت ناشي از عدم درك درس آن،تقرير اين نظريه، با هر دو 
مصـباح  (» .موضوع احكام اخالقي، افعال اختياري انسان اسـت «جاي خود به تفصيل بحث و ثابت شده است، 

تياري گاهي خود انسـان اسـت   حال، متعلق اين فعل اخ .)212ص ،1385 شريفي، ؛17-23صص ،1386 يزدي،
ها هستند كه با عنوان اخالق اجتماعي از  گاهي نيز جامعه و ساير انسان شود؛ ن به اخالق فردي تعبير ميكه از آ

هر روشن است كه اخالق اجتماعي منحصر به اجتماع كوچكي چون خـانواده يـا محلـه يـا شـ     . كنند آن ياد مي
فعلـي از افعـال    بنـابراين، هـيچ  . شود تري چون كشور و قاره و جهان نيز مي بلكه شامل جوامع گسترده. نيست
رفتارها و تصميمات سياسي، به عنوان بخشـي  . تواند خارج از چهارچوبه اخالق قرار گيرد ياري انسان، نمياخت

بنابراين، . گيرند گذاري اخالقي قرار مي فردي و الهي او، مورد ارزشهاي  از افعال اختياري انسان، همچون رفتار
هـاي فـردي كـرده و افعـال اجتمـاعي و       فتارهاي اخالقي را منحصر به قلمرو ر توان اخالق و ارزش هرگز نمي

  .سياسي را از تحت آن خارج كرد
هاي فـردي،   ها و احكام اخالقي را در عرصه رفتار مشكل مدافعان تقرير دوم اين نظريه اين است كه گزاره

 ن احكـام مطلـق  تـوان آ  انـد كـه نمـي    ن، ديدهو بر اساس آاند  همواره و بدون هيچ قيد و شرطي، مطلق پنداشته
هاي فردي، به صورت مطلـق،   مثالً، دروغگويي را، در عرصه رفتار. اخالقي را در عرصه سياست به كار گرفت

گويي در عرصه سياست همواره بد نيست و اصـوالً اگـر بنـا باشـد يـك       در حالي كه دروغ .اند كاري بد دانسته
حقايق را بدون هـيچ   ي كشور، همهمدار بر سر ميز مذاكره با رقيبان خارجي و دشمنان داخلي و خارج سياست

چنـين   مسـئله با توجه به اين . اي بيان كند، كشور و ملت خود را تقديم دشمنان كرده است پوشي كتمان و پرده
هـر كـدام داراي اصـول و     ، متفـاوت بـوده و  اند كه حوزه اخالق فردي با حوزه اخالق سياسي، كـامالً  پنداشته

ه اخالق فردي و اخالق سياسي از اين جهت هيچ تفاوتي با يكـديگر  ن كغافل از آ. ضوابط خاص خود هستند
گـويي خـوب اسـت، هـر چنـد داراي       گويي بد است يا راست شود، دروغ به عنوان مثال، وقتي گفته مي. ندارند

گويي  هستند كه با وجود آن شرايط راست باشند، اما، در حقيقت، مقيد به شرايطي هري مطلق و بدون قيد ميظا
گـويي   تماعي و با فقدان آن شرايط، راستاعم از اين كه در حوزه اخالق فردي باشد يا اخالق اج. تخوب اس

  .ارزش مثبت ندارد؛ اعم از اين كه در حوزه اخالق فردي باشد يا در اخالق اجتماعي
به طور كلي، اگر خوب دقت كنيم، خواهيم ديد كه مالك ارزش اخالقي افعال اختيـاري انسـان، مصـلحت    

. مال و صالح واقعي انسـان اسـت  مصلحت، يعني هر چيزي كه موجب ك .مي و واقعي فرد و جامعه استعمو
بلكـه از آن جهـت كـه     گويي است، موضوع حكم اخالقي نيست؛ گويي از آن جهت كه راست تراس«براين بنا

بـه همـين   . بخشد، خوب اسـت  آدمي را به سعادت و كمال رسانده و مصلحت واقعي او و جامعه را تحقق مي
» خـوب «توان آن را موضوعي بـراي محمـول    اگر در جايي اين كاركرد خود را از دست بدهد، ديگر نمي دليل،

  )165، ص1386مصباح يزدي، (» .قرار داد
  

  نظريه اصالت سياست و تبعيت اخالق از سياست 
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چون هنر، ادبيات، علم هاي فردي و اجتماعي، هم هاي اخالقي، اعم از رفتار ، همه رفتار7براساس اين نظريه
هـايي اسـت    هاي اخالقي تابع مصالح سياسي و ارزش ارزش. و امثال آن، تحت سيطره و سيادت سياست است

هر كاري كه در خدمت تأمين منافع سياسي جامعه يا حزب يا گـروه خاصـي   . كنند كه رهبران سياسي معين مي
راض سياسـي  يابي به اهداف و اغـ كه ما را از دستآيد و هر كاري  مي باشد، ارزشمند بوده و فضيلت به حساب

 ،بـه تعبيـر ديگـر   . يدآ ن دور كند، كاري ناپسند بوده و از رذايل اخالقي به حساب ميجامعه يا حزب و امثال آ
كه مـا را  نجا ارزشمند و خوبند يعني تا آ. اً، جنبه ابزاري دارندهاي اخالقي در اين ديدگاه، صرف ارزش اخالق و

هنگـامي كـه   « ،بـه تعبيـر يكـي از كشيشـان مسـيحي     . گرنه هيچ ارزشي ندارندمان برسانند و اسيبه اهداف سي
هـاي اخالقـي را زيـر     توان چهارچوب ن ميشود، براي نجات و رهايي آ موجوديت كليسا مورد تهديد واقع مي

 رياكـاري،  گـري، ظلـم، شـكنجه، دروغ،    اگر حيلـه  بر اساس اين ديدگاه، .)214، ص1385شريفي، (» پاي نهاد
رض، در داراي ارزش مثبت خواهد بـود و اگـر، بـر فـ     كنند،تر  امثال آن، ما را به اهداف خود نزديكتدليس و 

فمان دورتر كنند، امـوري  امثال آن، ما را از اهدا انصاف، مروت و گويي، داري، راست امانت ورزي، جايي عدالت
ريه، در هر جايي كه ميدان تالقـي اخـالق و سياسـت    بر اساس اين نظ حال،به هر. زشت و ناپسند خواهند بود

  .شوند ها و ضوابط سياسي معين مي هاي اخالقي توسط ارزش باشد، ارزش
 ؛مداران جهان واقع شـده اسـت  د حمايت و تأييد بسياري از سياستاين نظريه، در عمل و حتي در نظر، مور

بـراي مـا   « .»آيـد  ارزه طبقاتي پرولتاريا به دست مياخالق ما از منافع مب«: گفت  ، از رهبران ماركسيسم، ميلنين
» .اخالقي كه از خارج از جامعه بر آمده باشد، وجود ندارد، و يك چنين اخالقي جز شيادي چيزي ديگر نيست

گوييم كه براي يك كمونيست، كل اخالق در رابطـه بـا    كنند مي مي سؤالهنگامي كه مردم از ما درباره اخالق «
ـ  گاهانه عليه استثمار معنـا مـي  ين آهنين و در مبارزه آم و ديسيپلآن نظ  ،1370پونتـارا، ترجمـه غفـاري،    (» .دياب
  .)101ص

   

  نقد و بررسي 
توان هـيچ حكـم اخالقـي     بر اساس اين نظريه، نمي. گرايي است ين اشكال اين نظريه، پذيرش نسبيتنخست

است از نظر يك حـزب سياسـي، كـاري    يك كار ممكن . اخالق، كامالً، در خدمت سياست است. ثابتي داشت
و يا يك كـار   زبي ديگر كاري زشت و ناپسند باشدخوب و پسنديده باشد و همان كار از نظر گروه ديگر و ح

ارزش باشد و همان كـار  ، از نظر يك جامعه، حزب يا سياستمداري خوب و باممكن است در يك زمان خاص
گرايـي   در صورتي كه نسـبيت «. ارزش باشد زشت يا بي اسي،حزب يا فرد سي ،در زمان ديگر براي همان جامعه

يعني همگاني،  .ندا و دست كم اصول احكام اخالقي، اصولي مطلق. اي نادرست است اخالقي، به اين معنا نظريه
  )141-166، صص 1386مصباح يزدي، (» .اند همه جايي و همه زماني

ايشـان در حقيقـت،   . اند را به درستي درك نكردهاشكال ديگر اين نظريه آن است كه معناي واقعي سياست 
بله، . خواهند حيواني خود ميغرايز  سياست را نه براي وصول به سعادت حقيقي، بلكه براي ارضاي شهوات و

و هدف از سياست را توسعه عدل و فضـيلت بدانـد، در    اگر كسي سياست را براي وصول به سعادت بخواهد
و سياسـت زيـر   . اخالق، در بخـش اخـالق اجتمـاعي، خواهـد بـود      همان هدف آن صورت هدف از سياست
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اي براي رسـيدن بـه ايـن هـدف      توان از هر وسيله گونه شد، ديگر نمي و اگر اين .يردگ مجموعه اخالق قرار مي
  .به تعبير ديگر، ميان هدف و وسيله بايد يك تناسب و سنخيتي باشد. استفاده كرد

هـاي   نظـام تـرين عوامـل فروپاشـي     مهمن، يكي از است دانستن آاخالق و تابع محض سي همين نگرش به
هـا ريشـه ايـن     اين نوع نظـام  ضمن بررسي علل فروپاشي يكي از نويسندگان،. سوسياليستي دانسته شده است

ز هاي كمونيستي اروپـاي شـرقي ا   رژيم«: گويد دانسته و مي» اخالقي و معنوي پوسيدگي كامل«فروپاشي را در 
نيروهـاي  . تـر بودنـد   سيا به مراتـب نيرومنـد  ير كمونيستي در آفريقا و آمريكاي التين و شايد آهر ديكتاتوري غ

ولـي  (شماري تانك و سرباز به فرماندهي افسران آموزش ديـده   و وفادار و تعداد بيمؤثر پليس مخفي وسيع و 
رو  تهـاجم خـارجي روبـه    و وسايل ارتباطي عالي در اختيار داشتند و بـا هـيچ خطـر   ) شور و عالقهپر نه لزوماً
شـيرو،  (» .يعني، پوسيدگي كامل اخالقي و معنـوي  گفتيم؛ رسيم به همان علتي كه قبالً پس باز هم مي.... نبودند

  )515، ص)تا بي(
  

  نظريه اصالت اخالق و تبعيت سياست از اخالق
هاي اخالقي  رزشنظريه مقبول و معقول در باب رابطه اخالق و سياست، اين است كه اصالت با اخالق و ا

خوانيم كه خداونـد، ابتـدا    در روايتي چنين مي. هاي سياسي نيز تابع و زير مجموعه اخالق هستند بوده و ارزش
ك لَعلـي خُلُـقٍ    «: ديب و تربيت كرد و پس از آن كه تربيت او را به پايان رساند، بـه او فرمـود  أپيامبرش را ت انـَّ

دين خود و حكومـت بـر    مسئوليتو پس از اين بود كه » 8رگ هستيبز عظيمٍ؛ به درستي كه تو داراي اخالقي
به هرحـال، رفتارهـاي سياسـي نيـز، ماننـد سـاير رفتارهـاي        . عهده او گذاشت مردم و سياست امور آنان را بر

هـدف رفتارهـا و   . گيرنـد  گـذاري قـرار مـي    ن موضـوع احكـام اخالقـي، مـورد ارزش    اختياري انسان، به عنـوا 
بر اساس اين ديـدگاه،  . در حقيقت، راستاي هدف اخالق بوده و چيزي خارج از آن نيستسياسي، هاي  تصميم

هر چيـزي  . معيارهاي اخالقي در همه جا و براي همه افراد، اعم از زمامداران و شهروندان عادي، يكسان است
بـه  . د اسـت كه براي دولتمردان زشت و نكوهيده است براي افراد عادي و در زندگي عادي نيز زشت و ناپسـن 

  .هايي خاص نيستند تعبير ديگر، در اين ديدگاه رفتارهاي سياسي، رفتار
  

  )ره(تعامل اخالق و سياست در تفكر حضرت امام خميني
ها، درباره رابطه اخالق و سياست، اكنون ديدگاه رهبركبير انقالب اسالمي ايران در ايـن   پس از بيان ديدگاه

تكيه بر لزوم برقراري تعامل و پيوند ميـان اخـالق و سياسـت از منظـر     خصوص را مورد كاوش قرار داده و با 
  :گيريم ، بحث خود را در دو بخش زير پي مي)ره(حضرت امام

  قواعد شهرياري يا حكومتي. 1
  قواعد شهروندي يا فردي. 2

  
  قواعد شهرياري يا حكومتي: بخش نخست 
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نسان به اوج قله اخالق و تربيت اسالمي اسـت  ، فلسفه وجودي در اسالم رساندن ا)ره(از منظر امام خميني
  .و ساير اهداف حكومت در مرتبه بعد قرار دارند

تـوان در   را مـي ) ره(امـام  حكومتي از منظـر حضـرت   مسائلپيوند اخالق و سياست در قواعد شهرياري و 
  :موارد زير خالصه كرد

  
  :مي وجود اخالق و روحيه تهذيب و تزكيه در حاكم و زمامدار اسال. 1 

فراوان  داند، بر اين نكته تأكيد امام خميني چون حكومت در دوران غيبت را ادامه راه رسالت و واليت مي 
گيرد، بايد تا حداكثر امكان، خود  دارند كه شخصي كه به عنوان حاكم در هرم قدرت حكومت اسالمي قرار مي

المي غيرمهذّب باشد، خطـرات  چون اگر حاكم اس. را به فضايل اخالقي آراسته و از رذايل شيطاني پيراسته كند
كند كه عامـل اصـلي بـروز     بر اين عقيده پافشاري مي) ره(امام. ناپذيري براي حكومت به بار خواهد آمد جبران

هـاي انسـاني بـه     حكمايي است كه از اخالق اسالمي و فضـيلت د و ديكتاتوري، وجود زمامداران وظلم، استبدا
  .دور هستند

هـايي كـه كشـور را     اگر سران قوم، آن. ملت پيشرو استملت تزكيه و تربيت شده باشند، آن  اگر افراد يك
. آمد و نه براي خودشـان  ها براي ملت پيش مي شان تزكيه و تربيت شده بود نه آن گرفتاريكردند، نفس اداره مي

يك نفر  .اند ستند تزكيه نشدهدار امور ملت ه در همه جا اين است كه آنهايي كه عهدهها  تمام اين گرفتاري منشأ
هايي را كه در طول پنجاه و پنج سـال بـراي    ت سلطه پيدا كند اين همه گرفتاريآدمي كه تزكيه نشده اگر بر مل
  )135-134، ص9صحيفه امام، ج(. آورد ملت ما پيش آمد به وجود مي

در جامعـه رابطـه برقـرار    هاي انساني  بين وجود اخالق در حاكم اسالمي و ترويج فضيلت) ره(امام خميني
  :فرمايد  كند و مي مي

اگر منحرفين و معوجين در يك كشوري، سرنوشت آن كشور را به دست بگيرنـد، آن كشـور رو بـه انحطـاط     «
دار يك كشـور   سررشتهها  اين ...رود و اگر افاضل و دانشمنداني كه با فضيلت هستند رود، رو به انحراف مي مي

  )39، ص14همان، ج(» .شود بشوند، فضيلت در آن كشور زياد مي
حاكم اسالمي نه تنها خود بايد عادل باشد، بلكه ترويج عدالت را نيز براي خود يـك امـر   ) ره(امام از منظر

  .الزم به حساب بياورد
پـرور خواهـد    و عـدالت پرور باشد، دستگاه ا و حكومت دارد، اگر يك نظر عدالت كسي كه بر ملتي سلطه«
تمام اداراتـي كـه تـابع آن مملكـت و آن      ؛كنند اند قهراً به عدالت گرايش پيدا مي قشرهايي كه به او مربوط شد؛

ت تزكيـه بشـوند همـين دنيـا بهشـت      اگر همه ملـ . كند حكومت است، خواه ناخواه به عدالت گرايش پيدا مي
با عدل اسالمي . عدل اسالمي را مستقر كنيد«). 135، ص9ج همان،( »رود از بين ميها  هاست و تمام گرفتاريآن

  )115ص ،7ج همان،(» .همه و همه در آزادي و استقالل و رفاه خواهند بود
  :شمارد هاي اساسي عملي كردن عدالت اسالمي را چنين بر مي برخي راه) ره(امام خميني
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، 20؛ ج484، ص9ج همـان، ( .زدايـي  حفظ منافع محرومان و گسترش مشاركت عمومي آنان و محروميت) الف
  )341-340ص
  )318ص ،20ج همان،( .طلبان مبارزه با زراندوزان و رفاه) ب
   )232ص ،5ج همان،( .اجراي قوانين و مقررات اسالم) پ
  )317ص ،19ج همان،( .زيستي، به ويژه در مورد مسئوالن جامعه رعايت اصل ساده) ت
  )326-325ص ،17ج همان،( .حكومتيهاي  نفي تشريفات و تجمالت در دستگاه) ث
  )376-375ص ،17ج همان،( .نشيني داري و كاخ نفي اخالق سرمايه) ح
   .همراهي حكومت با اقشار ضعيف جامعه) ج

اش  به معناي راسـتين و در بعـد جهـاني    ، تحقق عدالت به مفهوم حقيقي،)ره(كه در ديدگاه امام  نهايت اين
» .به اين معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنيا اجرا خواهد كـرد «. است )عج(االعظم  ةحضرت بقيكار 

  )480ص ،12ج همان،(
  

   رسالت اصلي حكومت، ترويج اخالق و روحيه تزكيه و تهذيب در جامعه. 2
برخالف . حكومت اخالقي در رويكرد امام، هدف و مقصدي اخروي دارد و آن وصول به قرب الهي است

هاي اخالقي را  كوشند ارزش دانند و مي ها مي به مطالبات دنيوي انسان گويي پاسخرا  كساني كه غايت حكومت
در محدودسازي و كنترل انسان در جامعه جست و جـو كننـد، امـام بـه هـدايت انسـان و سـامان اخـروي او         

ون هـدف  ايشـان پيرامـ  . تابيـد  مـادي برنمـي  هـاي   انديشيد و از اين رو، تقليل مطالبات معنوي را برخواسـته  مي
  :فرمايد  مي) ص(حكومت نبوي 

اي كـه در اول   شود گفـت همـان سـوره    را مي) ص(اي است، برنامه رسول اكرم  اگر براي هر دولتي برنامه
شـان، موضـع    تمـام انبيـا موضـوع بحـث    . »...اقرا باسم ربك الذي خلق«) ص(وارد شده، آن برنامه رسول خدا 

اگـر  «و ) 324، ص8جصـحيفه امـام،   . (اند انسان را تربيت كنند مدهآ ؛شان، انسان است شان، موضوع علم تربيت
كردند، آرامش در همه جاي ارض بـود   و ائمه مسلمين عمل مي) ص(به سيره رسول اكرمها  ها و ملت حكومت

  )118ص ،7ج ،همان(» .ها نبود و اين اختالفات و خونريزي
رسـد كـه    ها، بـه ايـن نكتـه مـي     ير حكومتبين حكومت اسالمي با سا اي كلي در مقايسه) ره(امام حضرت

هاي مادي دنيا، رسيدن بـه   تمام هم و غم حكومت 9.ها، متفاوت است اساس حكومت اسالمي با ديگر حكومت
و وظيفه باشـند،   مسئوليتدانند و اگر اهل  گرايي مي پرستي و مادي رت و حكومت است و اساس را بر لذتقد

اما رسـالت و هـدف   . ا به رفاه اجتماعي و تمتعات دنيوي سوق دهندكنند مردم تحت حكومت خود ر سعي مي
اگرچـه حكومـت اسـالمي اسـتقرار     . ظاهري است مسائلغايي حكومت اسالمي و دولت اخالقي فراتر از اين 

دانـد؛ هـدف اصـلي و غايـت      عدالت اجتماعي و ايجاد رفاه و امنيت در جامعه را از وظايف اصـلي خـود مـي   
  .سان به فضايل اخالقي و ملكات فاضله انساني استاش رساندن ان نهايي
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 مرتـع هاي مادي تمام همتشان اين اسـت كـه    مكتب ؛هاي مادي نيست هاي مكتب رژيم اسالمي مثل رژيم«
اسالم  ـگويند  هايي كه راست ميآن ـدرست بشود، تمام همت اين است كه منزل داشته باشند، رفاه داشته باشند 

ماديـت را  . مكتب اسالم يك مكتب مادي نيست، يك مكتب مادي معنوي اسـت . ستها مقصدش باالتر از اين
هذيب انسان آمده اسـت؛ بـراي   معنويات، اخالق، تهذيب نفس، اسالم براي ت. در پناه معنويت اسالم قبول دارد

همـان،  (» .ما مكلفيم انسان بسـازيم  .اند سازي آمده توحيدي براي انسانهاي  همه مكتب. سازي آمده است انسان
  )531، ص7ج

  
  ارگزاران حكومتي و اخالق اسالمي ك. 3

از مصـاديق بـارز   ) ره(كاربرد اخالق سياسي در گزينش كارگزاران حكومت اسالمي از طرف حضرت امـام 
حضرت امـام در حكمـي كـه پـس از پيـروزي      . نگاه ديني و اخالقي ايشان به مقوله سياست و حكومت است

گونـه   ايشـان حـق هـيچ    »اقرباي«و يا » منسوبين«دهد كه  ر موقت داد، هشدار ميانقالب اسالمي به نخست وزي
 همـان، (وجه به موارد احتمال ترتيب اثر ندهند  ندارند و دولت موظف است به هيچ »عزل و نصب«و » توصيه«
ــيه      ).365ص ،6ج ــف توص ــوارد مختل ــا، در م ــاتي نامزده ــالق انتخاب ــات و اخ ــون انتخاب ــام پيرام ــا  ام و ه

ورزد كه فضايل اخالقي در ايام انتخابات رعايت شود و اگر هم  هايي دارد و بر اين نكته اصرار مي العملدستور
  .اساس موازين اخالق اسالمي باشد رقابتي است، بر

نامزدهاي مجلس شوراي اسالمي كه سعي كنيـد تبليغـات انتخابـاتي     ياز پدري پير به تمام است نصيحتي«
بايـد اخـالق همـه در    « )11، ص21همـان، ج ( ».اخالق عاليه اسـالم انجـام شـود   ارچوب تعاليم و هشما در چ

كه اساس يك كشور است، بايد محلـي   يمجلس« ).168ص، 12ج همان،( ».اخالق اسالمي باشد هانتخابات هم
  ).43، ص18همان، ج(» .ث و ساختن اخالق جامعه باشدبراي بح

، نكـات اخالقـي   »دام عـزه « اي خامنـه  اهللايت در تنفيذ حكم رياست جمهوري حضرت آ) ره(حضرت امام
  :مرتبط با سياست و مشي سياستمداران را تذكر فرمودند

بـرد و   كند و متعهدي را از بين مي مني را ساقط ميؤتوجه كنند در مقامي هستند كه گاه يك جمله ايشان، م
  )370، ص19همان، ج. (رساند يا شخص غيرصالحي را كه شايسته مقامي نيست به آن مقام مي

المي با انگيزه كسب درآمد و پذيري در حكومت اس وليتئمس) ره(امام اخالقي حضرتـ در انديشه سياسي  
ايشـان بـا مطـرح كـردن تئـوري تكليـف، مسـئوليت در        . سامان دادن به زندگي مادي كامالً مردود استسر و 

  .داند حكومت اسالمي را ناشي از تكليف الهي مي
نمود و در مبارزات سياسي به دنبال آن بود، در وهلـه اول رسـيدن بـه نتيجـه      وه ميآنچه براي امام مهم جل

معظم لـه  . بلكه چيزي كه امام مصرّ به آن بود و عمرش را صرف آن كرد، انجام وظيفه و اداي تكليف بود. نبود
  :فرمايد پيرامون اداي تكليف مي

اگر توانستيم كه كـار  . ويمد آيد ما دنبال اين مي يمان م قدري هم كه از قوه ما دنبال اين مطلب هستيم و آن«
 ؛را انجام بدهيم كه الحمداهللا توانستيم و يك خدمتي به اين ملت كرديم، اگر نتوانستيم، تكليفمـان را ادا كـرديم  
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واقعاً يك مطلبـي را  . يعني پيش خدا ديگر چيزي نيست كه ما بگوييم ما نكرديم اين كار را، عذرتراشي نكرديم
  )24-23ص ،5ج همان،(» .رديم و دستمان نرسيده نتوانستيم اين كار را بكنيم، پيش خدا آبرومنديمعمل ك

گاه  اي ناشناخته بود تا زماني كه نامش در گستره گيتي اوج گرفت، هيچ از دوراني كه طلبه) ره(حضرت امام
گزاران حكـومتي نيـز آن را   زيستي فاصله نگرفت و در همه حال بـه مسـئوالن و كـار    از زندگي زاهدانه و ساده

  :كرد توصيه مي
ه و از اشـراف  كشند اين است كه متصديان امورشان از قشر مرفّ ها مي هايي كه ملت سرچشمه همه مصيبت«

طـور هسـتند كـه تمـام      طور هستند، اشراف و اعيـان ايـن   ها اينو اعيان، به اصطالح خودشان از آنها باشد و آن
هـا   آن رفتاري كـه مـردم بـا آن    ؛كنند بهتر از ديگران باشد جايي كه زندگي مي آن دانند كه ها را به اين مي ارزش

  )443ص ،16ج همان،(» .است مسائلتمام افكارشان متوجه به اين . كنند، رفتار عبيد با موالي باشد مي
هـاي جـدي كـه انقـالب را تهديـد       شناسي انقالب اسالمي يكي از خطرات و آسيب ايشان در بحث آسيب

  :فرمايد  داند و اين خطر را چنين گوشزد مي به زرق و برق دنيا مي والنئو مسد، روي آوردن كارگزاران كن مي
م كه در زماني كـه  خواه من متواضعانه و به عنوان يك پدر پير از همه فرزندان و عزيزان روحاني خود مي«

را به آنان محول فرموده  رسالت انبياه كشور بزرگ و تبليغ و روحانيون منت نهاده است و ادار خداوند بر علما
ن روحانيـت و  شأ  تجمالت و زرق و برق دنيا كه دون است، از زي روحاني خود خارج نشوند و از گرايش به

  )342، ص20همان، ج(» .اعتبار نظام جمهوري اسالمي ايران است، پرهيز كنند
   

  

  ) ره(ت امامگيري و فعل سياسي حضر ها در تصميم رعايت اخالق و ارزش. 4
بارزات سياسي اي كه وارد م از اولين لحظه 20انقالب قرن ترين  گذار جمهوري اسالمي و معمار مردميبنيان

هـم  . انساني را در مبارزه و حركت فرامـوش نكـرد  ـ گاه اخالق و رعايت موازين اسالمي   شد تا آخر كار، هيچ
جا خود را مقيـد بـه اخـالق در سياسـت      امام تا آن .نمود كرد و هم به ديگران يادآوري مي خود به آن عمل مي

دشمنان خود سخن بگويند، ادب و متانت اسالمي ترين  خواست با سرسخت دانست كه حتي هنگامي كه مي مي
هـاي سياسـي و مبـارزات     گيـري  در تصـميم ) ره(امام. آورد كرد و سخني خالف ادب به زبان نمي را رعايت مي

داد و آنچه براي ايشان مهم نبود منفعـت شخصـي و    ي نفس را مدنظر قرار نميانقالبي خود، هرگز خود و هوا
فـه را مـدنظر قـرار    گيري حكـومتي سـه مؤلّ   ميني در هنگام فعل سياسي و تصميمامام خ. نام و اسم و رسم بود

  :داد مي
  )بصيرت(شناسي  تكليف) الف
  )قيام(عمل به تكليف ) ب
  )هللا قيام(انگيزه الهي تكليف ) ج
دست يافتن بـه  هاي  گيري و فعل سياسي، راه رسيدن به هدف و شيوه ز مباحث مهم در بحث تصميميكي ا
گيرنـده و يـك    گيري مستلزم يك تصـميم  تصميم«گويد  در كتاب خود مي السين. تي. گراهامكه  چنان. آن است

  ) 63، ص1364، السين،  تي( ».انتخاب از ميان چند راه با توجه به يك هدف است
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گيرنـده را فـرض كـرد و     مختلف و هم فرد تصميمهاي  ين، براي تصور يك تصميم بايد هم امكان راهبنابرا
در انتخاب راه و ) ره(حضرت امام. هاي گوناگون بايد بهترين شيوه را انتخاب كند ها و شيوه شخص از ميان راه

  .شمرد رين راه بر ميروش و تعيين شيوه در امور سياسي بسيار دقيق و حساس بود و سير مكتب را بهت
در سر دوراهي واقع است « ).413ص ،17ج ،صحيفه امام( »ارد شديم كه آن راه، راه انبياستما در راهي و«

  ).325، ص8همان، ج(» يك راه، راه منحرف از انسانيتو  ؛يك راه، راه انسان ؛اين موجود
 تر مهماي ايشان از پيروزي و هدف دانست و آنچه بر پيروزي و رسيدن به هدف را مهم مي) ره(امام خميني

غيراخالقي و غيرانساني به شدت هاي  ايشان رسيدن به هدف را به وسيله راه. بود، راه رسيدن به اين مهم است
شود به بهانه داشتن يك هدف واال  كند و نمي كرد و اعتقادشان بر اين بود كه هدف، وسيله را توجيه نمي مي رد

  :فرمودند ايشان مي. هاي غيراخالقي تمسك جست و كمك گرفت لو مكانيزماي و و باال، به هر وسيله
نجا طي كرديـد و  ايها متصل شدند به شما و اين راه را تا  و همه اين هللا راه، راه خدا بود و اعتصام به حبل«

و متفـرق   اهللاكه اعتصام به حبـل  را اين حربه، حربه بزرگ  .به بعد هم بايد طي بكنيد با همين جهت از اين جا
  )133ص ،9ج همان،(» .نشدن است حفظ كنيد

تـذكر بـه رعايـت    . وجود داردهاي شرعي و انساني  مباحث فراواني از محدوديت) ره(در آثار حضرت امام
العمل در برابر او و مقايسه عملكردهـاي دو جبهـه    ها به ويژه هنگامي كه درباره دشمن و عكس اين محدوديت

  :كند براي نمونه به طور قاعده كلي بيان مي شود؛ ميخودي و دشمن باشد، عيني 
و  )511ص ،13ج همـان، . (كنـيم  ما با همه اشخاص كه با ما مخالف هم هستند به طور انسانيت عمـل مـي  

   )65، ص14همان، ج. (هاي انساني نيست هيچ رژيمي به اندازه اسالم، پايبند اخالق و ارزش
اما به . نمايان است) ره(امام هاي انساني اگرچه در سراسر رفتار شها و تقيد به اخالق و ارز اين محدوديت

طور بسيار مشخص در دو موضوع پايبندي رزمندگان اسالم در مقابل پايبند نبودن از سوي دشمن در حمله به 
. شـود  در دو جبهه جنگ ايران و عراق ديده مي موضوع كيفيت رفتار با اسرامناطق غيرنظامي و مسكوني و نيز 

  :فرمايند ام ضمن مقايسه تطبيقي عملكرد ارتش عراق و ارتش ايران، ميام
كنند و روي  ها به اسالم فكر مي اين است كه اين... قواي مسلح عراق بابين قواي مسلح ايران مافرق است «

اي بـه مـردم بـازار و بـه مـردم و فقـر      . خواهند عمل بكنند و لهذا به شهرهايي كه دفاع ندارند قواعد اسالم مي
لهـذا تـوي    .ندارنـد  مسائلخبرند، اعتقادي به اين  لكن فرماندهان عراق از خدا بي.. .جاهاي ديگر كاري ندارند

  )248، ص13همان، ج(» .هايشان را اندازند بمب شهرها مي
كند نه ظلم كنيد و نه  است، اسالم به ما امر مي» عدم ظلم«ها در سطح كالن، محدوديت  يكي از محدوديت

 بـه گفتـار  . اما موظف اسـت ظـالم را دفـع كنـد    . بنابراين، دست مكلف در ظلم كردن بسته است. شيدمظلوم با
  :توجه كنيد) ره(امام

 10...ال تَظلمونَ و ال تُظلَمون«شود در دو كلمه  ملت اسالم پيرو مكتبي است كه برنامه آن مكتب خالصه مي«
مـا تعـدي بـه    ... كنيم نه ظالم باشيم و نه مظلـوم  يم اجراخواه مبر اسالم اين دو كلمه را ميغما تحت رهبري پي

هيچ كشوري به واسطه دستوري كه به ما رسيده است از اسالم، نخواهيم كرد و تجاوز به هيچ فردي نخـواهيم  
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لكـن از تجـاوز ديگـران هـم بايـد       ـكرد و نبايد بكنيم و تجاوز به هيچ كشوري نخواهيم كرد و نبايـد بكنـيم    
  )82-81، ص14همان، ج( ».جلوگيري كنيم

م محكوم به بطالن كنند كه هدف و مقصدي كه با ظلم به دست آيد، در اسال مي بر اين نكته تأكيد) ره(امام 
كند و براي او مهم است كه هدف و مقصود او از چـه راهـي بـه     گاه چنين كاري نمي است و انسان موحد هيچ

  :فرمايند آيد، ايشان مي دست مي
ـ حضرت امير ـ سال « همه اقاليم دنيا را به من بدهنـد كـه بخـواهم    چه  چنانكه اگر ... خورد قسم مي م اهللا عليه 

 ،7ج همـان، (» .كنم از دهن يك مورچه من بگيرم ظلم است، من نميرا قدر كه يك چيزي  يك ظلمي بكنم، اين
  )432ص

اصـالح  «ر چند مقدس، مانند گونه وسايل در راه رسيدن به اهدافي ه براين، ظلم، معصيت و استخدام اينبنا
پـس در  . توان از پل ظلم عبور كرد چون براي رسيدن به عدل نمي. جايز نيست» عالم و ايجاد عدالت اجتماعي
و سيره عملي معظم له در مبارزات سياسي، رعايت موازين اخالقـي و اصـول   ) ره(انديشه سياسي حضرت امام

  .باشد ي پربركت ايشان قابل مشاهده ميانساني اصلي تغييرناپذير است و در سراسر زندگ
  

  قواعد شهروندي يا فردي: بخش دوم 
  :ي حضرت امام بسيار قابل توجه استنقش مردم و جايگاه ملت در انديشه سياس

توانـد درسـت    پشتوانه يك حكومتي ملت است، اگر يك ملتي پشتوانه حكومتي نباشد اين حكومت نمـي «
  )459، ص11، جصحيفه امام(» .اشدتواند برقرار ب بشود، اين نمي

داند و اعتقاد دارد كه دولت و  حضرت امام در سطح كالن، رابطه حكومت و مردم را دو سويه و تعاملي مي
شـود و   ايشان از يك طرف وظايف معيني را براي حكومت در قبال مردم متذكر مي. ملت بايد مكمل هم باشند

  :خود را در قبال حكومت ادا نمايندكند وظيفه  از سوي ديگر مردم را موظف مي
دولت و استانداران و فرماندارها در هر جـايي كـه هسـتند بايـد بـه مـردم       . مردم بايد پشتيبان دولت باشند

  )163، ص17همان، ج( .يم، ملت هم پشتيبان ما خواهد شدوقتي ما خدمتگزار ملت شد. خدمت كنند
يق و ترغيـب بـه حضـور در عرصـه سياسـت و حكومـت       جا كه مردم را تشـو  از آن) ره(از اين منظر، امام

ر دهـد و ايـن نكتـه را متـذك     قرار مـي  هاي اخالقي را نيز مد نظر ها و دستورالعمل كند، در عين حال توصيه مي
هـاي اخالقـي اثـرات مثبتـي در بـر نخواهـد        شود كه حضور مردم در عرصه سياست بدون رعايت مكانيزم مي

ر مـوارد ذيـل مـورد    تـوان د  مـي ) ره(سياسي مردم و اخالق را از منظـر امـام   اين تعامل و پيوند حضور. داشت
  :بررسي قرار داد

  
  11پذيري مردم در امر حكومت اسالمي مسئوليت. 1

، مشروعيت حكومت، الهي است و واليت فقيه از بـاب نصـب   )ره(در انديشه سياسي حضرت امام خميني
 مسـائل ان، واليت فقيه ادامه راه واليت ائمه اسـت و در  عام، منصوب از طرف پروردگار است و در بينش ايش

براي مـردم و حضـور آنـان در صـحنه      )ره(امام از طرفي. گونه تفاوتي بين اين دو واليت نيست حكومتي هيچ
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تر، ايشان به فعليت رسـيدن حكومـت را مرهـون     ش وافري قائل است و به تعبير دقيقاجتماع نيز اهميت و ارز
را يك واجب الهي و مصداق عمل به تكليـف  » حضور در عرصه«داند و اين  ه مردم ميتالش و حضور گسترد

  .كند شرعي قلمداد مي
اشخاص متعهد كنار بنشينند و اشخاصي كـه   ...به عهده ملت است، ملت اگر كنار بنشينند مسئوليتامروز «

به عهده ملـت   مسئوليتتمام ها وارد بشوند در مجلس،  اند براي اين مملكت از چپ و راست، آن نقشه كشيده
امروز . ..شود، هر كاري كه انجام بدهند است، هر قدمي كه بر ضد اسالم بردارند، در نامه اعمال ملت نوشته مي

 ،12ج همـان، ( ».سرنوشت اسالم و سرنوشت مسلمين در ايران و سرنوشت كشور مـا بـه دسـت ملـت اسـت     
مه ما حفظ مملكت توحيدي يك تكليفي اسـت  حفظ اسالم يك تكليف شرعي است براي ه«، )182-181ص

  ) 102ص ،17ج همان،(» .براي همه قشرهاي ملت
 ـ  اخالقي، فقهي و اجتمـاعي  سائلشامل مـ احكام اسالم  : دارد كه اوالً  بر اين نكته تأكيد) ره(حضرت امام
  .داند نه حكومت ميمردم در صح پذيري مسئوليتاين امر مهم را منوط به  عملي شدن: ثانياً . بايد اجرا شود

كومت اسالمي باعـث خنثـي شـدن    مردم و حضور گسترده آنان را در ح پذيري مسئوليت) ره(حضرت امام
س، رهايي از چنگال شرق و غرب، غلبـه بـر   صحنه، تبديل اميد بدخواهان به يأ ها، رانده شدن دشمن از توطئه

؛ 483، ص14همـان، ج . (دانـد  حكومـت مـي   مشكالت، آتيه بهتر، پيشرفت مقاصد اسالم و استقرار و اسـتمرار 
  .)346، ص18؛ ج233و  203، ص12؛ ج130، ص16؛ ج198، ص7؛ ج278، ص15ج
  
  معنويت و حضور سياسي مردم. 2

ها نيست كه در قالـب   از ديدگاه حضرت امام، حضور سياسي مردم در حكومت اسالمي مثل ساير حكومت
بلكـه  . نمايند اي را بر هدف توجيه مي و كاربرد هر وسيله كنند حزب و گروه فقط براي اهداف حزبي مبارزه مي

  :داند ايشان حضور همراه با اخالق و معنويت را مثمرثمر مي
ن در مقابل ظلم مثـل يـك كـوه ايسـتاده     اآل اش ذلت و پريشاني و سكوت در مقابل ظلم، يك ملتي كه همه

هايش را جلوي تانك  باالتر كه يك ملتي جواند از اين خواهي كند، چي مي است و با مشتش با سرنيزه دعوا مي
اش را هـم   خيلـي خـوب، بسـيار خـوب، بـاقي     گويد كه فدايي دادم،  شود بعد هم مي برد، كشته مي و توپ مي
. خواهد چه بشود؟ بهتر از اين چي، يك تحول باالتر از اين پيشرفت، باالتر از اين پيشرفت معنوي حاضرم، مي

  )258-257ص ،4ج همان،(
گيـرد كـه    شود و چنـين نتيجـه مـي    ت ايران يادآور مياخالقي به فضايل اخالقي را در ملتحول رذايل  امام

ل ي، مبدل شوند، اين تغيير و تحوهاي اخالقي و نفساني به كرامات انساني و ربان گاه و در هر جامعه رذيلتهر
از محاالت است، مرتفـع  ها  حل آنبي را كه در ذهن بشر، تواند مشكالت و مصائ مي و انبعاثو اين دگرگوني 

  :نمايد
ه به خدا و از تفرقه متحول شد از خوف به شجاعت و از يأس به اطمينان و از توجه خود به توجملت ما «

آسا اسباب اين شد كه اين مشكل بسيار بزرگ را، مشكلي را كه شايد همه  معجزهاين تحول، تحول . به اجتماع
اسالم عنايتش را، لطفش را بـه ايـن ملـت    « ).84، ص13همان، ج( »حلش كند دانستند جا و همه دنيا محال مي
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اي  تكدهشـر ع انسـانِ  .شـدند  اينهـا متحـول  و  عنايتش را افكند بر اينهـا مظلوم، در طول تاريخ عنايتش را، پرتو 
ت موت و اين عشق بـه مـو   عاشقِانسان ران متحول شد به  شهوت مجاهد اسالمي، انسانِ متحول شد به انسانِ

  )212-211ص ،17ج همان،(» .كند اسالم را دارد حل مي مسائلاست كه تمام 
  

  نصيحت و ارشاد مسئوالن از طرف مردم. 3
شود اهميت نقش و جايگاه  مشخص مي) ع(ر آيات قرآن و روايات ائمه اطهارآنچه در فقه مسلم است و د

يكي از عوامـل رشـد و بقـاي    ) ره(نيحضرت امام خمي. امر به معروف و نهي از منكر و نظارت همگاني است
خواهد بـه عنـوان يـك عمـل      داند و از مردم مي حكومت را نظارت همگاني مردم بر حكومت و كارگزاران مي

  :گفتار حاكمان نظارت داشته باشنداخالقي و وظيفه اجتماعي بر رفتار، كردار و 
به همه، به همه قشرهاي ملت سفارش عمومي است كه پيش من اهميت دارد و بايد عرض بكنم  يك اين«

با كمال دقت توجه كنيد كه يك قدم خالف اسالم نباشد يك قدم، بـا كمـال دقـت مالحظـه     . بايد عرض بكنم
» .كننـد  د كه خـالف اسـالم عمـل مـي    نهايي كه در تحت كفالت شماست اشخاصي توي آن نباش كنيد كه كميته

  )5-4ص ،8ج همان،(
  :فرمايد گونه تبيين مي اجتماعي اينـ سياسي  مسائلرا بر  اهميت نظارت همگاني) ره(امام حضرت

اجتمـاعي، در   مسـائل سياسـي، در   مسـائل اظهار نظـر بكننـد در   . شان ناظر امور باشند ملت بايد اآلن همه«
  )193ص ،13ج همان،( ».كند دولت، استفاده بكنند، اگر يك كار خالف ديدند كه عمل مي يمسائل

، )ره(موجود است، حضرت امـام  » نصيحه الئمه المسلمين«سي اسالم بابي به نام از آنجا كه در انديشه سيا
وجـوب   داند و بر ب ميجيك امر وا ـدر قبال حكومت   ـاز اين منظر امر به معروف و نهي از منكر را بر مردم  

  :ورزد مي و اهميت آن تأكيد
ندارد همه قواي مسلحه بايـد در   ماشكه مبادا يكي خالف بكند آن هم اختصاص به  توجه به اينچه  چنان«

  )182، ص13همان، ج(» .امر به معروف و نهي از منكر بر همه ملت واجب استـ  اين معنا باشند
  :داند ايشان نبود نظارت همگاني را موجب خسران و تباهي مي

برونـد  ما اگر نظارت نكنيم يعني ملت اگر نظارت نكنند در امور دولت و مجلس و همه چيـز، اگـر كنـار    «
 همـان، (» .ها و بروند مشغول كارهايشان بشوند، ممكن است يك وقت بـه تبـاهي بكشـد    بسپارند به دست اين

  )17ص ،15ج
، ولينئمسـ كند كه همه مـردم و همـه    هاي خود بر اين مطلب اشاره مي بارها در سخنراني) ره(حضرت امام

، و همـه ملـت   )75، ص13همـان، ج ( و خود ملت است كه ناظر اسـت  )109ص ،10ج همان،(هستند  ولئمس
اجتمـاعي،   مسائلها و همه مردها در  و بايد همه زن )5، ص8همان، ج(اند كه بر اين امور نظارت كنند  فموظ
سياسي وارد باشند و ناظر باشند، هم به مجلس ناظر باشند، هم به كارهاي دولت ناظر باشند، اظهـار   مسائلدر 

   )193، ص13همان، ج. (نظر بكنند
سياسي پا در عرصه حكومـت و ميـدان    ـاز آن رو كه يك فقيه است و با يك تفكر فقهي  ) ره(م خمينياما

 قائل است و بـر ايـن نكتـه تأكيـد    اي  سياست نهاد، براي عنصر مهم امر به معروف و نهي از منكر اهميت ويژه
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القـي، خصوصـاً در   هـاي ارزشـي و اخ   كند كه براي تضمين سالمت جامعه از فساد و محكـم كـردن بنيـان    مي
  .شود از منكر بايد در سطح عمومي اجرا حكومت و كارگزاران حكومتي، امر به معروف و نهي

جلوگيري از منكرات . منكر بر همه مسلمين واجب استامر به معروف و نهي  ما همه امروز وظيفه داريم؛«
است بر همه مسـلمين واجـب   سفارش به حق كه امر به معروف و نهي از منكر . بر همه مسلمين واجب است

» .كنـيم » امر به معـروف «هاي اجرايي است  در تمام اموري كه مربوط به دستگاههم شما و ما موظفيم كه . است
  )470ص ،13ج همان،(
  
  گيري تيجهن

هاي انديشمندان اخالقي و سياسي، در طول تاريخ، همواره حل رابطه سياسـت و   ترين دغدغهيكي از بزرگ
هـاي   گويي بـه پرسـش  اند تا با پاسـخ  لف اخالقي كوشيدهانديشمندان سياسي و مكاتب مخت .اخالق بوده است

قـرار داده و  كـدام از ايـن دو مقولـه را مـورد كـاوش       خصوص رابطه اخالق و سياست، قلمرو هـر  فراوان در
قالب سه نظريـه   ها را، ما در حد وسع اين نوشتار، در يند همه آننظريات و مباحث متنوعي را ارائه دهند كه برا

اصالت اخالق و تبعيت سياسـت  «و » اصالت سياست و تبعيت اخالق از سياست«، »جدايي اخالق از سياست«
  .به بحث گذاشتيم» از اخالق

بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه      ) ره(هاي بلند حضرت امام خمينـي  در اين ميان، با بازخواني بخشي از انديشه
ل بـه  و در مرحله عمل و رفتار سياسي قائاني هستند كه در عرصه تئوري از جمله رهبران و سياستمدار له معظم

آموزه يگانگي اخالق و سياست بوده و ايجاد نظم سياسي مطلوب، برقراري روابط عادالنه و امكان سـعادت و  
  .دانند هاي اخالقي مي بهروزي انسان در حيات اجتماعي را مستلزم وجود نهاد دولت بر مبناي ارزش

وجـود آيـد     اين است كه حكومتي به ،)ره(ق و سياست از منظر حضرت امامما، مراد از تعامل اخالاز نگاه 
  .كه با پيوند عميق ميان فعل سياسي و فعل اخالقي، وصول انسان به سعادت را تضمين و تحصيل كند

الق و نظير بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران، خـود بـارزترين گـواه تعامـل اخـ      هرچند وجود شخصيت كم
كننـده   اخـالق تعيـين  ) ره(نظر حضـرت امـام   توان گفت كه از نقطه بندي كلي مي سياست است اما در يك جمع

  .آورنده تعالي اخالقي براي جامعه است حدود و رفتار سياسي است و از سوي ديگر سياست، فراهم
 

  ها ياداشت
له، راهنما بودند، به ويژه اسـاتيد ارجمنـدم،   از همه كساني كه با قلم ارزشمند خويش، بنده را در نگارش اين مقا .1

 .استاد غالمي و استاد شريفي بسيار سپاسگزارم
هايي از مقاله آقـاي همـايون همتـي     تلخيصي از بخش» هاي كلي اخالقي امام و ارزش«مطالب مذكور ذيل عنوان  .2

 )www.hawzeh.net 212كيهان فرهنگي،ش.(است
3. Politics, Policy 
4. Littre 
5. Rober 
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  شـريفي .(بـاره، رك  در ايـن .ور رعايت ضوابط شكلي مقاله از ذكر مصاديق و ورود به جزئيات پرهيز شـد به منظ .6
 )83، ص1380؛ هابز،  214ص 1385،
 )161-162، صص1386؛ شجاعي زند،  83، ص1380؛ هابز،  216، ص1385،  شريفي.(باره، رك در اين .7
 )4قلم، آيه( .8
 )23، ص3، ج1385غالمي، .(رك .9

 )279بقره، آيه( .10
، همـان (» ميزان احكـام اسـالم اسـت   «جمالتي نظير  )183، ص8، جصحيفه امام(»ي ملت استأميزان ر«در كنار  .11
نـاظر بـه بحـث    » ميـزان رأي ملـت اسـت   «رسد  به نظر مي. نقل شده است) ره(نيز از حضرت امام) 326، ص19ج

  .باشد ياسي اسالم ميناظر به بحث مشروعيت نظام س» ميزان احكام اسالم است«مقبوليت نظام سياسي و 



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(مينيخ امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي كنگره 

 

20  

  
  منابع

  قرآن كريم )1
 البالغه نهج )2

، ترجمه محمد حسن لطفي، چاپ دوم، تهـران، انتشـارات   دوره كامل آثار افالطون) 1367(افالطون،  )3
 .خوارزمي

  ). ره(سسه تنظيم و نشر آثارامام خميني ؤ، م ، تهرانشرح چهل حديث) 1383(، )ره(امام خميني )4
  .تهران، نشرو پخش ويس ، ، چاپ دومهنگ علوم سياسيفر) 1369(بابايي، غالمرضا،  )5
، ترجمـه منـوچهر شـجاعي،    گيري در سياسـت خـارجي   هاي تصميم شيوه) 1364(السين،گراهام، .تي )6

  .تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي
، سـال دوم،   ، نامـه فرهنـگ   ، ترجمه حميـد غفـاري  اخالق، سياست، انقالب) 1370(پونتارا، جوليانو،  )7

  )2و1ش(
  .، ترجمه احمد تدين، تهران، نشر آرانهاي نظام سياسي نظريه) 1373(تي بلوم، ويليام،  )8
  .، ترجمه دكتر ابوالفضل قاضي، تهران، انتشارات اميركبيراصول علم سياست) 1385(دوورژه، موريس،  )9

 ، مجموعه مقاالت همايش ملـي  )ره(هاي امام خميني  اخالق در انديشه) 1388(سرمدي، محمدرضا،  )10
  .، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه پيام نور)ره(بررسي ابعاد رهبري حضرت امام خميني

، دو فصلنامه دانش سياسي، سـال  مبناي عقلي مناسبات دين و دولت) 1386(شجاعي زند، علي رضا،  )11
  .2سوم، ش 

  .، چاپ بيست و سوم، قم، دفتر نشر معارفاخالق كاربردي) 1385(شريفي، احمد حسين،  )12
.. ، ترجمـه عـزت ا   اروپاي شرقي چه گذشت؟ خـرد در سياسـت  در  1989در ) بي تـا (رو، دانيل، شي )13

  .فوالدوند، تهران، انتشارات طرح نو
 ،)هـا  ها، احكام، اجازات شـرعي و نامـه   ها، مصاحبه بيانات، پيام جلدي 22مجموعه (امام  صحيفه )14

  . ينيمؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خم: ، تهرانچهارمچاپ ، )1385(
  .، انتشارات ذوي القربي)بي جا(، االعمال الكامله) 1384(عبده، االمام محمد،  )15
، تهـران، انتشـارات   )از افالطـون تـا ماكيـاولي   (خداوندان انديشه سياسي ) 1384(عزيزي، محسن،  )16

  .دانشگاه تهران
مقـاالت   ، مجموعـه  )ره(تعامل اخالق و سياست از ديـدگاه امـام خمينـي    ، )1385(، )بي نام(غالمي )17

  . همايش انقالب اسالمي، چاپ اول، جلد سوم، قم، دفتر نشر معارف
  .، ترجمه داريوش آشوري تهران، نشر مركزشهريار) 1375(ماكياولي، نيكولو،  )18
، تحقيق و نگارش احمد حسين شريفي، چاپ سـوم،  فلسفه اخالق) 1386(مصباح يزدي، محمد تقي،  )19

  .تهران، شركت چاپ نشر بين الملل



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي كنگره 

 

21  

  .، ترجمه حسين بشيريه، تهران، نشر نيهاي دولت نظريه) 1387(ت،اندرو، وينسن )20
  .، ترجمه حسين بشيريه، تهران، نشر نيلوياتان) 1380(هابز، توماس، )21

  
  



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

