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 سرآغاز

، 2و وکهمر  1یکی از مهم ترین چالش های نظرری ر  ورهزس اساار 
همها س  4مهضهع اا . ر  خهانش اسر اندیشه های اساای 3ابعار اخلاقی

یکی از مهم ترین مساله هایی که مطرح بهرس نسبتی اا  که می ترها  
قی ر  نظر گرف . چنانچه با نگاهی تا یخی بسن امر اساای با مبانی اخلا

به مناابات اخلاق و اساا  بنگریم مری ترها  ریردگاس هرای متنرهع و 
متکثر رو ا  پسشامد  ، مد   و پسا مد    ا ر  قالب هایی چه  اخلاق 

ر  رو ا  مرد   و اخلراق  6ر  عصر پسشامد  ، اخلراق معرفر  5فضسل 
(. چنرسن ومرم عظسمری از 1ر  رو ا  پسامد   تلخسص کرر) 7وضعس 

ریدگاس ها ر  طهل تا یخ وکای  از آ  را ر که  ابطه اخلراق و اساار  
بسسا  پسچسدس اا  و  وشن ااختن تعاملات مسا  این رو  اس  ا برای ول 

 بسسا ی از مقهلات مهم و مساله برانگسز که 
 
 
 
 

 
 

 
ازر. به عنها  زیرمممهعه اساا  و اخلاق به شما  می آیند همها  می ا

برای نمهنه آشکا  اازی مفههمی مبحث عدال  تنهرا برا تبسرسن ر ار  
ا تباط اساا  و اخلاق امکا  پذیر اا . اگر تنها ابعار اسااری عردال  
مه ر تهجه قرا  گسرر و جایگاس اخلاق به ر اتی مشخص نگررر، بحث از 

 (. 2مفاهسمی مانند عدال  اجتماعی نسز کا کرر خهر  ا از را  می رهد )
زمانسکه بحث از تشکسل وکهم  می شهر ، این اهال پسش می آید کره 

کردا  اار    8ااختا  اساای مطلهب و کا آمد برای ارا ۀ جامعۀ انسانی
اندیشمندا  ر  طهل تا یخ به شسهس های گهناگه  به این مهم پااخ رارس 
اند. برای نمهنه افلاطه  ر  کتاب جمهه ی بر این باو  خهر تاکسرد کررر 

 تنها فلسفه اا  که می تهاند زندگی جامعه انسانی  ا ااما  بخشد  که،
 
 
 
 

 چکیده

انسانی بحث می شهر. ر  این علم، شرناخ  ملکرات فاضرله از  علم اخلاق، علمی اا  که ر  آ  از ملکات انسانی مربهط به قهای نباتی، وسهانی وزمینه: 
ارزند که مهجب نسل به اعارت اخروی  می گسرر، تا به وااطۀ آ ، آرمی خهر  ا به ملکات فاضله بسا اید و به این واسله از او افعالی ، مه ر بحث قرا  ذایل
 وی اهمسر  را رکره  اهمس  تعاملات اساا  و اخلاق االهاا  که مه ر تهجه صاوبنظرا  بهرس اا .  وشن شد  تعاملات اخلاق و اساار  از آ  گررر.

هم  االامی تکلسف بسسا ی از مقهلات مهم و بحث برانگسز که زیرمممهعه این رو به شما  می  وند  وشن خهاهد شد.  ابطه اساا  و اخلاق به ویژس ر  وک
 اا .بسشتر مه ر تهجه اا . از این  وی پژوهش واضر به بر ای مبانی فقهی و اخلاقی ر  تشکسل وکهم  االامی پرراخته 

وکهم  االامی  ا می تها  وکهم  قانه  الهی رانس  چرا که برپا راشتن مکا   اخلاقی، تحقق عدال  اجتماعی، و وفظ عزت و کرامر  نتیجه گیری: 
وکهم  االامی باید  .انسانی تنها ر  پرته اوکا  الهی قابل راتسابی اا  و برای اجرای اوکا  الهی برقرا  ااختن وکهم  االامی و الهی اهمس  فراوا  را ر

ر  نظا  اساای مررمسرالا ی رینری، اگرر عطف بر رو مؤلّفۀ مشروعس  آ ، یعنی وقّانس  و مقبهلس ، نقد و نظا ت لاز  صه ت متعهد بر اخلاق باشد چرا که 
بنسراری نهارهرای مردنی و  و ضرعف و اسر  گرایی مررتبط و پسشسنۀ اارتبداری نگسرر، به رلسل اعتمارگرایی مفرط ر  بستری از باو های رینی و عاطفه

االا ی و ظهه  ااتبدار رینی، تقهیر  وکهمر  مطلقرۀ رینری برا پشرتهانۀ مقبهلسر  مررمری، برروز  ترا یخی، امکرا  برروز آاسبهایی از قبسل تشدید یکه
 سشهر.ماکساولسسم مذهبی و رولایه شد  تزویرر و  یرا ر  لهای وکهم  رینی و مررمی، رو چندا  م
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و برای این کا  نساز اا  فلاافه زمامدا ی جامعره  ا برر عهردس گسرنرد. 
اندیشمندا  بز گی چه  هابز و هسه  وکهم  فرری  ا بهترین وکهم  

(. ر  همسن  ااتا برخی اندیشمندا  بره شررایط و ویژگری 3رانسته اند )
ی واکم تهجه کررس اند و مبانی اخلاقی ر  تشکسل وکهمر   ا مره ر ها

 تاکسد قرا  رارس اند. 
ر  این مسا ، نهصد ائسا  وکهم  االامی  ا بره عنرها  بهتررین گزینره 
برای ارا س جامعه معرفی کررس اند. این گروس بره عنرها  واملرا  اصرلی 

وکهم  مطلرهب فلسفه اساای االامی نسز ناگزیر از پرراختن به مباوث 
و تهجه به مبانی اخلاقی آ  هستند. وکهم  االامی، عنها  نهینی بررای 
نظا  اساای رینی و رول  االامی و اصطلاح تازس برای اساا  شررعی 

به مفهه  عا  و کلی آ ، از هما  آغاز « وکهم »اا . مسئله و مفهه  
س اار . االا  مه ر تهجه مسلمانا  بهرس و از اهمس  خاص برخه را  بهر

رلسل آ  نسز این بهر که پسامبر)ص( ر  مدینه تشکسل وکهمر  رار و بره 
 شد. مدت رس اال زمامدا  مسلمانا  و مدیر جامعه رینی شمررس می

ر  تشکسل وکهم  االامی  ویکرر اخلراقی از اهمسر  بالرایی برخره را  
اا  و مبانی اخلاقی تشکسل وکهم  االامی تهاط بسسا ی از مفسرین 

هدا  مه ر تهجه قرا  گرفته اا  و  نظریات زیاری ر  این زمسنره و ممت
مطرح گرریدس اا . از این  وی پژوهش واضر با هدف بر اری مبرانی 

 فقهی و اخلاقی تشکسل وکهم  االامی شکل گرف .   
 

 وجوب تشکیل حکومت اسلامی 
طرفدا ا  ریدگاس وکهمر  اارلامی برر ایرن باو نرد کره امرر ولایر  و 

م  االامی به فقسه عرارل اردررس شردس اار ، پرم اقامره ارپراتی ا
وکهم  و تشکسل رول  االامی بر فقسها  عارل، واجب کفرایی اار . 
بنابراین اگر یکی از فقسها  زما  به تشکسل وکهمر  تهفسرق یافر  برر 

(. از ریردگاس برخری علمرای 4اایر فقها لاز  اا  از وی پسرروی کننرد)
فقه اا  یعنری فقره جنبره  11عملیاالامی، وکهم  و اساا ، فلسفه 

 (.4تئه ی و نظری را ر و وکهم  جنبه عملی آ  اا )
علمای االامی بر این باو ند که وکهمر  ر  اارلا ، بره عنرها  نهراری 

ای قرآنی را ر. خداوند ا ارس کرررس اار  اساای، خااتگاس خدایی و پایه
( و نسرز 31هکه انسا   ا جانشسن خهر ر  زمسن قرا  رهد )اه س بقرس، آیر

نهید رارس اا  که مستضعفا   ا بره عنرها  پسشرهایا  و وا  را  زمرسن 
(. اهمس  و ضرو ت رول  و نظا  رولتری ر  5برگزیند )اه س قصص، آیه

االا ، بدا  پایه اا  که پسشهای آزارگا  و  هبر پرهسزکرا ا  وضررت 
آ  زمامردا  مرر  به زمامدا  نساز را ند، خهاس »را ر: اما  علی)ع( اعلا  می
تها  به جایگراس رولر  ر  (. از این گفتا  می5« )نسکهکا  باشد یا بدکررا 

جامعه از رید االا  به ر اتی آگاهی یاف  و بره ایرن نکتره  ارسد کره 
ارپرار  و از هرم ای که  هبری نابکا  را ر، بر یک جامعره بریجامعه

ی کننرد، گسسخته برتری را ر. از این  وی اندیشمندا  اارلامی بسرا  مر
وکهم  عنصری بنسارین و یک اصل پذیرفته شدس اار  و ر  کنرا  آ  

تفراوت قائرل شرد  بره بهاندار  به برپایی وکهمر  رارگسرترا  و بری
اتسزی که از اهداف اصلی پسامبر خردا برهر امرری گستری و اتمعدال 

خلاف االا  نلقی می شهر. از ریدگاس علمای االامی را  یافتن به ایرن 
 طریف تشکسل وکهم  االامی امکا  پذیر اا . مهم از 

 

 مبانی فقهی تشکیل حکومت اسلامی

برای وفظ نظا  اجتماعی و تمد  انسانی و برای آشنا کررر  افررار بره 
وقهق و وظایف و  فع هرنهع اختلاف و نرزاع ر  جامعره، مرجرع قرهی و 
یر نسرومندی لاز  اا  که به این فریضه انسانی جامعه عمل بدهشاند و ز

بنای تمد   ا که هما  وفظ نظم ر  اجتماع اا ، صسان  کند. محققا  
زیاری ر   ابطه با مبانی تشکسل وکهم  از منظر فقهی و رینری ارخن 
گفته اند. ر  پژوهشی با اارتنار بره آیرات و آمرهزس هرای قرآنری وجرهر 
وکهم  به عنها  ضرو ت اجتماعی، ر   ااتای بستراازی کمال بشری 

تهوسد و با تهجه به نگرش اساای و اجتماعی قرآ  ا برات  و با محه ی 
می گررر، وکهمتی فراتر از ماهس  متعا ف آ  ر  عله  اسااری کره برا 

 (.6تهجه رقسق و عمسق به آیات قرآ  به خهبی قابل ا باط اا  )
ر  یک بر ای ریگر، مقر ات االا  به منظه  ترارسم  اس و  ارم جنبره  

شدس اند و هر رلسلی که مستلز  ضررو ت  های مختلف زندگی بشر وضع
وضع قانه  باشد عسناً ضرو ت اجرای آ  نسز رلال  خهاهد راش  وگرنره 
وضع قانه  کا ی بسههرس و ا تکاب آ  از اهی هر عاقلی قبرس  خهاهرد 
بهر. از اهیی ریگر مقر ات االامی از یکسری ویژگی هرایی برخه را نرد 

هاهد شد. به عبا ت ریگر، بسشرتر که جز با تشکسل وکهم  قابل اجرا نخ
مقر ات االا  یا زمسنه ااز و پشرتهانه یرک وکهمر  نسرومنرد و مقترد  
هستند و یا تنها با راشتن اقتدا  و وکهم  قابلس  اجرا خهاهند راشر  از 

 (. 7قبسل اوکا  مالساتی االا ، مقر ات مربهط به رفاع ملی.)
  رو س غسب ، ضررو ی بسشتر فقهای شسعه، تشکسل وکهم  االامی  ا ر

می رانند و بر این باو ند که فقهای عارل، باید به این مهم اقدا  کنند و 
اگر یکی از آنا  تشکسل وکهم  رار، بر ریگرا  واجرب اار  کره از او 
پسروی کنند. ر  مقابل شما ی اندک عقسدس راشتند که تشکسل وکهمر  

سل وکهم  جایز از شئه  اما  معصه  اا  بنابراین ر  عصر غسب  تشک
نسس .  این تفکر که نخس  به صه ت یک اختلاف نظر فقهری کلرامی 

 (.8مطرح بهر، ر  این اواخر  نگ اساای به خهر گرف  )
 

 اهمیت و نقش اخلاق در حکومت اسلامی
مساله ای که همها س ر   وای  های مررتبط برا اندیشره هرای اسااری 

ل رهری بره یرک االامی و غربی محل بحث و مناقشه بهرس اا  شرک
تعامل مسا  وهزس اساا  و اخلاق بهرس اا . چگهنه می تها  اساا   ا 

 که هدف آ  قد ت و وکهم  اا  با اخلاق پسهند رار  
ای که هدف نهایی آنها راتسابی بره قرد ت اار   ر  نظامهای اساای

مسا  اساا  و اخرلاق ارازگا ی برقرررا  نسررس  و تنهررا ر  صره تی 
ای مثب  و اازندس برقرا  خهاهرد برهر کره  لاق  ابطهمسا  اساا  و اخ

هدف نظا  اساای اعارت بشر باشد. ر  اینصره ت مسترها  اساار   ا 
و  11اساا   ااتسن نامسد که با اخلاق اازگا  اا . ر  نگررش اارلامی

نسز ر  ریدگاس فسلسهفا  الهی و نسرز فسلررسهفا  قرردیم یهنررا  ماننررد: 
، اساا   ااتسن برر پایرۀ اخلراق اار  کره ارقراط، افلاطه  و ا اطه
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اعارت انسا   ا جستمه مسکند و نظا  اساای منهای اخلاق، ارنهشتی 

 .(9)جز ریکتاته ی و فسار ندا ر
تاکسرد را نرد و  12آمهزس های االا  که برر پایبنردی بره اصرهل اخلراقی

پااداش  اخلاق  ا از مهم ترین اهداف پسامبر اکر  به وساب می آو نرد 
سهاتگی و عمسن بهر  ا زش های اخلاقی با ااو  هرای مختلرف بر پ

زندگی انسا  از جمله وهزس اساا  تاکسد را ند. ر  قرآ  ممسد و  وای  
های منقهل، ضمن تاکسد بر  عای  مهازین اخلاقی ر  تما  ورهزس هرا از 
جمله اساا  و وکهم ، از پسامردهای رهشرتناک اررپسچی از مرهازین 

ویرانگر ظلم و اتم انسانها به یکدیگر و وتی نسب  اخلاقی و پسامدهای 
(.  هنمهرهرای رینری ر  7به مهجهرات ریگر اخن به مسا  آمدس اا  )

این وهزس که ر  کلا  و اسرۀ پسامبر و معصهمسن وجهر را ر، جایی بررای 
تخطی از عدل و انصاف و زیر پا گذاشتن اصهل اخلاقی بره بهانره هرا و 

طه  که ر  اساا  عملری مشراهدس مری شرهر، تهجسه های گهناگه  ، آن
(. بنابراین مفهه  اخلاق اساای ر  اارلا  از اهمسر  11باقی نمی گذا ر)

 بالایی برخه را  اا .

فلسرفه  برا االا  خاصی اا  و اختلاف اااای اساا  ، اساا  االا 

ر  اارلا ، آشرکا  مری  وودت ریرن و اساار  ر  مساله اساای غرب

نره تنهرا از اساار  جردا نسسر ،  اخلراق ،نظا  اساای اارلا  ر .شهر

اندیشمندا  اارلامی  .اا بر فلسفه اخلاق ااتها   اساا  االامی بلکه
ر  ا تباط با اخلاق اساای و نقش اخلاق ر  فراز و فرور جامعه و تأ سر آ  
بر امنس  و اساا  نظرات و آ ای متعدری برجای گذاشته انرد. کره بره 

 هرای مایره برن از همگری  غم تفاوتهایی کره مسرا  آنهرا وجرهر را ر،
متفکررا  اارلامی،  های آ ا  و نهشته به برخه را ند. با مراجعه مشترکی

بخهبی برمسآید که معسا  فضسل  اخلراقی و غایر  کنشرهای اخلراقی ر  
های فرری و جمعری )اسااری( نرزر آنرا ، فلراح و  ارتگا ی و  عرصه

وصهل به مقا  قرب الهی و خلسفۀ الهی اا  که وسات معنهی انسا   ا 

تری با تکسه برر همرسن بنسرار معرف .گسرر و از جنم ایما  اا  ر برمی
طلبد و تأکسد اندیشرمندا   ای  ا می اخلاق ویژس ،اا  که وهزس اساا 

شهر. چرا که این  االامی بر وجهر و اهمس  اخلاق اساای قابل ر ک می
 اار ، فاضرله مدینرهفراهم کنندس  مهضهع، برای ایمار نظمی اا  که

تربسرر  و هرردای  مرررر  و  غزالرری اساارر   ا واررسلۀ کرره همانگهنرره
رو  بره نسز، پم ازآنکره راند. قطب الدین شسرازی   می اتگا کرر  آنا

گهیرد کره جهر   کنرد، مری جه  الهی و شسطانی ر انسا  اشا س مری
شسطانی، پس  و ماری ر  اختلاط و مماو ت با محسط نااالم، افرار پس  

شهر و بر جهرات الهری  و اسااتهای گمراس کنندس و شسطانی واصل می
 جهر  تقهیر  بررای یابد؛ بنرابراین می ر  فطرت انسانی اا  غلبه که
و اخلراقی، تأارسم  انسرانی هرا و ا زشرهای فضسل  و  اسد  به الهی

 (. 12و  11)رولتی با اساا  وکسمانه و فاضله ضرو ی اا 
، ر  منرابع و آ ای اندیشرمندا  کمترر 13عنها  اخلراق اسااری ، اگر چه

فهرهمی لحرا  محترهایی و جرههرس آ ، م بکا گرفته شدس اا ، لسکن به
بسسا  قدیمی اا  و آ ای مختلفی ر  ایرن خصرهص از ارهی منرابع و 

ریگرر  عبرا ت اا . به شدس ا ایه و غسر آ  االامی مختلف اندیشمندا 

وضرو ت آ  بررای زمامردا ا  و مردیرا  و نسرز  اساا  ر  اخلاق نقش
 تبعات و پسامدهای فقدا  ا زشهای اخلاقی ر  عرصه اساا  و اساار 

و  مکاترب برخی بسن اا . هرچند ر این بهرس تهجه مه ر همها س و زی،
اندیشمندا  و فلاافه اساای غرب اعی نمهرس اند که اخلاق  ا از وسطه 

بره جهر   اساا  خا ج کررس و آ   ا یک امر فرری تلقی نمایند، لسکن
 مسرأله انسرانی، ایرن برا ارایر افعرال جمعری طبسعری ناپذیری تفکسک

عنرها   بره کره یافراری مانند ماکسراول که محقق نشد. بهیژس بطه کامل
ر  اساا  شهرس شدس اا  نسز بر اااس نگرش  14نمایندس اخلاق اتسزی

متعدری  ا برای شهریا  مترذکر  یهای اخلاق و جها  بسنی ماری، تهصسه
اخلراقی ر   هرای گررفتن گرزا س امکا  ناریدس عد  شدس که خهر گهیای
 . (13)باشد وهزس اساا  می

مشخص اا  که وکهم  بدو  تهجه به گرزا س هرای اخلراقی بنابراین 
نمی تهاند ارعای االامی بهر  راشته باشد و می تها  رلسل ایرن امرر  ا 

 ناشی از مها ر زیر  رانس :

پسرامبر پاسداشت مکارم اخلاقی اولین هدد  اسدلام اسدت  

 .کرا ِ َّ الْأَّخْلَّراقِإِنَّّمَّا بُعِثْ ُ لِأُتَّمِّمَّ مَّمی فرمایند  صلی الله علسه و اله-اکر 
به  ااتی که من برای به کمال  ااند  مکا   اخلاق مبعهث شردس یعنی 

پسامبر االا )صلی اللره علسره و آلره و این  وای  بسانگر آ  اا  که  .ا 
الم( را ای بلندترین مکا   و فضائل اخلاقی بهرند و یکی از علل بعثر  

هردف بنرابراین  .هرس اا ، تزکسه مرر  از  ذائل اخلاقی و  ووی بایشا 

و فضائل انسانی  مکا   اخلاق که ر  جامعه باشدآ   باید اساا  االامی

ترین صفات انسرانی  ا از عالی جامعه نهائسش برااند و افرار کمال  ا به

از این  و اسااتمدا ا  االامی با مراعرات مقرر ات (14) .برخه را  اازر

،  مسلما  اسااتمدا  .گذا نده اخلاق میاخلاقی عملا بالاترین اوترا   ا ب

اا  تعالسم اخلاقی  ا ر  اعمال خهر بکا  بندر  مکلف ه رینیوظسف طبق

 .و ر  اخلاق و  فتا ، نمهنه فضائل عالی انسانی باشد

ریرن  مسلمانان، اولویت اسدلام اسدت:حفظ عزت صیانت و 

 وکرهمتی و فرری بُعد ر  آ  وفظ و عزت کسب بر همها س  مبسن االا 
گرذا  برتررین .  اهل گرامی االا )ص( به عنرها  پایهاا  راشته تأکسد

رین الهی اساا  اصلی خهیش ر  وکهم  االامی  ا برر وفرظ عرزت 
ترا یخ رینری نشرا  مری  رار ترا جرایی کرهاالا  و مسلمانا  قرا  مری

 برافراشرتن  کنرا ر  مسرلمانا  بررای المللیبسن و ملی عزت کسب رهد
 اایر با هانامهپسما  انعقار ر  پسامبر اصلی هایاساا  از  ا تهوسد پرچم

عررزت  و شرررف اساارر  ااررلامی، وفررظ  .اندشررمررس بررر ملررل

اسااتمدا  شرناخته و بره هرس    ا از وظائف قطعی  وح شراف  و نفم

 خرهر شرهر و خرها ی و ذلر  اسااتمدا ی اجازس ندارس اا  که باعرث

شررف  منرافع مراری تن ر رهرد و بررای جلرب فرومایگی و وقا ت به

ا  الله فره  الری  :)ع( فرمهر اما  صارق .خهر  ا پایمال نماید انسانی

کا هرای  خداونرد. المؤمن امه س کلها و لم یفره  السره ا  یرذل نفسره

 ا به خهرش واگذا  نمرهرس ترا آ  طره ی کره مسرل را ر،  مؤمن شخص

http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
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عمل نماید ولی به وی اجازس ندارس اا  که خهر  ا ذلسل نماید و مهجبات 
 (.15)پستی و خها ی خهیش  ا فراهم آو ر

رو ی  اسدلام:در و عیدوب اخلداقی دوری از رذائدل تاکید بر 

انسا  ها از  ذایل اخلاقی ، عامل اارتحکا  ایمرا  و عهاطرف رینری و 
انسانی و ورک  اجتماع به کسب فضرایل اخلراقی خهاهرد برهر. علامره 

اگرر ر  جامعره  15طباطبایی بر این امر تاکسد راش  کره،  ذایرل اخلراقی
انسانی  شد نماید و اعضای جامعه به وقرایق و منرافع فضرایل اخلراقی 

نند ااتعدارها و عهاطف ر ونی  شد نخهاهند کرر و زمسنه بررای تهجه نک
تماوز به وریم و وقهق یکدیگر ر  اایه اا  بدی ها و ارسئات اخلراقی 

 (.16مهسا می شهر )

 یا و تدلسم و خدعه ، اغفال و ر وغ ، فریب و مکر مسلما ،اسااتمدا 

راند و نفعی کره از  ا از عسهب اخلاقی می  ذائل اخلاقی و اایر تزویر و 

 .خهانرردمی پلسررد گررررر، ناپرراک وهررا عایررد شررخص میایررن  اس

  االا  هدف، واسله ر در اسلام هد  وسیله را توجیه نمی کند:

 ا تهجسه نمی کند و االا  این  ا نمی پسندر و راته  رارس اا  کره برا 
واسله مقدس برای هدف مشروع اقردا  نمایسرد. چره  ر  اارلا ، عمرل 

پسند و نامشروع هسچگاس مه ر قبهل واقع نمی شهر، هرر چنرد مقدمره نا
برای عمل مشروع و وق قررا  گسررر. عمرل نامشرروع ر  هرر صره ت، 

 ا  واسله هدف ،نسز  اساا  االامی ر . بنابراین ا نامشروع و ناپسند ا
، زیررا نسس ف هر نهع واسله مماز کند و برای وصهل به هدتهجسه نمی

ها ها ا زش را ند، بلکه انتخاب وارسلهر  یک نظا  ا زشی، نه تنها هدف

 .اندنسز را ای ا زش

« کنرد یرا نره می مباح هدف واسله  ا»به عبا ت ریگر؛ اؤال این که: 

بدا  پااخ  مکتب نسس  که بتها  جدا و بسرو  از اعتبا ات یکائهالی 
های متفاوت ر با س آ  راشته باشند، ها ممکن اا  اندیشهگف ، مکتب

ف ممراز ممکن اا  ر  مکتبی انتخاب وارسله بررای  ارسد  بره هرد

 (17).شمررس شهر ولی ر  مکتب ریگر نه

برای دستیابی به هدد  در اسدلام  وسائل مجاز و غیرمجاز

کنرد الا  از مکاتبی اا  که خهر معرسن میمشخص شده است: ا

پسررندر و کرردا   ا ممرراز برررای وصررهل برره هرردف چرره واررائلی  ا می
هردف هائی برای ترامسن ر  نظا  االا ، معقهل نسس   وش .شما رنمی

 .راشته باشد تناقض برگزیدس شهر و با آ  اهدافی که االا  ر  نظر را ر،

، عردال ، پرهسرز از ر وغ و مکرر  طهرا ت نفرم ، تقرها مثلا االا  کره

عقرهل نسسر  ر  عرسن  ا ر  صد  اهداف خهر قرا  رارس، م ...و فریب و
وال، هر  وشی  ا برای  اسد  به این اهداف تمهیز کنرد زیررا ر  ایرن 

بنابراین اساا  االامی باید به  آید.صه ت به تناقض اااای گرفتا  می
این مهم تهجه کند و تنها از واایل مماز و اخلراقی بررای رارتسابی بره 

 (18اهداف خهر ااتفارس کند. )

 :م مبتنی بدر اخلداق مدداری بدودزندگی پیامبر اسلاروش 

گذا  االا  خهر عملا ر  همه وال نمهنه فضرائل اخلراقی و بنسا  مهام

خهر بر خلراف شررف انسرانی و اصرهل   اال  بهر و او هرگز ر  رو ا 

به مرر  ندار،  وعدس ر وغ اخلاقی قدمی بر نداش ، مرر   ا اغفال نکرر و

زر  و  ا هررس  وقرر  ناریرردس نگرفرر  و از  اس گررهل فضررسل  وررق و

که عارت اساارتمدا ا  منفره  ترا یخ  هاکا یرغل ها وبازی وقه انهاع
اا ، هدف خهر  ا پسش نبرر او هرگز به مصلح   نگ عه  نکررر و 

نسرز برا  اساا  اارلا بنابراین  .اخن نگف  ایمانش و عقسدس بر خلاف

 باشرد. های اخلراقیا زش و اصهل مبتنی برپسروی از بنسا  گذا ش باید 
(19) 

 

  های اخلاق اسلامیچالش

هرای اوکا  االامی و یگرانگی آ  برا اخلراق و ا زشر  برابر اساا  و 

 افراربرخی  .ها و اشکال و اعترا  هایی وجهر را روالای انسانی پراش
 محدوریتهاقهانسن و ریات و یا برخی و  مقابله اوکا  االامی مانند ودور 

، می رانند. چنسن ارعاهراییوقهق بشر متعا   با  ا  ر  وکهم  االامی
مثلرا گروهری ر  رنسرا ارلب  .اک و معسا  وقهق بشررمربهط اا  به مل
 ا با  و اعدا  وی هرجنای  و قتلی انما  رارس باشدی که زندگی یک فرر
و وکم اعدا   ا خلاف وقهق بشرر  می رانندمنافات ر  وق زندگی افرار 

ها و وقهقدا  هرا، رانند. ر  همسن وال ر  رنسای ما بسسا ی از کشه می
شمرند... بنابراین منافات اوکا  االامی هایی مماز میاعدا   ا برای جرم

های آنها  ا نمی تها  ملراک بررای مخالفر  برا اخلراق والرای با ریدگاس
و تهجه راشرته باشرسم کره بسشرترآنها اخلراق  ا  (21و 21)انسانی شمرر.

نکتره ریگرری کره ر   .راننردنسبی و مطابق با هنما های اجتماعی می
های و اخلاق باید به آ  تهجه کررر، تفراوت ریردگاسملاک و معسا  وقهق 

االا  و صاوبا  این نظریه  اجع به انسا  اا ، آنها ملاک و معسا شرا  
تنها تامسن زندگی بشر ر  این رنسا اا  و نگاس اارلا  بره زنردگی ابردی 

 .انسا  اا  و قهانسن االا  تنها تامسن کنندس منافع رنسا نسس 
 

 گیرینتیجه
می از جمله وکهم  هایی می باشد که بر اااس شرریع ، وکهم  االا

رین و باو  بنا شدس اا . وکهم  االامی  ا می ترها  وکهمر  قرانه  
الهی رانس  چرا که برپا راشتن مکا   اخلاقی، تحقق عدال  اجتماعی، و 
وفظ عزت و کرام  انسانی تنها ر  پرته اوکا  الهی قابل راتسابی اا  

الهی برقرا  ااختن وکهم  االامی و الهی اهمس  و برای اجرای اوکا  
فراوا  را ر. ر  وکهم  االامی لاز  و ضرو ی اا  کره اساارتمدا ا  
افراری آگاس به مقر ات و قهانسن االامی باشند تا بتهانند جامعه  ا هدای  
و از انحراف آ  به ارهی بری نظمری و هررج و مررج جلرهگسری کننرد. 

ر  ارله فقهی )قرآ ، ارن ، اجمراع و ضرو ت وجهری وکهم  االامی 
عقل( به  وشنی مه ر تهجه قرا  گرفته. جانشسنا  پرم از پسرامبر و نسرز 
ائمه اهل بس  ، وکهم   ا جرئری از ریانر  رانسرته و  هبرری جامعره 
االامی و رخال  ر  اساا   ا به عنها  وظسفه رینی و االامی بر عهدس 

 می گرفتند. 
ر  نظرا  اسااری بر اخلراق باشرد چررا کره وکهم  االامی باید متعهد 

مررمسرالا ی رینری، اگررر عطرف برر رو مؤلّفرۀ مشرروعس  آ ، یعنری 

http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%BA%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%BA%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B2%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B2%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AF%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AF%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%BA%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
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وقّانسرر  و مقبهلسرر ، نقررد و نظررا ت لرراز  صرره ت نگسرررر، برره رلسررل 
گرایی مررتبط و  اعتمارگرایی مفرط ر  بستری از باو های رینی و عاطفه

رهررای مرردنی و بنسرراری نها پسشسنۀ اارتبداری و ضررعف و اسرر 
ارالا ی و ظهره   ترا یخی، امکرا  برروز آاسبهایی از قبسل تشدید یکره

ااتبدار رینی، تقهیر  وکهمرر  مطلقررۀ رینری برا پشرتهانۀ مقبهلسر  
مررمی، بروز ماکساولسسم مذهبی و رولایه شد  تزویررر و  یررا ر  لرهای 

 وکهم  رینی و مررمی، رو چندا  مسشهر. 

 

                 خالقیا یمالحظهها
مهضهعات اخلراقی همچره ؛ اررق  اربری،  ضرای  آگاهانره؛ انتشرا   

 اند.چندگانه و ... ر  پژوهش واضر مه ر تهجه قرا  گرفته

 

 هنام واژه
 Politic.1 اساا 
 Government.2 وکهم 

 Ethical dimensions.3 ابعار اخلاقی
 Political thoughts.4 اندیشه های اساای

 Virtue ethics.5 ل اخلاق فضس
 Ethics of knowledge.6 اخلاق معرف 
 Ethics of situation.7 اخلاق وضعس 
 Human society.8 جامعه انسانی

 Islamic Government.9 وکهم  االامی
 Practical philosophy.10 فلسفه عملی
 Islamic attitude.11 نگرش االامی
 Ethical principles.12 اصهل اخلاقی
 Political ethics.13 اخلاق اساای
 Anti-morality.14 اخلاق اتسزی
 Moral vices.15  ذایل اخلاقی
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