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 چکیده 

ابع یابی به قدرت و تسلّط بر منپذیرفته که دستها در طول تاریخ، با اهداف متفاوتی صورت میبرپایی حکومت
وحیدی های مکتب تتوجّهی از این اهداف بوده است. حکومت اسالمی به دلیل ریشهانسانی و اقتصادی، بخش قابل

ها، اهداف اخالقی است. دهد که بخشی از آنها را با اهدافی متفاوت ارائه میدیگر از انواع حکومت ایآن، جلوه
هایی را برای پویایی اخالق در هایی از این دست بوده که برنامهحکومت علوی و انقالب اسالمی ایران، نمونه

البالغه و قانون اخالقی این دو حکومت، در نهجاهداف رسد، اند. به نظر میفردی و اجتماعی به اجراء درآورده ةحوز
 ینبیشیضمن اثبات لزوم پهدف آن است که باشند. راستا میاساسی جمهوری اسالمی ایران تبیین شده و هم

این موارد استخراج و تحلیل شده، تا میزان اشتراک این دو متن در زمینة اهداف  ،حکومت یبرا یاهداف اخالق
هر دو منبع، به این نتیجه دست یافته است که هر دو، پویایی  ةحاضر، ضمن مطالع ةمقال اخالقی مشخص گردد.

پوشانی با هم، پنج محور را مورد بحث اخالق فردی و اجتماعی را در رأس اهداف حکومت دانسته و ضمن هم
دین  رپایی و تقویتاند، شامل: رشد و سعادت انسان، گسترش فضایل اخالقی، هدایت فردی و اجتماعی، بقرار داده

 انحراف و گمراهی.و مقابله با 
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 .مقدّمه1
عنوان مثال، در کشورهایی که به ساختاری در جوامع گوناگون، متفاوت بوده و به حکومتهدف از تشکیل 

ه، های همگانی و ارضاء توقّعات جامعهدف از تشکیل دولت، تأمین نیازمندیاند، مند دست یافتهمدنی و نظام
بخشی (. ضمن اهمیّت2/111: 1831 هاشمی، ن.ک:) باشدهای مدوّن و مشخّص میاجرای برنامه ةبه وسیل

ای خدامحور، دارای اهداف مخصوص تالش برای ایجاد حکومت اسالمی و جامعهبه این توقّعات و تکالیف، 
نی و شخصیّتی انسان و رشد او رواین اهداف، فراتر از افق مادّی و دنیوی بوده، ساحت د. به خود بوده است

ای یژهو حکومت اسالمی، متّکی بر عقاید مکتبی بوده و نظام. ردگیبرمیدر مسیر معنویّت و تکامل را در 
باشد؛ حکومتی است هدفدار و می یهاست که در عین اهتمام به مردم، در صدد اجرای قوانین و فرامین ال

ور زمان به امهم صورتبهریزی داشته و برخاسته از آرمان توحیدی که برای تعالی و سعادت بشر برنامه
 پردازد.معنوی میمادّی و 

های تاریخی آن، مانند حکومت امیرمؤمنان)ع( در صدر اسالمی در نمونه های حکومتبازخوانی دیدگاه    
تواند زوایای گوناگونی از اهداف تشکیل حکومت اسالم و جمهوری اسالمی ایران در عصر کنونی، می

 در ساحت اخالق را روشن کند. ویژهبهاسالمی، 

 لهئبیان مس. 1-1

های بنیادی حکومت علوی با دیگر تفاوت ةدهندنشان ،البالغهبررسی اهداف و ساختار حکومت در نهج
یابی ( و برپایی آن و دست01 و 04نامه/) بوده هیهاست. از دیدگاه امام علی)ع(، حکومت، امانت الحکومت

گرفته برای برپایی حکومت، های صورت ( و تالش2/214: 1813 مغنیه،) به قدرت، فاقد ارزش ذاتی است
 ای که(، به گونه181خطبه/) باشدرفع انحرافات میطلبی و طلبی، بلکه با هدف اصالحنه با هدف قدرت

اخالقی در ساحت فردی و اجتماعی، بخش مهمّی از اهداف برپایی حکومت را  مسائلبخشی به سامان
ی در ایجاد الگوی دولت اسالمی داشته و مسیر . بازخوانی و گردآوری این اهداف، نقش مهمّدهدمیتشکیل 

 کند.نی در عصر حاضر را مشخّص میهای دیحرکت حکومت
میق های عو ریشه لّتاعتقادی مزیربنای »پدیداری انقالب اسالمی ایران، به دلیل خاستگاه مذهبی و     

بر اساس (. 2: 1833 نجفی،) «ها را پدید آورده استای دیگر از انواع حکومتمکتب توحیدی اسالم، جلوه
کند که بخش این شکل از حکومت، اهداف متفاوتی را دنبال میقانون اساسی جمهوری اسالی ایران، 

ها، در خدمت تربیت، رشد ابزار و برنامه ةهستند. در چنین حکومتی، هم اخالقیها، اهداف از آن هیتوجّقابل
اف سازی آن، اهدهای پیدایش انقالب اسالمی و روند گفتمانزمینهدر واقع،  .گیردو تکامل انسان قرار می

 ای را معرفی کرد که با گذر زمان به تکامل رسید.ویژه
ا بنابراین، منشأ پدیداری قوانین آن، ب ؛ایران، مبتنی بر عقائد مذهبی و نظام وحی است یساختار حقوق    

گون هایی کامالً دگریق منابع، موجب برداشتشناخت دقباشد. روشن است که عدم ها متفاوت میسایر نظام
البالغه بوده که ضمن برخورداری از اعتبار قابل از مقررات حاصل از آنها خواهد شد. یکی از این منابع، نهج

 .گذاردقبول، تصویر روشنی از حکومت علوی و اهداف آن، به نمایش می
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 دنبال بازشناخت و تحلیل تطبیقی اهداف اخالقی گیری از روش تحلیل محتوا، بهضمن بهره ،حاضر ةمقال    
ینی باثبات لزوم پیشالبالغه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بوده تا بتواند، ضمن حکومت در نهج

اهداف، آنها را  دیگرنمایاندن تمایز بین اهداف اخالقی حکومت با اهداف اخالقی برای حکومت اسالمی و 
اهداف اخالقی را مشخص کند. بدین روی،  ةمیزان اشتراک این دو متن در زمین تا استخراج و تحلیل کرده

البالغه و قانون اساسی جمهوری روی، این است که: اهداف اخالقی حکومت در نهجهای پیشپرسش
 اند؟ و اشتراک این اهداف در دو متن مزبور، به چه میزان است؟اسالمی ایران کدام

یین خوبی تبدهد که اهداف اخالقی و اصالح فرد و جامعه در این دو متن، بهنشان میهای ابتدایی بررسی    
 قرار دارند.ی حکومت روهای پیشو در رأس افقدر یک راستا اهداف این شده و 

 پژوهش پیشینة. 1-2

، به صورت مستقیم یا ضمنیهایی که به، در سه گروه، قابل معرفی است. نخست، کاوشپژوهش ةپیشین
اهداف فرهنگی حکومت »های: اند، مانند کتابالبالغه پرداختهاهداف اخالقی حکومت در نهج

دولت »البالغه تبیین کرده؛ نهج ةدنادم که برخی اهداف فرهنگی را در محدو محمدحسن، «)ع(منینؤامیرالم
 وعیموضیر ـتفس»گذارد؛ ایش میـ، مصطفی دلشاد تهرانی که سیمای حکومت علوی را به نم«آفتاب
)ع( سیاسی امام علی ةبه اندیشه و سیر ،رم و پنجما، مصطفی دلشاد تهرانی که در فصل چه«البالغهنهج

 ، علی کربالیی و مهرعلی لطفی؛«البالغهر نهجــاهداف حکومت اسالمی از منظ»پرداخته و مقاالت: 
اسی سی ةتشریح اندیشها به نگاشته؛ این ، بهرام اخوان کاظمی«مام علی)ع(ا ههای حکومت از دیدگاآرمان»

مانند: عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی، تربیت اخالقی،  پرداخته و به اهدافی )ع(منانؤحکومتی امیرم ةو سیر
 د.انپرداختهنها حکومتتطبیقی روش حکومتی با سایر  ةاند، امّا به جنبتعلیم و تربیت پرداخته

اهداف و وظایف اصولی حکومت »های: ارتباط دارد، مانند کتاب گروه دوّم، به اهداف حکومت اسالمی    
عود مس «اهداف حکومت اسالمی»؛ ریائح یائفص، علی «اهداف حکومت دینی»؛ موحد علی شیخ، «اسالمی
اهداف حکومت »، حسین جوان آراسته؛ «اهداف تربیتی حکومت اسالمی»و مقاالت:  رانوندیب کریمی
، امّا دهرحکومت اسالمی اشاره کو مسعود کریمی؛ که این گروه، به اهداف گوناگون  ، یحیی فوزی«اسالمی

ای هشناسی اهداف حکومتتفاوت» ةهای تطبیقی، مقالپژوهش ة. در زمینبر اهداف اخالقی تمرکز ندارند
 ، به قلم یحیی فوزی و مسعود کریمی وجود دارد.«سکوالر و حکومت اسالمی

اند، اختهپرد صورت مستقیم یا ضمنی، به اهداف اخالقی انقالب اسالمی ایرانها، بهگروه سوّم این کاوش    
حقوق اساسی در جمهوری »؛ احتفدالبع، انیسه «راندر ای یالماس البقان وینعم دافاه»های: مانند کتاب

، «کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران»ین مدنی و مقاالت: الدّسید جالل« اسالمی ایران
روزبه؛ که همگی به  محمدحسن، «مراتب اخالقی قانون اساسی جمهوری اسالمی»اسماعیل رحیمی نژاد؛ 

ف اند، امّا به تطبیق این اهداداشته مباحث اجتماعی اشاره ة، بر پایبرخی اهداف معنوی و اخالقی، به خصوص
 اند.صدر اسالم نپرداختهدر بر حکومت نبوی و علوی 
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ه البالغه تمرکز نشدبر اهداف اخالقی حکومت در نهج ،های صورت گرفتهاست که در پژوهش نکته این    
صورت نگرفته جمهوری اسالمی ایران البالغه و قانون اساسی تطبیقی اهداف حکومت در نهج ةمطالعو 

صورت دارد ضمن مطالعه جامع هر دو منبع، این اهداف را گردآورده و بهاست و پژوهش حاضر در نظر 
 تطبیقی به تحلیل آنها بپردازد.

 ضرورت و اهمیّت پژوهش. 1-3

دهد، ای را ارائه میهای ویژهو دینی بوده که اصول و روش هیحکومت امیرمؤمنان)ع( نمادی از حکومت ال
ا، هیابد. این اصول و روشو معنوی ارتباط می مسایل اخالقین موارد، به پرورش از ای هیبخش قابل توجّ
به ویژه مدیران، به وظایف دولت  ،ها، ضمن توجّه دادن همگاناند که بازخوانی آنگذاری شدهبر اهدافی پایه

می سالدهد. انقالب اامور اخالقی، الگویی تمام عیار را برای نیل به اهدافی متعالی ارائه می ةاسالمی در زمین
با توجّه به گذشت چهار دهه از انقالب های دینی شکل گرفت. مذهبی و ریشهاعتقادات  ةایران، بر پای

دوچندان داشته و همگان را به اهداف ابتدایی اف اخالقی در همین راستا، ضرورتی اسالمی، بازخوانی اهد
در دو الگوی حکومت علوی تطبیقی اهداف اخالقی  ةدهد. مطالعتشکیل جمهوری اسالمی ایران توجّه می

 های اخالقی حکومت اسالمیمند از بایستهدر صدر اسالم و جمهوری اسالمی در عصر کنونی، تفکّری نظام
رورت اثبات ض تحقیق، نشان از نبود چنین پژوهشی دارد. ةپیشین کهآنویژه گذارد، بهرا به نمایش می

 از آنها، یقیتطب لیخراج و تحلـدر هر دو منبع و است یحکومت اسالم یبرا یاهداف اخالق ینبیشیپ
 .گرددیم یپژوهش حاضر تلقّ هایینوآور

 

 بحث .2

 اخالق معنا شناسی .2-1

 فلسفة اخالق( به کار) «Moral Philosophy»رادف با ـمت «Ethics»در متون انگلیسی، گاهی واژة 
مربوط به آن  مسائلاخالق( و احکام و ) «Morality»( و فلسفة اخالق به 21: 1834 ،اتکینسون) رودمی
« Morality»معانی دیگری نیز دارد. گاهی این واژه را با خود اخالق « Ethics»پردازد. البته واژة می

های شخصیّتی و کلمه ویژگی به معنای منش و «Ethos»از واژة یونانی « Ethics»دانند. واژة مترادف می
«Morality »ین از واژة الت«Mores» (. در 23: 1811فرانکنا، ) به معنای رسم و عادت گرفته شده است

اخالق دستگاهی از عقاید جاری جامعه است که »های ارائه شده برای اخالق، بیشتر معتقدند: تعریف
 «هاستها و رفتار افراد آن جامعه و شامل بایدها و نبایدهایی پیرامون این رفتارها و منشدربردارندة منش

ق اخال»نامید. در این معنا، « نهاد اخالق زندگی»توان آن را نشانگر (. بدین معنا می11: 1834 ،اتکینسون)
 ،فرانکنا) «هاستآنها و تا حدّی مرتبط با و البتّه متفاوت از آن چیزی هم عرض هنر، علم، دین، حقوق

 «نظریّات اخالقی شکل گرفته استدر طول تاریخ و در حاشیة »بنابراین، مفهوم اخالق ؛ (22-23: 1811
 (.13-12: 1813 ،دروبیستکی)
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 ،اثیر جزریناب) اندگفته« الّسجّيهالّدين و الطّبع و »سی و اسالمی، معنای لغوی خُلق را در متون عربی، فار    
 :1821 ،شریفی) اندو برخی آن را به معنای سرشت و سجیّه دانسته (1/111  :1811 ،طریحی ؛2/14  :1811

جمال ) است« هاها و خصلتخوی»( به معنای 1/111: 1811 ،طریحی) جمع این واژه، أخالق، (،21
؛ 20: 1811 ،نراقی) در ساحت کاربردی و اصطالحی، اخالق به معنای ملکه(. 0/043: 1811 ،خوانسارى

: 1824 ،دّثیمح) (، کیفیّت باطنی11/812: 1048 ،؛ مجلسی11: 1833 ،«مسکویه»الرازی؛ 10تا: بی ،طوسی
( و وصفی 1/111: 1811 ،؛ نیز، ر.ک: طریحی81: 1813 ،؛ شبّر12: 1028 ،فیض کاشانی) ( هیأتی خاص11ّ

توان گفت: ( که در تعریف آن می21/11تا: بی ،؛ مطهری1/211: 1810 ،طباطبایی) از اوصاف روح است
ودجوش خند کارهایی متناسب با آن صفات، به شکل شوهای پایدار در نفس که موجب میصفات و ویژگی»

 ؛1/111: 1818 ،: سجادیک ؛ نیز ر.21: 1821 ،شریفی) «و بدون نیاز به تفکّر و تأمّل، از انسان صادر شود
(. اثر اخالق در رفتار بیرونی 8/810: 1811 ،؛ جمال خوانساری3: 1831 ،؛ سادات11: 1832 ،خانیفتحعلی

(. اخالق با رفتار تفاوت دارد، زیرا ممکن است اخالق به هر دلیل، زمینة 11: 1824،محدثی) شودآشکار می
(، اخالق با آداب هم متفاوت است، زیرا که آداب جنبة 12: 1028 ،فیض کاشانی) بروز و ظهور بیرونی نیابد

تلف مخ کند، ولی آداب در شرایطظاهری رفتارهاست، اخالق در شرایط زمانی و مکانی متفاوت تغییر نمی
 (.04: 1832 ،خانیفتحعلی) شوددگرگون می

ها و ها، منشهای پایدار در نفس انسانای از ویژگی، مجموعه«اخالق»در پژوهش حاضر، منظور از     
ای از ، مجموعه«اهداف اخالقی»رفتار فردی و اجتماعی و بایدها و نبایدها در این زمینة است و منظور از 

 برای پویایی کامل اخالق فردی و اجتماعی است.های تبیین شده افق

 داناناخالق از دیدگاه حقوق. 2-2

هایی با عنوان مقدّمه یا کلیّات حقوق و مانند آن، به مباحث دانان در کتابدهد، حقوقها نشان میبررسی
: 1821 ،موراوتز) 1گذاری(، اخالق و قانون1/011: 1821 ،کاتوزیان) اند، مانند: حقوق و اخالقاخالقی پرداخته

های گذاری و ارزشقانون ،(828: 1828 ،هارت) (، حقوق و اخالق22: 1831 ،گلدوزیان) (، قواعد اخالقی181
رابطه حقوق با عدالت و سایر قواعد  ،(11: 1833علیزاده، ) حقوق و اخالق ،(811: 1831صانعی، ) اجتماعی
 در دو بخش زیر، قابل ارائه است:،ها(. مباحث این کتاب83: 1821حیاتی، ) اجتماعی

 دانانتعریف و گسترة اخالق از دیدگاه حقوق. 2-2-1

ها، وجدان آدمی اند که معیار تشخیص و قضاوت پیرامون آناخالق را مجموعه قواعد مورد احترامی دانسته
اخالق، »است از: ها، عبارت (. یکی از بهترین این تعریف10: 1833 ،؛ علیزاده0/11: 1811 ،امامی) است

ها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال الزم است. قواعد اخالق، میزان مجموعة قواعدی است که رعایت آن
 (.1/011: 1821 ،کاتوزیان) «تشخیص نیک و بد است

مبنای اخالق، قواعد عالی و محترمی است که از »های اخالق، باید بیان داشت که در زمینة ویژگی    
تواند کاری می»( و 1/012: 1821 ،کاتوزیان) «آیدعقلی و تجربی و اعتقادی به وجود میترکیب اصول 

                                                           
1. Morality and Legislation 
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های موردنظر اخالق، چهرة (. فضیلت012همان: ) «موضوع اخالق قرار گیرد که با آزادی انجام گرفته باشد
(، هر 011مان: ه)های فردی هستندگویند و مجرّد از ویژگینوعی و کلّی داشته و از قانون زندگی سخن می

مشخصّة خاص (. »082همان: ) دهدچند، اخالق به پاکی و باطن و اصالح فرد بیش از حقوق اهمیّت می
عنوان راهنمای عمل خود و مبنای ارزیابی ها بهتوانند و باید از آنمعیارهای اخالقی این است که افراد می

برای یافتن اصول اخالق و حفظ واالیی »روی،  (. بدین181: 1821 ،موراوتز) «اعمال دیگران استفاده کنند
و پیشگامی آن در رهبری اجتماع، معیار، وجدان تودة مردم نیست؛ الگوی اخالقی، منش پارسایان و بازتابی 

(. بر همین 1/022: 1821 ،کاتوزیان) «ها دارداست که وجدان آنان در برابر همه اعتقادها و نیازها و سنت
 (.01: 1821 ،حیاتی) «کنندی، در روابط اجتماعی، مفهوم و مصداق پیدا میهای اخالقارزش»مبنا، 
(، توجه 1/041: 1821 ،کاتوزیان) «های بشریپاکی وجدان، تأمین سالمت روح و جسم و رفع نقیصه»    

تعدیل غرایز حیوانی »(، 004همان: ) «توجه به حُسن نیّت و اصالح فرد»( و 081همان: ) به زندگی اجتماعی
ترمیم و تکامل فضایل »( و 042همان: ) «شر، آماده ساختن او برای زندگی در اجتماع و سلوک با دیگرانب

 رود.دانان به شمار می( وظایف و اهداف اخالق، از دیدگاه حقوق22: 1831 ،گلدوزیان) «انسانی

 رابطة حقوق و اخالق. 2-2-2

رابطة »( و 1/042: 1821 ،کاتوزیان) «اندداشتهاز دیرباز، حقوق، اخالق و مذهب، با هم رابطة نزدیک »
، (. این روابط002 همان:) «رسد، نزدیک و محکم استحقوق و اخالق، بیش از آنچه در بادی امر به نظر می

اخالق نیز، مانند حقوق، از قانون زندگی سخن »دلیل وجود برخی اشتراکات بین آنها است، زیرا که به
ارزشهای اخالقی و قواعد حقوقی، هر دو در »( و 011همان: ) «های فردی استگوید و مجرّد از ویژگیمی

حقوق و اخالق، شامل » کهآن(. ضمن 01: 1821 ،حیاتی) «کنندروابط اجتماعی مفهوم و مصداق پیدا می
-وقعیّتمها یا در طول زندگی و نه فعالیّت تکرارشوندةهای دائماً قواعدی هستند که رفتار فرد را در موقعیّت

توان محدود به دنیای نه اخالق را می»(. بدین روی، 213: 1828 ،هارت) «کنندهای خاصّ، تنظیم می
 (.1/082: 1821 ،کاتوزیان) «دانست اعتنایبدرون کرد و نه حقوق را نسبت به اصالح فرد و آرامش وجدان او 

ر هر دین تقوی د»اپذیر است، زیرا که بینی اهداف اخالقی در ضمن قوانین حقوقی، ضرورتی انکارنپیش    
و مسلکی که باشد، مستلزم احترام گذاشتن به حقوق سایرین و خودداری از تجاوز و تعدّی نسبت به دیگران 

مستقیماً باعث سهولت برقراری و اجرای  کهآن عالوه براست. بدین ترتیب، پرورش و گسترش این ارزش، 
: 1831 ،صانعی) «اندازد که با تعالی روان و فکر و احساس مالزمه داردشود، افراد را در راهی میقانون می

818 .) 
: 1821 ،کاتوزیان) «اثر اخالق، تنها در تهیة قواعد حقوقی نیست، در اجرا و تفسیر آن نیز اثر دارد»    

: 1821 ،حیاتی) «گردندمی ترین منابع قواعد حقوقی محسوبارزشهای اخالقی، یکی از مهم»( و 1/021
تر باشد، میزان تأثیر قواعد اخالقی در آن تر و تکامل یافتههر چقدر نظام حقوقی متّرقی»(. بدین روی، 01

حقوق متضمّن اجرای اخالق »( و در یک نگاه، باید بیان داشت که 18: 1821 ،حیاتی) «تر استپررنگ
 (.103: 1821 ،موراوتز) «است
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 البالغهاهداف اخالقی حکومت در نهج. 2-3

 رشد و سعادت انسان. 2-3-1

اى امن براى رشد نما از حکومت علوی است، حکومتی که در پرتو آن، جامعهای تمامالبالغه، آیینهنهج
رشد نخواهند  ةترسان و ملتهب، اخالق و تربیت اجاز ةآید. پیداست که در یک جامعها فراهم میانسان
ها، به شاخصه های است که بخشی از اینبرخوردار از شاخصه(. این حکومت، 112: 1820 ،دلشاد) داشت

 ویژه تعالی انسان واهداف آن بازگشته و فرآیند کلّی حکومت امیرمؤمنان)ع(، در راستای همین اهداف، به
ا، هبدین روی، رشد اخالقی و دور شدن از رذیلتباشد. یابی جامعه به کمال و نزدیک شدن به خدا میدست

ها از آرمانت امّت را ی است. امام علی)ع( آموزش و تربیی و اجتماعی، از اهداف حکومت علودر ساحت فرد
هدف ( 80خطبه/) «تَ ْعليُمكْم َكْيًلا َتْجَهُلوا َو َتْأِديُبكْم َكْيَما تَ ْعَلُموا»شمارند: حقوق مردم برمیو وظایف حکومت و 

بیهقی ) ها، هدف اصلی حکومت استانسان یابی به قدرت نبوده، بلکه تربیتاز برپایی حکومت، دست
 ةامام على)ع( تعلیم مردمان و آگاه ساختن آنان، هدفى اساسى در عرص ةدر اندیش»(. 1/143: 1811 ،کیذری

بخشى به مردمان آغاز کرده و به پیش بُرد. از نخستین امام على)ع( حکومت خود را با آگاهى سیاست بوده و
 ،دلشاد) «هاى سیاسى استآخرین سخنان ایشان، بیانگر آگاهى بخشىتا  هاى حکومتى آن حضرتخطبه
1820 :144 .) 

یابی به کماالت انسانى را از میان برداشته و زمینه موانع رشد و دستتالش امام)ع( بر این بوده است که     
 ها فراهم آورد.را برای رشد فردی و پویایی اجتماعی انسان

ْن أَ » :امیرمؤمنان)ع(، حکومت فاقد ارزش ذاتی بوده، مگر برای احیای حق و درافکندن باطلاز دیدگاه     
 ،ها و قرار گرفتن فرد و جامعه در مسیر خداگونگیکه رشد و تعالی انسان( 88خطبه/) «أُِقيَم َحّقاا َأْو َأْدَفَع بَاِطًلا 

 سوی فضایل اخالقید و جامعه بهاست. با حرکت به سمت چنین هدف واالیی، فر برپایی حقبخشی از 
 و اطلب نابودی حق، ةبرای اقام»یابند. با این نگاه، اگر برپایی حکومت حرکت کرده و به سعادت دست می

و ارزشمند خواهد  هیال ،(2/222: 1811 ،مکارم شیرازی) «باشد کمال و سعادت یسوبه جامعه دادن سوق
دنیوی و اخروی بوده که قرار گرفتن در مسیر بالندگی و هدایت: یابی به سعادت نهایت این رشد، دست .بود
 شتارا در پی خواهد د هییابی به بهشت ال( و دست2/132: 1881 ،الحدیدأبیابن) «ادشَ الرّ  يلِ بِ سَ »
 (.111خطبه/)

هداف اها، بخشی از این برپایی حکومت اسالمی با اهداف گوناگونی همراه بوده که رشد و سعادت انسان    
 چنین حکومتی، انسان مؤمن و نیکوکار، به رشد معنوی و تعالی اخالقی خود بپردازد ةتا در سای باشدمی

ارم مک) «پیمایندمى اللّه الى قُرب برای رسیدن به مقام را خود ها راهانسان»ای، جامعه در چنین (.04خطبه/)
در حکومت علوی » .چنین رشدی را فراهم آورد ةو حکومت موظّف است، زمین( 2/081: 1811 ،شیرازی

پندارند، سیاست به معنی خدعه و نیرنگ و متوسّل شدن به دروغ و دغل و سیاستمداران می آنچهبرخالف 
 (.11: 1820 ،پهلوان و شریعتی) «بلکه به معنی رعایت آداب دین و سجایای اخالقی است ،مکر نیست
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هویّت، کرامت و آزادگی انسان است. توجّه به شخصیّت انسانی و  رشد و سعادت انسان، در گرو تقویت    
َتكْن ال»جاست که فرمود: بازیابی هویّت و کرامت او، همواره مورد تأکید امام علی)ع( بوده است. اوج کالم، آن

در واقع،  .«آفریده استبنده دیگرى مباش که خداوند تو را آزاد (، 81نامه/) «َعْبَد َغيِرك َو َقْد َجَعَلَك اهلُل ُحّراا 
توان آیند و بدون تقویّت و تثبیت آزادگی، نمیدست میکماالت انسانی در بستری از آزادگی رشد یافته و به

براى پویایی  را و استعدادهای درونی خود، زمینه آگاهى آدمى از ارزش»به فضایل اخالقی دست یافت. 
: 1820 ،دلشاد) «آورَدجهت رسیدن به کمال را فراهم میگیری صحیح از وجود خود، در استعدادها و بهره

ت هویّت، ارزش و کرامت فردی و اجتماعی حرکت کند، به بدین روی، اگر حکومت به سمت تقوی (.32
 های گوناگون خواهد انجامید.گسترش و تعمیق اخالق در عرصه

 گسترش فضایل اخالقی. 2-3-2

ین مهمّ، اداشته و  بر عهدهفضایل اخالقی را ها و نیکی بهبخشی گسترش و عمق معرفی، ةحکومت، وظیف
ار و گفت ةها به وسیلگسترش نیکی م علی)ع( ضمن یادآوری ضرورتاز اهداف برپایی حکومت است. اما

اْلَمْعُروَف  فَ َرْشُتُكمُ »د: شمرهای خود برمیها و تالشهای اخالقی را از فعالیّترفتار، معرفی فضایل و بزرگواری
(. امام)ع( با بیان اهداف و وظایف حکومت، در 31خطبه/) «ِمْن قَ ْوِلي َو ِفْعِلي َو َأرَيْ ُتُكْم َكَراِئَم اْْلَْخًَلِق ِمْن نَ ْفِسي

ای از عنوان نمونهبلندی مانند عدالت، به ضرورت گسترش اخالق و همبستگی اجتماعی، به یممفاهکنار 
برترین بندگان خدا را »(. امام)ع( 18نامه/) «ةالرَِّعيَّ  ةظُُهوُر َمَودَّ ...  ةَعْيِن اْلُواَل  ةنَّ َأْفَضَل قُ رَّ إ ِ»پردازد: فضایل می

ها، ( و ضمن پایبندی بدان110/طبهخ) «های شناخته شده را برپاداشتهد که سنتشمرپیشوای دادگری برمی
 (.2/012تا: یب ،شیرازیحسینی) «گماردهای پسندیده همّت میروش به گسترش»

 تری را برای آنان بیانهای جزئیامام)ع( کارگزاران خود را به روحیّات و رفتار اخالقی فراخوانده و توصیه    
ََحاِد ْْ فَ : »با مردم به نیکی رفتار کند دهد کهفرمان می ، عبداهلل بن عباسحاکم بصرهبه دارد. امام)ع( می

ْحَساِن ِإَلْيِهمْ  دعوت ز از دروغ و تهمت هیخود را به نرنجاندن مردم و پر دیگر ( و فرماندار13نامه/) «َأْهَلَها ِباْْلِ
ُهمْ : »کندمی های اخالقی به فرماندهان توصیه(، 21/نامه) «آُمُرُه َأْن اَل َيْجبَ َهُهْم َو اَل يَ ْعَضَهُهْم َو اَل يَ ْرَغَب َعن ْ

( و 21ه/ـنام)بکرابیدبنـاخالقی به محمورات ـدست( و 11نامه/) المال( و کارگزاران بیت14نامه/) سپاه
یابی به اهداف اخالقی حکومت (، همگی در راستای دست18نامه/) اخالقی به مالک اشتر ةدهای گسترتوصیه
 است.

 هدایت فردی و اجتماعی. 2-3-3

 اْلََحق   َننِ سَ  َعَلى َلُكمْ  َأَقْمتُ » ها دانسته:تالش برای هدایت انسان ،ولیّت راؤامیرمؤمنان)ع( هدف از پذیرش مس
حکومت اسالمی ی ها و جامعه را از وظایف رهبر( و تالش برای هدایت انسان0خطبه/) «ةاْلَمَضلَّ  َجَواد   ِفي

 :همراه بوده هیا اهداف الب ،مدیریّت اجتماعی یدگاه امام)ع(، پذیرش حکومت و پذیرشاز دزیرا د، شمربرمی
ْدَفَع َأْو أَ َِأْن أُِقيَم َحّقاا »دنبال دارد: ( که برپایی حق و درهم کوبیدن باطل را به181خطبه/) «ِإن ي أُرِيدُُكْم ِللَّه»

 عنوان هدف اصلی حکومت استها بهدر گرو هدایت انسان ،بدون تردید، برپایی حقّ ( و88خطبه/)«بَاِطًلا 
 (.1/143: 1811 ،بیهقی کیذری)
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: 1813 ،هاشمی خوئی) است« الّله سبيل إلى ةالّله و الدالل إلى ةالّدعو »نظر امام)ع(، همان هدایت مورد    
مداری قرار گرفته و به سعادت (. با حرکت به سمت چنین هدف واالیی، فرد و جامعه در مسیر اخالق3/882

 جامعه ادند سوق» و باطل نابودی حق، ةکه برپایی حکومت برای اقامیابند. با این نگاه، درصورتیدست می
 .و ارزشمند است هیال (،2/222: 1811 ،مکارم شیرازی) «باشد کمال و سعادت سوىبه

حضرت مهدی)عج( خواهد بود. امیرمؤمنان)ع( سیمای اخالقی  گری در زمان برپایی حکومتاوج هدایت    
 گرداند،ازمىب الهى هدایت متابعت به را نفسانى هواهاى»کند: و تربیتی حکومت ایشان را چنین ترسیم می

 قرآن تابع را هااندیشه و آراء. باشند درآورده نفسانى هواهاى متابعت به را الهى هدایت که روزگارى در
  (.183خطبه/) «باشند ساخته خود هاىاندیشه و آراء تابع را قرآن که روزگارى در گرداند،

 سرگردانى نفوس»خواهد یافت، ایشان اهداف اخالقی خود دست  ةحکومت اسالمی به هم ،زماناین در     
 خویش راه به ،دارندیبرم گام نفسانى هاىخواهش و هاهوس ظلمانىِ وادى در و مانده باز حق راه از که را

 «داردیموا خویش هدایت انوار از پیروى به و رهاندمى فاسد اعتقادهاى و هاتباهی از را آنها و گرداندیبازم
پردازی بر محور هها، در پرتو قرآن به سامان رسیده و نظریّ(. در این دوران، اندیشه8/112: 1811 بحرانی،)

: 1811 ،الحدیدابیابن) جا را فراگرفتهامواج هدایت، همه(، 2/818تا: بی ،شیرازیحسینی) قرآن خواهد بود
(. دوران رهبری 2/04 :1881 ،الحدیدأبیابن) «گرددخودرأیی و هواهای نفسانی سرکوب می»( و 0/210

برای تبلور اهداف اخالقی است که حکومتی بر مدار هدایت و قرآن بوده و نمادی  اریعتمامالگویی  ،ایشان
  (.2/014: 1811 ،الموسوی) باشدگر مییافته و هدایتهدایت از تالش رهبران

 ةبری از خود را مقدّمامیرمؤمنان)ع( فرمانپذیری از رهبری میسّر خواهد شد. هدایت امّت در پرتو اطاعت    
 «ةاْلَجنَّ  ِبيلِ سَ  َعَلى اللَّهُ  َشاءَ  ِإنْ  َحاِمُلُكمْ  َفِإن ي َأطَْعُتُموِني َفِإنْ »د: دانسوی بهشت میها بههدایت انسان

رفتار بر »( و 2/132: 1881 ،الحدیدأبیابن) «یـهدایت به مسیر رشد و تعال»راه بهشت را،  ؛(111خطبه/)
 (.14/21: 1811 ،شوشتری) انددانسته «مدار حق

است و بهترین  هی، مطلبی روشن و بدییابی به اهداف اخالقیهدایت شهروندان برای دست ضرورت    
اِد َأنَّ َأْفَضَل ِعبَ » :پیشواى دادگرى است که خود هدایت یافته و مردم را هدایت نمایدها نزد خداوند، انسان

 محبّت اندوزی،علم» ها را بهچنین مدیر و پیشوایی، انسان(، 110خطبه/) «ُهِدَي َو َهَدى ِعْنَد اللَِّه ِإَمامٌ َعاِدلٌ اللَِّه 
ساز تواند انسان. مدیری که خود، هدایت نیافته، چگونه می(2/018: 1813 ،مغنیه) «دهدو برادری سوق می

که  (110خطبه/) پیشوایی، بدترین مردم، نزد خداوند استها باشد؟ چنین مدیر و سوی خوبیو هدایتگر به
 (.2/012تا: بی ،حسینی شیرازی) «دهدها را نشر میهیها و گمرابدعت»، یناآگاهدلیل به

 که بدانید» :سوی اخالق فاضله، فرمودآوری بهرویپذیری و امام)ع( ضمن فراخواندن مردم به هدایت    
 از سپ آن از و برد خواهد( ص)پیامبر راه به را شما خواند،فرامى را شما اینک که کنید پیروى کسى از اگر
پیداست  (.111خطبه/) «افکنید زمین بر گردن از را سنگین و سخت بارِ آن و شوید آسوده رفتن بیراهه رنج

ه ک بودهآمیز اجتماعی زیستی مسالمتهم عی، در گرو هدایت، اخالق فاضله وکه آسودگی فردی و اجتما
 همگی از اهداف حکومت اسالمی است.
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دیگری از هدایت امّت به سوی اهداف اخالقی، در گرو امر به معروف است. گفتار امام علی)ع( که  ةجلو    
ْبًَلغُ »فرمود:  ها به معنای فراخواندن مردم به سوی نیکی (141خطبه/) «ةالنَِّصيَحَ  ِفي ااِلْجِتَهادُ  وَ  ةاْلَمْوِعظَ  ِفي اْْلِ

م و تداو .باشدحکومت و مدیران سیاسی و اجتماعی می ةبرای آنان است که بر عهد هیخواسعی در نیکو 
ی، برای حرکت به سوی اخالق اسالمی، اهمیّت فراوان داشته تا مپیوستگی این فراخوان و دعوت عمو

 ،هاشمی خوئی) «گردن نهاده و سنّت نبوی احیا شود هیفرمان ال»ها، به همگان، ضمن دوری از زشتی
1813 :3/882.) 

 برپایی و تقویت دین. 2-3-4

ها و دستورات دینی در سه بخش عقاید، احکام و اخالق قابل تقسیم است. بدین روی، برپایی و تقویت آموزه
دین، به پویایی اخالق و تحقق اهداف اخالقی خواهد انجامید. قرار گرفتن در مسیر زیست اخالقی و پیمودن 

و سنّت نبوی و بازگشت به موازین  هیتحقق اهداف اخالقی حکومت، با احیای دستورات الراه سعادت و 
 یابی به اهداف اخالقیشود؛ به همین دلیل، تالش برای گسترش دین، در راستای دستدینی محقق می

 ،یوهای خود به مالک اشتر، بر یادآوری روش والیان پیش از ضمن توصیه شود. امیرمؤمنان)ع(،تحلیل می
 .(18نامه/) دورزتأکید می هیهای نبوی و زنده داشتن تکالیف و واجبات کتاب البرپاداشتن سنت ةدر زمین

برپاداشتن سنت نیکوی  ةتوان به اهداف اخالقی حکومت دست یافت که توجه الزم در زمینزمانی می    
ْحَياُء ِللسُّنَّ »پیامبر اسالم)ص(:  های واالی آموزه ساختن حدود شریعت و زنده ةاقام»(، 141خطبه/) «ةاْْلِ

اسالمی صورت  معارفو حقایق الهی سوی ها به( و راهنمایی انسان0/214: 1811 ،الحدیدابیابن) «دینی
 (. 3/882: 1813 ،هاشمی خوئی؛ 2/83: 1814 ،وحیدمدرس ) پذیرد

و نبوی و قرار دادن جامعه در  هیهای الگسترش سنتدهد که بررسی دیدگاه امام علی)ع( نشان می    
 ،؛ حسینی شیرازی110خطبه/) استوظایف رهبران و  المیـاهداف حکومت اس داری، بخشی ازمسیر دین

های شخصی و انحرافات، در اخالق واال و پیراسته شده از دیدگاه(، زیرا 2/018: 1813 ،؛ مغنیه2/012تا: بی
 «ينِ َعُموِد الد   ةِإَقامَ : »بوده ومت موظّف به برپاداشتن دینآید. در همین راستا، حکدست میپرتو دین به

رش گست ةهمین هدف است که در زمان برپایی حکومت، برنامه و روش پایدار حکومتی در زمین( و 02نامه/)
َََع َلَنا َو َأَمَرنَا وَ فَ َلمَّا َأْفَضْت ِإَليَّ َنَظْرُت ِإَلى ِكَتاِب اللَِّه »دین خواهد بود، امام علی)ع( چنین روشی داشتند:   َما َو

ْعُتهُ َو َما اْسَتنَّ النَِّبيُّ  َتَديْ ُتهُ  وسلم(وآلهعليهاهلللى)صِباْلَُحْكِم ِبِه َفات َّب َ با او بیعت شود اگر »که فرمودند: ( چنان241خطبه/) «َفاق ْ
. این روش به (1/111: 1811 ،الحدید ابیابن) «عمل خواهد کرد )ص(به کتاب خدا و سنت رسول خدا

زیرا امام)ع( عمل به (، 8/221تا: بی ،حسینی شیرازی) فردی و اجتماعی نظر داشته ةگسترش دین در حوز
های نیکو را، از حقوق مردم و وظایف کتاب خدا و سنّت پیامبر)ص( و قیام به ادای حق و برپاداشتن سنّت

تصمیمات  تا (112خطبه/) «(وآلهعليهاهلل)صلىَرُسوِل اللَّهِ  ةتَ َعاَلى َو ِسيرَ اْلَعَمُل ِبِكَتاِب اللَِّه »داند: مدیر کشور اسالمی می
 .تحقق یابدآن، اهداف اخالقی حکومت  ةو در سای( 8/001: 1811 ،الموسوی) دهبر مدار دین گرفته ش

 ولیت، استواری و استحکام دین وؤاز دیدگاه امام)ع(، یکی از اهداف برپایی حکومت و پذیرش مس    
ْهَنهَ ... فَ ن ََهْضُت ِفي تِْلَك اْْلَْحَدا ِْ َحتَّى »جلوگیری از آسیب بر آن است:  يُن َو تَ ن َ ( روشن 12نامه/) «اْطَمَأنَّ الد 
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 ،بحرانی) دست خواهد آمدپذیری امّت بهمداری، در پرتو اطاعتاست که قرار گفتن جامعه در مسیر دین
1811 :822.) 

 هیگمرامقابله با انحراف و . 2-3-5

یابی به فضایل اخالقی و تربیتی در ساحت فردی و اجتماعی، به تنهایی کافی نبوده، گذاری برای دستهدف
اخالقی، امری ضروری  هایگمراهیهای فساد و گذاری، تالش برای مبارزه با جلوهبلکه در کنار این هدف

را مسدود  هیهای فساد و تبارا نابود ساخت و رخنه هاگمراهی»امام علی)ع( با تمام توان،  کهچناناست؛ 
 (.1/23: 1813 ،مغنیه) «مقابله و درهم شکستن مفسدین پرداخت»( و به 8/210: 1811 ،بحرانی) «گردانید

رها آن کا ،دانىبار خدایا، تو مى»فرماید: حکومت و پذیرش مسئولیّت، می ةامام)ع( پیرامون ورود به عرص
زون چیزى اف ،چشمى بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیاى ناچیزکه از ما سر زد، نه براى هم

هاى دین تو را که دگرگون شده بود بازگردانیم و بالد تو را اصالح خواستیم نشانهبه چنگ آوریم. بلکه مى
ْصًَلحَ  ِهرَ نُظْ  وَ  ِديِنكَ  ِمنْ  اْلَمَعاِلمَ  ِلَنِردَ ... کنیم  است آثارى» همان دین، معالِم از مراد(. 181خطبه/) «ِبًَلِدكَ  ِفي اْْلِ

گامی در  ،ولیّت و برپایی حکومتؤ(. بدین روی، پذیرش مس8/103: 1811 ،بحرانی) «خلقند هدایت ةمای که
 کمال و سعادت سوىبه جامعه دادن سوق» و حق (، اقامة88خطبه/) «بَاِطًلا  ْدَفعَ أَ »راستای برافکندن باطل: 

 (.2/222: 1811 ،مکارم شیرازی) «باشدمی
ترش مبارزه با گس»ای برای رسیدن به اهداف واال و نگاه است که حکومت را به عنوان وسیله ةاین شیو    

ها و رساندن آنها به اهدافی که در راستای هدایت انسان (،2/214: 1813 ،مغنیه) «کندفساد معرفی می
 (.3/211: 1813 ،هاشمی خوئی) «است یتباهمقابله با انحراف و »سعادت و کمال و 

خوانده و هدف از این فراخوانی را، رهایی از رنج رفتن به امام علی)ع( همگان را به پیروی از خود فرا    
ایشان هدف از برپایی حکومت را مبارزه با  (.111خطبه/) «ااِلْعِتَسافِ  ةُكِفيُتْم َمُئونَ »کند: ها اعالم میبیراهه
 «خردان و تبهکاران، برانداختن ظلمجلوگیری از به قدرت رسیدن بی»، (12نامه/) «َزَهقَ  وَ  اْلَباِطلُ  زَاحَ »باطل: 

: 1813 هاشمی خوئی،) کنی زشتیو ریشه( 1/211: 1811  بحرانی،)(، برطرف ساختن منکرات8خطبه/)
 د بود.نساز اهداف اخالقی و نشر فضایل خواهاند که همگی زمینهداشته( بیان 3/882

، ه با انحرافات اخالقیـمقابل ،دی)عج(ـحکومتی حضرت مه ةدر همین راستا، یکی از اهداف و شیو    
 رانیشهوت مبارزه با (.183خطبه/) «يَ ْعِطُف اْلَهَوى َعَلى اْلُهَدى»های باطل و هواهای نفسانی: دیدگاه

های (، تحمیل دیدگاه8/112: 1811 ،بحرانی)ها، اعتقادات انحرافیهی، تبا(2/014: 1811 ،الموسوی)
: 1811 ،الحدیدابیابن) گمان و قیاس و مبارزه با رأى،( 2/818تا: بی ،حسینی شیرازی) شخصی بر قرآن

ی یا در راستای که همگی، اهدافی اخالق بودهبخش دیگری از اهداف مبارزاتی حکومت ایشان  (0/210
 بخشی به اخالق خواهند بود.گسترش و عمق

ی داران امری ضرورهای وارده به دین و تضعیف دین، مقابله با آسیبییابی به اهداف اخالقبرای دست    
 حراف در اسالم و از بین رفتن دینامعه را جلوگیری از انـامام علی)ع( دلیل پذیرش رهبری ج است.
ْسًَلمَ  أَْنُصرِ  َلمْ  ِإنْ  َفَخِشيتُ »د: شمربرمی  فَ ْوتِ  ِمنْ  َأْعَظمَ  َعَليَّ  ِبهِ  ُمِصيَبةُ الْ  َتُكونُ  َهْدماا  َأوْ  ثَ ْلماا  ِفيهِ  َأَرى َأنْ  َأْهَلهُ  وَ  اْْلِ
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های نشانه ترین اهداف حکومتی امام)ع(، بازگردندان(. در همین راستا، یکی از مهم12/نامه) «ِواَليَِتُكمُ 
های اصیل نبوی و مقابله با بازگشت به سنت»(، 181خطبه/) «ِلنَ ُردَّ اْلَمَعاِلَم ِمْن ِديِنكَ »دین:  ةدگرگون شد

زنده شدن »( که همگی باعث 3/211: 1813 ،هاشمی خوئی) «های واقعی دین بودهکهنه شدن آموزه
اجتماعی خواهد بود. ( و ایجاد زمینه برای رشد اخالق فردی و 8/103: 1811 ،بحرانی) «های دینیآموزه

 ِبْدَعةا  َأَماتَ »های ناشناخته را بمیراند: ند که بدعتکامام)ع( بهترین مردم نزد خداوند را امام عادلی معرفی می
از مسیر قرآن، پیامبر یا »های منسوب به دین هستند که ها، آن دسته از گزارهبدعت(. 118/خطبه) «َمْجُهوَلةا 

 (.2/018: 1813 ،مغنیه) «باشدامام عادل به مردم نرسیده 
مقابله با (. 222: 1811 ،بیهقی فرید) «خیزدها به مقابله برمیها و گمراهیبا بدعت»امام مهدی)عج(     

( و زدودن رکود از سیمای قرآن و 183خطبه/) «الرَّْأيِ  َعَلى اْلُقْرآنَ  َعطَُفوا ِإَذا»انحراف در فهم و تفسیر قرآن: 
 همان(. )«ةالسُّنَّ  وَ  اْلِكَتابِ  َمي تَ  ُيَْحِيي»خواهد بود: ایشان اهداف حکومتی دیگر سنت، از 

 اهداف اخالقی حکومت در قانون اساسی. 2-4

 رشد و سعادت انسان. 2-4-1

امل و تک بر محور رشد و تعالی انسان بوده اهداف اخالقی طرح شده در قانون اساسی،از  هیتوجّبخش قابل
( و در مقدّمه 041: 1833 ،نجفی) بوده« نظام جامع اسالم»این موضوع، یکی از اهداف  .کننداو را دنبال می

در ابعاد  دّمه(:مققانون اساسی) «هدف از حکومت، رشد دادن انسان»قانون اساسی تأکید شده است که 
ی حکومت اسالمسازی از اهداف بنابراین، انسان (همان)گوناگون و قرار گرفتن او در مسیر تکاملی است.

برای تحکیم همبستگی و جهت استحکام  ،ای، برپایی حکومتدر چنین جامعه»و  (14: 1833 ،نجفی) بوده
توان بیان داشت که (. می1/20: 1810 ،مدنی) «باشدو شکوفا شدن استعدادهای خدادادی می هیمسیر ال

ارند و حتی در تحکیم بنیادهای اجزاء حکومت و اهداف خُرد و کالن آن، در راستای رشد انسان قرار د
کردن اقتصاد اسالمی، فراهم ةبرنام»رشد و تکامل اوست و  ، رفع نیازهای انسان، در جریان، اصلاقتصادی

 منظورهبمساوی و متناسب برای همه، های متفاوت انسانی و تأمین امکانات بروز خالقیّتمناسب برای  ةزمین
زیرا ؛ (112: 1831 ،عمید زنجانی) باشدو رشد او می دّمه(مق :قانون اساسی)«استمرار حرکت تکاملی انسان

عادت برای تعالی و س»وده که حکومت اسالمی، متّکی بر عقاید مکتبی و برخاسته از آرمان توحیدی بکه 
مل تکا معنای قرار گرفتن در راه تعالی، به ،(. مسیر سعادت انسان04: 1833 ،نجفی) «ریزی داردبرنامهبشر، 

امکانات و وسایل ارتباط جمعی به  ةکه بدین منظور، هم (281: 1831 ،عمید زنجانی) و خداگونگی است
( صورت پذیرفته و 14: 1833 ،نجفی) سازیدّمه( تا انسانمق :قانون اساسی) شودخدمت گرفته می

 قانون اساسیدّمه(. مق :قانون اساسی) پرورش یابند« شمول اسالمیهای واال و جهانهایی با ارزشانسان»
توجّه به رشد اخالق و رساندن انسان  ةنگاه جامع و مناسبی پیرامون رشد و تعالی زن و مرد داشته و در زمین

های مکتبی، فعّالِ در زندگی و به سعادت و کمال، به جایگاه خطیر و ارزشمند مادری در پرورش انسان
، از حالت زن در چنین برداشتی از واحد خانواده همان(.)است برخوردار از ارزش و کرامت واالتر توجّه کرده

در دیدگاه اسالمی، »زدگی و استثمار، خارج شده و مصرف ةو یا در خدمت اشاع« ء و ابزار کار بودنشی»
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حقوق زن »به همین دلیل، دولت موظف است که  (.همان)«برخوردار از ارزش و کرامتی واالتر خواهد بود
های مساعد را برای رشد شخصیّت زن و ت، با رعایت موازین اسالمی تضمین کرده و زمینهرا در تمام جها

 (.21لاص :قانون اساسی) «احیای حقوق مادّی و معنوی او ایجاد کند

: 1810 ،مدنی) «استعدادهای خدادادی شکوفایی»بخش دیگری از عروج اخالقی، با ایجاد زمینه برای     
هایی هدف ن»تا به  دّمه(مق :قانون اساسی) آیدفراهم می« به منظور تجلّی ابعاد خداگونگی انسان»و  (1/20

ل فکری تحوّ»بدین روی، قانون اساسی دّمه(. مق :قانون اساسی) دست یابد« سوی اهللخود، یعنی حرکت به
ت، موانع و مشکال ةوجود همکند تا با و بنیادی حکومت را به انتظار نشسته و حکومت، مأموریت پیدا می

اس اسفته و سعادتمند را تربیت کند. برهایی رشد یاو انسان (1/01: 1810 ،مدنی) «حرکتی خدامحور داشته
 برای»را برعهده داشته تا براساس آن،  یلهاجرای قوانین و فرامین ا ةچنین انتظاری، حکومت اسالمی، وظیف

، دّمه(مق :قانون اساسی) «هایی مکتبیانسان»و  (04: 1833 ،نجفی) «ریزی کردهتعالی و سعادت بشر برنامه
: 1833 ،جفین) و بندگی خدا پرورش دهد هیال ةو برخوردار از روحیّ (1/11: 1810 ،مدنی) «مؤمن، متعّهد»

14.) 
مؤمن و متعّهد دست  (1/81: 1810 ،مدنی) ای قرآنیتوان به جامعهمدار، میهای اخالقبا تربیت انسان    

تحقق حکومت ای نمونه و اسوه را بنا کرد که این، همان و جامعه هیو نظام ال (1/11: 1810 ،دنی)م یافت
 دّمه(.مق :نون اساسی)قا ضعفین و صالحان در زمین خواهد بودمست

سعادت انسان »بلکه  ،های اخالقی در قانون اساسی، به درون مرزهای کشور محدود نشدهگذاریهدف    
ها برابری انسان»این دیدگاه  (.110 لاص :قانون اساسی) «داندهای خود میدر کلّ جامعه بشری را از آرمان

 (.041: 1833 ،نجفی) «دنبال خواهد داشتو حمایت از مظلومین و مقابله با استکبار و ستمگران را به

ب در جهت روند تکاملی انقال ،ها و وسایل ارتباط جمعیامکانات تبلیغی، ازجمله، رسانه ةبا این نگاه، هم    
 دّمه(.مق :قانون اساسی) «گیردمیفرهنگ اسالمی قرار  ةدر خدمت اشاع»و 

 (،2 لاص :قانون اساسی) «ولیّت او در برابر خداؤکرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مس»    
 ونهنفی هرگ»یابی به چنین ارزشی، دست موضوعی مهمّ، مورد توجّه قانون اساسی بوده است. راهعنوان به

 ،مید زنجانیع)باشدمیبه باطل  وابستگیدوری از  ( وهمان)«پذیریگری و سلطهکشی، سلطهگری، ستمستم
 :یقانون اساس) است« اهداف خود دانسته ةآزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوح»قانون اساسی،  (.281: 1831

ند: که در مباحثی مانتا جایی ،های دیگر قانون اساسی مورد توجّه قرار گرفته، در بخشموضوعاین  دّمه(.مق
قانون ) گرددکردن فقر و برآوردن نیازها، بر حفظ آزادگی انسان تأکید میکن استقالل اقتصادی، ریشه

 (.08 لاص :اساسی
این، همان آزادی مطلوب »قرار گرفتن انسان در مسیر رشد بوده و بخشی و این موضوع، هویّت هدف از    

 (.281: 1831 ،عمید زنجانی) «در فرهنگ اسالمی است
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زیابی هویّت با ةها، فراتر از مرز جنسیّت است. قانون اساسی در زمینبخشی به انسانتردید، چتر کرامتبی    
برخوردار  توجّه بیشتریاز  ،«انددلیل ستمی که متحمّل شدهزنان به»دارد که اصلی و حقوق انسانی، بیان می

 همان(.)خواهند شد
واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد »عنوان واال بوده و به یگاهیجاقانون اساسی، دارای در خانواده     

ی حرکت ساز اصلعنوان زمینهی و آرمانی در تشکیل خانواده، بهاز توافق عقیدت و تعالی معرفی شده است و
 همان(.)یاد شده است« انسان ةیابند تکاملی و رشد

 گسترش فضایل اخالقی. 2-4-2

پذیرد و حکومت موظف به ایجاد محیط مساعد رشد و سعادت انسان در بستری از فضایل اخالقی صورت می
ها زمینه ة(. این محیط، شامل هم8 لاص :قانون اساسی)بر اساس ایمان و تقواست برای رشد فضایل اخالقی
قتصاد، ا ةتوان از حوزچگونه می کهنیا. پیرامون ردیگیبرماقتصاد را در  ةجمله حوزشده و امور گوناگونی، از

ساس ابر»برد؟ باید بیان داشت که  یابی به اهداف اخالقی حکومت بهرهبرای گسترش فضایل و دست
ای در راه تقرّب به خداوند است. همین امر دیدگاه توحیدی اسالم، اقتصاد، هدف اصلی نیست، بلکه وسیله

دست آوردن دنیا از راه نامشروع و حرام اجتناب کند، به اموال دیگران احترام بگذارد هگردد که در بموجب می
 (.018: 1833 ،نجفی) «رواج یابدو انفاق، تعاون و مانند آن، 

جاست که ضوابط اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران، بر مدار گفته تا بداناهمیّت موضوع پیش    
کار  که شکل و محتوا و ساعاتصورتیتنظیم برنامه اقتصادی کشور به: »استخودسازی معنوی و مانند آن 

 ، سیاسی و، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنویتالش شغلی عالوه برچنان باشد که هر فرد 
 (.08 لاص :قانون اساسی) «فعّال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد اجتماعی و شرکت

راستا و در مسیر گسترش فضایل اخالق فردی و ها و رفتارهای حکومتی، باید همقوانین، تصمیم ةهم    
 های اعتقادی نهضت را عینیّتزمینه رسالت قانون اساسی این است که»باشد. به همین دلیل، اجتماعی 

شمول اسالمی پرورش های واال و جهانانسان با ارزشبخشد و شرایطی را به وجودآورد که در آن، 
 توان ةهم های چنین موضوعی را فراهم آورده وبر این اساس، حکومت، زمینه دّمه(.:مققانون اساسی)«یابد

 همان(.) گیردو امکانات خود را به خدمت می
ن های گوناگون ایمسائل اخالقی بسیار دقیق بوده و به جنبه ةهای قانون اساسی در زمینگذاریهدف    

 (.10 لاص :قانون اساسی) کارگیری اخالق حسنه با غیرمسلمانان نیز توجّه شده استهموضوع، مانند ب
 اجتماعیو  فردی هدایت. 2-4-3

بخشی یهآگا یابی به اهداف اخالقی، در گرو هدایت،بعد از تشکیل حکومت اسالمی، بخشی از مسیر دست
ای وظیفه ،از منکر هیو ن معروفامربهو امر به معروف است. در جمهوری اسالمی ایران، دعوت به خیر، 

 «به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت مردم نسبت بر عهدهاست همگانی و متقابل، 
، هدایت فراگیر شده، فضایل اخالقی رشد کرده و اهداف اخالقی با چنین روشی(. 3 لاص :قانون اساسی)

 یابد.میتحقق حکومت 
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 .دّمه(مق :قانون اساسی)است « نفی استبداد فکری و اجتماعی»دیگر طرح شده در قانون اساسی،  ةعرص    
سوی هها بورزی و آزاداندیشی، به هدایت انسانحکومت اسالمی بر این باور است که گشودن مرزهای اندیشه

 ده،، به تقابل انجامیانحصار و استبداد و تحمیل اندیشه و اراده کهحالیاخالقی مدد خواهد رساند. در مسائل
 رکود فکری و اخالقی را در پی خواهد داشت.

 یهفردی یا گروگری برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه»و قانون اساسی،  از دیدگاه اسالم حکومت    
دهد تا در روند تحوّل فکری و فکر است که به خود سازمان میهای ملّتی همنیست، بلکه تبلور آرمان

 (.همان)«سوی اهلل( بگشایدحرکت به)عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی، یعنی
  برپایی و تقویت دین. 2-4-4

ارتقای اخالق و حلّ  ةهای مذهبی ملّت و توانایی دین، در زمینهای اعتقادی و ریشهبا توجه به زمینه
قانون )«بینی اصیل اسالمیبه مواضع فکری و جهان»باوری و بازگشت معضالت اخالقی، تقویّت دین و دین

 یابی به اهداف اخالقی مورد توجّه بوده است. دست عنوان هدفی ضروری، در راستایبه دّمه(،مق :اساسی
 ، نظامی و، فرهنگی، اداری، اقتصادی، مالی، جزائیقوانین و مقررات مدنی ةکلّی»ای در چنین جامعه    

 ( که در غیر این صورت، فاقد اعتبار0 لاص :قانون اساسی) «اسالمی باشد سیاسی باید براساس موازین
 :قانون اساسی) ای مهمّ تلقّی شده، وظیفه«پاسداری از احکام اسالمی»(. 102: 1833 ،نجفی) گردندمی
 :قانون اساسی)شور، نباید برخالف اسالم باشد یا عادّی ک (131: 1833 ،نجفی) ( و قوانین آزمایشی21 لاص
الم حقوق اس( چرا که زیربنای فکری و عقیدتی نظام حقوقی ایران، مبتنی بر ضوابط و مقررات 21 لاص

و قسط  (11: 1833 ،نجفی) است و در صورت تغایر و یا تعارض، ضوابط حقوقی اسالم، معیار سنجش بوده
 (.101و  140 لاص :قانون اساسی) گردندبراساس اسالمی بودن تعریف میو عدل، 

قانون ) مردم جهان هستند ةعنوان الگوی همبه ،اسالمی ةارکان حکومت اسالمی، راهگشای ایجاد جامع    
 (.همان) روندخداگونگی پیش و  در مسیر تکاملها تا در پرتو آن، انسان دّمه(مق :اساسی

: 1833 ،نجفی) جامعه اسالمی نیازمند تشکیالت و حکومتی بر مبنای احکام و مقررات اسالمی خواهد بود    
، نهادهای فرهنگیل کند، به همین دلیل، هیتا حرکت نهایی به سمت اهداف اخالقی حکومت را تس (121

بین،  شوند. در ایناساس اصول و ضوابط اسالمی تشکیل میایران بر جامعه، سیاسی و اقتصادی اجتماعی
و امور  لمسائمتوجّه دیگر  کهآناندیشی، قبل از مصلحتحتّی »اسالم خواهد بود و  ةهر نوع حرکتی بر پای

در چنین نظامی،  (.211: 1833 نجفی،) «گردد، معطوف به اصول، ضوابط و احتیاجات شرعی خواهد بود
ن و برای رسید ههای شایسته و خدامحور بودهای مکتبی به سمت وصول به حق و تربیت انسانهدف ةهم

ون ـبی، همسو و همگـمکتهای وازین و هدفـها با موهـها، وسایل و شیراه ةهم» ودی،ـن مقصـبه چنی
 (.242: 1831 ،عمید زنجانی) «گردندمی
 ،است. حکومت بشریّت زندگى زوایاى تمامى های دینی درو آموزه فقه تمامى عملى ةفلسف حکومت،    

 اجتماعى، هایمعضالت و نابسامانی تمامى با برخورد های دینی درهو آموز فقه عملى ةجنب ةدهندنشان
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بدین روی، برپایی حکومت اسالمی  (.21/218: 1831 ،موسوی خمینی) است فرهنگى و نظامى سیاسى،
 باشد.یابی به رشد اخالقی میبرای دست

 زیتجهتشکیل و که در تا جایی روددین و اخالق به پیش می ةای، همه امور بر پایدر چنین جامعه    
ارتش جمهوری اسالمی ایران، ارتشی  همان(.)است، اساس و ضابطه و مکتبنیروهای دفاعی کشور، ایمان 

پذیرد که به اهداف انقالب اسالمی مؤمن خدمت میای را بهاسالمی، مکتبی و مردمی بوده که افراد شایسته
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، (. 100 لاص :قانون اساسی) ها فداکار باشندو در راه تحقق آن

های غیرمادّی مورد توجّه قرار داده، زیرا مبنای حکومت ایران، اعتقادات افق موضوع نیروهای نظامی را با»
 (.882: 1833 ،نجفی) «مبنای اصلی در ارتش، اسالمی بودن است»و  (883: 1833 ،نجفی) «مکتبی است

 ةشود و در حقیقت، وظیف، عقیدتی و اخالقی داده میهیای الاز این نگاه، به ساختار نیروهای نظامی، جنبه
 یهدینی و ال ةنیروهای مسلّح، پاسداری از اسالم بوده و دفاع از میهن و حکومت، در راستای همین عقید

 یابد.ارزش می
 گمراهیمقابله با انحراف و . 2-4-5

یابی به اهداف اخالقی و ایجاد زمینه برای گسترش فضایل فردی و اجتماعی، در کنار تالش برای دست
ته بینی کرده و بیان داشضرورت دارد. قانون اساسی این موضوع را پیشو فساد  هیمبارزه با انحراف، گمرا

 داندیم اسالمی، امری حیاتیت ـرافات موضعی در درون امّـمنظور پیشگیری از انحاست که مسأله قضا را به
 (.همان)ناسالم باشد هر چند، دستگاه قضایی باید به دور از هر نوع رابطه و مناسبات دّمه(.مق :قانون اساسی)

ظاهر م ةیّتقوا و مبارزه با کل ساس ایمان وایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی برا»بدین روی، 
 و الزم است. (، امری روشن8 لاص :قانون اساسی) «هیفساد و تبا

 هاتحلیل تطبیقی یافته. 2-5
 رشد و سعادت انسان. 2-5-1

ها بوده و رشد اخالقی و دور شدن آنها از البالغه، حکومت موظّف به تالش برای رشد انساناز دیدگاه نهج
حکومت دانسته شده و  ةاز اهداف واالی حکومت علوی است. آموزش و تربیت امّت، وظیف ها،رذیلت
 ةیفحکومت، وظ کهآن. ضمن گرددآرمان حکومت معرفی میعنوان و کمال انسانی، به یابی به داناییدست

 حکومتی ةگفته، در سایحذف موانع رشد فردی و اجتماعی را برعهده دارد. امام)ع( معتقد است، موارد پیش
 آمد. میدست مقتدر به

ر دهدف از حکومت، رشد دادن انسان و قرار گرفتن او بیان شده است که  صراحتبهدر قانون اساسی     
مدار، از اهداف حکومت اسالمی اخالق ای رشدیافته ومسیر تکاملی است. تعالی انسان و بنا نهادن جامعه

هایی خدامحور امکانات در خدمت شکوفایی استعدادها و رسیدن به انسان ةای، هماست. در چنین جامعه
. با ردیگیبرمجامعه بشری را در  گیرد. این گستره، شامل زنان و مردان شده و در افقی واالتر، کلّقرار می

 . شودبنیان نهاده میو الگو  هیای قرآنی و حکومتی المدار، جامعههای اخالقتربیت انسان
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ز و برانگیدر راستای اهداف اخالقی، تحسینامیرمؤمنان)ع( به مسأله کرامت و ارزش انسان،  ةتوجّه ویژ    
علّقات انسان از بند ت ان و برپایی حکومت، برای رها شدنپیامبرالبالغه، آمدن از دیدگاه نهجنی است. دستو

بخشی به او بوده و اگر حکومت اسالمی به سمت تقویّت ارزش و کرامت انسانی در ساحت مادّی و هویّت
 آید.فردی و اجتماعی حرکت کند، زمینه برای رشد و سعادت او فراهم می

عنوان بهولیّت او در برابر خدا، ؤانسان و آزادی توأم با مسدر قانون اساسی، کرامت و ارزش واالی     
ی، کشنفی هرگونه ستمگری، ستمکارهایی مانند: موضوعی مهمّ و هدفی واال تلقّی شده و برای آن، راه

 هیتوجّلقاب ةبینی شده است. این موضوع، دارای گسترپذیری و برقراری عدالت پیشگری و سلطهسلطه
 صورتجامعه بشری مورد توجّه قرار گرفته و به کرامت زنان، به ةآزادی و کرامت هم بوده، به شکلی که

 ای پرداخته شده است. جداگانه
، انسانی در مسیر ارزشمند یگاهیجاعنوان اشرف مخلوقات و برخوردار از برداشت صحیح از انسان، به    

رین تاز مهم عنوان یکیهویّت و ارزش انسانی بهیابی به ، باعث دستهیچنین نگاسازد. پیشرفت و تعالی می
قانون اساسی به جایگاه زن و خانواده و رشد جامعه بشری توجّه جدّی گردد. اهداف اخالقی حکومت می

 کرده است.
 گسترش فضایل اخالقی. 2-5-2

در این زمینه، بخشی به فضایل اخالقی را از اهداف حکومت معرفی کرده و امیرمؤمنان)ع( گسترش و عمق
اند. قانون اساسی گسترش و رشد فضایل اخالقی را از برای کارگزاران حکومت بیان داشته های کاملی راتوصیه

 ةکند که همداند و بیان میهای این رشد میو حکومت را موظّف به ایجاد زمینه شمردیبرموظایف حکومت 
لحان مدار، صااخالق ةکه در جامعتا جایی د انسان قرار گیرند، در خدمت گسترش اخالق و رشهاو برنامه هافعالیّت
امور اخالقی، از این هم فراتر رفته و بر  ةزمین های قانون اساسی درگذاریهدفدار حکومت گردند. عهده

 ةهر دو منبع مورد مطالعه، از دیدگاه یکسانی در زمینکارگیری اخالق حسنه با غیرمسلمانان تأکید شده است. هب
 عنوان یکی از اهداف حکومت برخوردارند.به ،گسترش و رشد فضایل اخالقی

 اجتماعیو  هدایت فردی. 2-5-3

وی سها به، هدایت فردی و اجتماعی انسانحکومتترین اهداف برپایی یکی از مهم ،البالغهاز دیدگاه نهج
حکومت اسالمی ارزشمند خواهد ولیت در ؤاست که پذیرش مس هیسعادت و کمال است. در پرتو چنین نگا

 بود.
البالغه است که ترسیم سیمای اخالقی حکومت حضرت مهدی)ع(، بخش دیگری از الگوسازی در نهج    

اهداف اخالقی خود دست  ةحکومت، دولت اسالمی به هماین که در  رساندمیپژوهشگر را به این نتیجه 
ها در پرتو قرآن به سامان رسیده و امواج هدایت دیدگاهها و همان حکومتی که در آن، اندیشه خواهد یافت؛

گردند. در آن حکومت، ها سرکوب میهیها و گمراها، هواهای نفسانی، بدعتگرفته و خودرأییجا را فراهمه
پذیری از امام خواهد بود، اطاعت باوری وگرایی، دینسعادت فرد و جامعه در پرتو اخالق و در گرو حق

 یافته باشند.مدار و هدایتباور، اخالقمدیران سیاسی و اجتماعی، حق کهآن مشروط بر
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ه همانند قانون اساسی، بو  به شهروندان، توجّه قابل تحسینی نشان داده بخشیآگاهیالبالغه به نهج    
 قانون اساسی بخشی ها به کارهای خیر اشاره کرده است.و فراخواندن و تشویق انسان معروفامربهمسأله 

دانسته است و در اصل  معروفامربهبخشی و هییابی به اهداف اخالقی را در گرو هدایت، آگااز مسیر دست
ای همگانی و متقابل اصرار ورزیده عنوان وظیفهاز منکر، به هیو نمعروف هشتم خود بر دعوت به خیر، امربه

وزش و ، آممعروفامربه، هیخواهدایت، تربیت، نیکرامون البالغه نکات بیشتری پیاست. با این حال، نهج
فته برای گبخشی ارائه داده است. به همین دلیل، امام علی)ع( تأکید و توجّه بیشتری به موارد پیشهیآگا

یستادگی برای احیای حق و درافکندن باطل و هدایت یابی به اهداف اخالقی حکومت داشته و بر ادست
 ورزد.تری میآنها به مسیر خداگونگی اصرار افزونها و دعوت انسان

رشد اخالقی و تربیت جامعه متمرکز شده و آرامش عمومی در فضای جامعه  ةالبالغه بر ایجاد زمیننهج    
انی تأکید اوج عروج انس ةعنوان نقطاهلل، بهبه قُرب الیدانسته و این رشد  ةرا زمین مقتدرو برپایی حکومتی 

فردی و اجتماعی از اهداف حکومت اسالمی است،  ةرش باورها و رفتارهای اخالقی در حوزورزد. گستمی
ر باشد. قانون اساسی بهایی است که ایجاد آنها از وظایف حکومت مییابی به آنها نیازمند زمینهامّا دست

ه را برای رسیدن بها ظرفیّت ةکارگیری همههای تعالی اخالقی و رشد معنوی تأکید کرده و بایجاد زمینه
 توصیه کرده است. ،این اهداف

 د استو آزاداندیشی معتقورزی قانون اساسی بر نفی استبداد فکری و اجتماعی و گشودن مرزهای اندیشه    
 ، رشد و تعالی انسانکه این موضوع، به تحوّل فکری و عقیدتی انسان انجامیده و زمینه را برای هدایت

 خواهد گشود.
 برپایی و تقویت دین. 2-5-4

مناسب برای تقویت باورها و  یهداری، رااند که تقویت دین و دینهر دو منبع مورد مطالعه، بیان داشته
 سالم و ایهیابی به جامعالبالغه، دستدر نهجنظر است. یابی به اهداف مورداخالقی و دسترفتارهای 

ای نبوی هو گسترش سنّت انحراف و مقابله با بدعت مدار به بازیابی و پاسداشت دین وابسته بوده واخالق
در پرتو  ،مدار، جامعة اخالقی و روابط سالم اجتماعیانسان اخالق از وظایف مدیر و حکومت اسالمی است.

، بینی اصیل اسالمی راجهان ی وقانون اساسی، بازگشت به مواضع فکرتقویت دین به وجود خواهد آمد. 
 ها باید بر مدار قرآن و سنّتبنابراین، مدیریّت ؛داندیابی به اهداف اخالقی میتدسای مناسب برای زمینه

 در این نگاه، اهداف اخالقی و مکتبی موازین اسالمی بنا گردد. ةای نمونه و اسوه بر پایجریان یافته و جامعه
 خواهد شد. یمنتهمداری هم منطبق بوده و تقویت مکتب، به اخالق بر

و های شخصی، در پرتدهد که اخالق واال و پیراسته شده از انحرافات و دیدگاهها نشان مییافتهتحلیل     
 برپایی حکومت دینی ةواسطآید. بدین روی، اهداف اخالقی حکومت در ساحت اجتماع، بهدین به دست می

 تر خواهد بود.کاملیابی به اهداف اخالقی تر شود، دستبوده و هر چه حکومت به معیارهای دینی نزدیک
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 گمراهیمقابله با انحراف و . 2-5-5

شده  کیدبا مفسدین تأ ةو مقابل تباهیهای فساد و ها و مبارزه با زمینهالبالغه، به لزوم برخورد با کژیدر نهج
و فساد از وظایف مدیران اسالمی دانسته شده است. مبارزه با باطل و جلوگیری از و برطرف کردن تبعیض 

دیگری از اهداف حکومتی امام  ران و مبارزه با ظلم و زشتی، بخشخردان و تبهکاقدرت رسیدن بیبه 
مقابله با انحرافات و گسترش و تعمیق باورهای دینی، امری ضروری در راستای اصالح جامعه، علی)ع( است. 

ی که همگی، اهدافمقابله با دگرگونی دین بوده  و است. هدف از برپایی حکومت، یاری اسالم و مسلمین
البالغه سیما و اهداف حکومت امام مهدی)عج( در نهج یابی به اخالق هستند.اخالقی یا در راستای دست

ای ها، هواهگری و احیای قرآن و سنت، مقابله با انحرافهدایت کنار دردهد، ترسیم شده است که نشان می
ای فساد هیشگیری از انحرافات و مبارزه با جلوهقانون اساسی پت. اندیشی، امری ضروری اسنفسانی و باطل

یجاد ساز ارا ضروری دانسته و بر دوری از روابط ناسالم تأکید ورزیده است و این موضوع را زمینه یتباهو 
 داند.محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی براساس ایمان و تقوا می

 

 گیرینتیجه .3
ترین اهداف حکومت، مورد عنوان یکی از مهم، بهو تعالی انسان البالغه و قانون اساسی، رشددر نهج .1

های واالی انسانی و اسالمی از هایی خدامحور و برخوردار از ارزشتوجه قرار گرفته و پرورش انسان
برای رشد  هیاشمرده شده است. بازیابی هویّت، کرامت و ارزش انسان، ربراهداف اخالقی حکومت 

ای صورت جداگانهین تفاوت که قانون اساسی به هویّت زن و جایگاه خانواده بهبا ا انسان تلقّی شده،
 پرداخته است.

 ةاز اهداف برپایی حکومت بوده و هم ،های آنو زمینه ، گسترش و رشد فضایل اخالقیمتندر هر دو  .2
ر را، حکومتی مقتدالبالغه، های فعالیّت، باید در خدمت گسترش فضایل اخالقی قرار گیرند. نهجحوزه
 داند.می ساز رشد و سعادت انسانزمینه

بخشی، امری  آگاهیو  معروفامربه، خواهینیکیابی به اهداف اخالقی حکومت، هدایت، به منظور دست .8
بر آن تأکید ورزیده، با این تفاوت که امیرمؤمنان)ع(  ،البالغه، به مانند قانون اساسیضروری است که نهج

 یها پرداخته است. قانون اساسی به نفهدایت و راهنمایی امّت به سوی نیکی ةبه ابعاد بیشتری از مسأل
آزاداندیشی توجّه وافری نشان داده و  و ورزیهاندیش مرزهای اجتماعی و نیز گشودن و فکری استبداد

 انجامد.می اخالقی و فکری رکودبه  اراده، و اندیشه تحمیل و استبداد معتقد است: انحصار،

 ،اصیل اسالمی، اجرای دستورات دینی بینیجهانداری، بازگشت به مواضع فکری و تقویت دین و دین .0
یابی به اهداف اساسی برای دست یبردهبر مدار قرآن و سنّت، راحکومت چینش ارکان و تشکیالت 

اخالقی و جلوگیری از دگرگونی  هایگمراهیمستمر با انحراف و  ةمبارزاخالقی است که در همین زمینه، 
 در دین ضرورت دارد.
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 ةالبالغه و قانون اساسی دارای نگاه مشترکی در زمینتوان بیان داشت که: نهجدر یک نگاه کلّی، می .1
ل بینی اهداف اخالقی، رشد و تکامهر دو، ضمن تأکید بر پیش اهداف اخالقی حکومت بوده، به شکلی که

ای متعالی و یابی به جامعهترین اهداف حکومت برشمرده و بر دستاخالق فردی و اجتماعی را از مهم
در دو متن، در قالب پنج  اف اخالقی حکومتاند. اهدهای اخالقی تأکید ورزیدهالگو و به دور از رذیلت

فردی  هدایت. 8 ،گسترش فضایل اخالقی. 2، رشد و سعادت انسان .1 :و کاوش است عهمطالقابل، شاخه
  مبارزه با انحراف. .1 و برپایی و تقویت دین .0 ،و اجتماعی
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 دفتر نشر معارف. :قم ،. چاپ پانزدهمالبالغهتفسیر موضوعی نهج(. 1820) مصطفی. ،دلشاد تهرانی -

آیت  :قم ،چاپ اول ،مجید دستیاری :مصحح .االصغرالفوز  (.1833). د بن محمدابوعلی احم ،«مسکویه»الرازی -

 اشراق.

 انتشارات سمت. :تهران ،چاپ بیست و دوم .اخالق اسالمی .(1831) .یمحمدعل ،سادات -

 تهران. دانشگاه انتشارات :تهران ،چاپ سوم .اسالمی معارف فرهنگ .(1818) .جعفر سید ،سجادی -
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 موسسه انتشارات هجرت. :قم ،چاپ سوم ،جبّاران محمدرضا :مترجم .االخًلق .(1813) .سید عبداهلل ،شبّر -

 دفتر نشر معارف. :قم ،چاپ هشتاد و نهم اخالق کاربردی.-زندگیآیین  .(1821) .حسین احمد ،شریفی -

 .کبیرامیرمؤسسه انتشارات  :تهران ،. چاپ اولالبًلغهالصباغه فی شرح نهجبهج(. 1811) .محمدتقی ،شوشتری -

 طرح نو. :تهران ،. چاپ اولحقوق و اجتماع(. 1831) پرویز. ،صانعی -

 چاپ ،همدانی موسوی محمدباقر سید :ترجمه .القرآن تفسير في الميزان (.1810). نیمحمدحس سید ،طباطبایی -

 اسالمی. انتشارات دفتر: قم ،پنجم

 ،سومچاپ  ،مد حسینی اشکوریاح :محقق و مصحح .مجمع البَحرين (.1811) .بن محمد نیفخرالد ،یحیطر -

 مرتضوی. :تهران

 کتابفروشی علمیه اسالمیه. :تهران ،چاپ اول .اخالق ناصری .تا(بی) .نیرالدینص ،طوسی -

 بنای خِرد.م :تهران ،. چاپ اولمبانی حقوق و قانون اساسی(. 1833) جواد. ،علیزاده -

 تهران.مؤسسه انتشارات دانشگاه  :تهران ،. چاپ اولحقوق اساسی ایران(. 1831) عباسعلی. ،عمید زنجانی -

ترجمه و  یالمللنیبمرکز  :قم ،چاپ دوم .1 اخالقهای بنیادین علم آموزه (.1832) محمد. ،خانیفتحعلی -

 نشر المصطفی)ص(.

 مؤسسه فرهنگی طه. :قم ،چاپ اول ،هادی صادقی :مترجم ،فلسفه اخالق(. 1811) ویلیام کی. ،فرانکنا -

 دارالکتابِاالسالمي. :قم ،چاپ دوم .الَحقائق في مَحاسن اْلخًلق .ه.ق( 1028). محسن ،فیض کاشانی -

 شرکت سهامی انتشار. :تهران ،. چاپ هشتمفلسفه حقوق(. 1821) ناصر. ،کاتوزیان -

 مجد. :تهران ،. چاپ اولکلیات و مقدمه علم حقوق(. 1831) ایرج. ،گلدوزیان -

چاپ ِ.)علیهمِالّسالم(اْلطهار بَحاراْلنوار الجامعه لدرر أخبار اْلئمه(. ه.ق 1048) .محمدتقیبن  محمدباقر ،مجلسى -

 دارِإحیاءِالرتاثِالعريب. :بیروت ،دوم
معاونت حقوقی و امور مجلس  :تهران ،(. چاپ ششم1831) .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -

 ریاست جمهوری.

 ترجمه و نشر المصطفی)ص(. یالمللنیبمرکز  :قم ،چاپ اول .درسنامه اخالق (.1824). جواد ،محدثی -

 مؤلف. :جابی ،چاپ اول .البالغهشرح نهج(. 1814) احمد. ،مدرس وحید -

انتشارات  :تهران ،. چاپ اولحقوق اساسی در جمهوری اسالمی ایران(. 1810) الدین.سید جالل ،مدنی -

 سروش.

 انتشارات صدرا. :تهران ،چاپ اول .مجموعه آثار استاد شهید مطهری .تا(بی) .مرتضی ،مطهری -

 درالعلمِللمالینی. :بیروت ،. چاپ سومالبًلغهنهجظًلل في (. 1813) .محمدجواد ،مغنیه -

ِدارالکتب :تهران ،. چاپ اولالبالغهبر نهجو جامعى  تازه شرح ،امامپیام (. 1811) ناصر. ،مکارم شیرازی -
 االسالمیه.

 :قم ،چاپ دوم ،بهروز جندقی :. مترجممبانی و کارکردها ،فلسفه حقوق(. 1821) توماس. ،موراوتز -

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 االکرم)ص(.الرسولدار :بیروت ،. چاپ اولالبالغهنهج شرح(. 1811)السید عباس علی. ،الموسوی -
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. «ره»خمینیمجموعه آثار امام « ره» خمینیصحیفه امام (. 1831) .اهللروحسید  ،موسوی خمینی -

 «.ره»خمینیمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  :تهران ،چاپ چهارم

 ،. چاپ هشتماسالمی ایرانحقوق اساسی جمهوری (. 1833) فرید. ،مرتضی و محسنی ،نجفی اسفاد -

 المللی الهدی.انتشارات بین :تهران

 النجف.ِةمطبع :نجف ،چاپ دوم ،جامع السعادات ..ق(ه 1811) .یمحمدمهد ،نراقی -

 نشر نی. :هرانت ،چاپ چهارم ،محمد راسخ :. مترجممفهوم قانون(. 1828)هربرت.،هارت -

 نشر میزان. :تهران ،دوازدهم. چاپ حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(. 1831)سید محمد.،هاشمی -

مکتبهِ :تهران ،. چاپ چهارمالبالغهنهجشرح البراعه فی  منهاج(. 1813) .اهللحبیبمیرزا  ،هاشمی خوئی -
 االسالمیه.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




