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این نوشته به بررسی فلســفۀ اخالق سیاسی در اسالم به منزلۀ گرایشی بینارشته ای 

می  پردازد و تالش می  کند تا به برخی از پرسش  های اصلی آن پاسخ   گوید. هرچند 

اخالق سیاســی در فرهنگ و تمدن اسالمی دارای سابقه  ای دیرین است و روش و 

منابع آن ذیل دانش اخالق تعریف شــده است، کمتر به وجه بینارشته  ای آن توجه 

شــده و بیشتر دســتورهای اخالقی اسالم مرتبط با سیاســت بررسی شده است. 

تالش شده تا به پرسش  های بنیادین اخالق سیاسی مانند مفهوم، پیشینه، موضوع، 

روش، فایده، اهداف و نظام مســائل آن پاسخ داده شود و نسبت اخالق سیاسی با 

دانش ها و گرایش های دیگر کاویده شود. نوآوری نوشته نیز آن است که تالش شده 

است تا وجوه بینارشــته  ای اخالق سیاسی موردتوجه قرار گیرد. پاسخ   پرسش  های 

مطرح شــده حکایت از آن دارد که اخالق سیاســی، امکان و ظرفیت باالیی برای 

رشد و تعالی و تبدیل شدن به دانشی مستقل در اندیشۀ سیاسی اسالمی را دارد. این 

مهم، با بهره از چارچوب فلســفۀ علم و نگرۀ درجۀ دوم، با روش توصیفی تحلیلی 

به انجام رسیده است.

کلیدواژه ها: فلسفۀ اخالق سیاسی، اسالم، جایگاه اخالق سیاسی.

فلسفۀ اخالق سیاسی در اسالم
)مفهوم، ماهیت و نظام مسائل(

سیدکاظم سیدباقری
دانشیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی. قم. ایران.

sbaqeri86@yahoo.com

• ایــن مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انســانی اســالمی در فصلنامۀ 
شماره 18 تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شده است.
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درآمد

اخالق سیاسی یکی از ارمغان  های پیامبران الهی، صاحبان اندیشۀ برتر، عقالی اقوام و دل های پاک 

برای جامعۀ بشری است؛ شاخه  ای معرفتی که براساس آموزه  های پیام  آوران الهی و داده  های عقالنی 

برگرفته از روحیۀ فضیلت  خواه انســان شــکل گرفته اســت و می  تواند راهبر جامعۀ بشری به سوی 

فضیلت ها و هنجارهای نیک اخالقی باشد. امری که امروزه، جهان آشوب  زدۀ بی  اخالق بیش از هر 

زمان دیگر به آن نیاز دارد. سفارش  هایی که در گسترۀ تاریخ، ازسوی دانش اخالق به سوی سیاست   

ریزش می  کند حکایت از توجه ویژۀ اندیشوران به حوزۀ سیاست و دایرۀ گستردۀ اثربخشی آن دارد و 

آنان سیاست و اعمال قدرت را در ادامۀ اخالق تحلیل می  کنند. اسالم و آموزه  های برآمده از آن همۀ 

جنبه  ها و ابعاد زندگی و تعامالت انســانی، جسمانی و روحانی،  مادی و معنوی،  اخالقی و فقهی، 

فکری و عاطفی، فردی و اجتماعی انســان را درنظر گرفته است. »اسالم آیینی است جامع و شامل 

 نظامی نوین و طرز تفکری جدید و تشکیالتی تازه به وجود آورد و 
ً
همۀ شــئون زندگی بشر که عمال

درعین اینکه مکتبی اخالقی و تهذیبی اســت،  نظامی اجتماعی و سیاســی است. اسالم معنا را در 

ماده، باطن را در ظاهر، آخرت را در دنیا و باألخره مغز را در پوســت و هسته را در پوسته نگهداری 

می کند« )مطهری، 1374: ص 31(. حاصل ژرفکاوی  ها، ارزش ها و اصول برآمده از آن در عرصۀ 

سیاســی را می  توان در گرایشی به نام »اخالق سیاســی« رصد کرد که کمتر به آن توجه شده است، 

چنان که التزام به بایدها و نبایدهای آن نیز ازســوی سیاستمداران سابقه  ای درخشان ندارد. با توجه 

به این امر، اخالق به ویژه در عرصۀ سیاســت، امری گمشده و کمیاب است و بشر بیش از هر زمان 

دیگر به آن نیاز دارد و پرداختن به زوایای بی شــمار اخالق سیاســی و تالش برای حضور مســائل 

پیشنهادی آن در جامعه امری ضرور و بایسته است.

شــایان توجه است که باید میان اخالق سیاسی در اســالم به مثابه دین و اسالم به مثابه فرهنگ 

و تمدن تفکیک کرد. باوجود اینکه مبانی، اصول و ادلۀ اخالق و اخالق سیاســی از نصوص دینی 

به دست می  آید، نمو و ظهور آن در فرهنگ و تمدن اسالمی بوده است؛ ازاین رو، همۀ کتب و آثاری 

که به نحوی در حوزۀ اخالق سیاسی قابل تحلیل هستند، در فرایند تمدن اسالمی شکل گرفته  اند.

این نوشتار در جست وجوی بررسی فلسفۀ اخالق سیاسی در اسالم به منزلۀ گرایشی بینارشته  ای 

اســت و تالش می  کند تا به پرســش های بنیادین مرتبط با ماهیت و چیســتی آن پاسخ دهد. برای 

فهم بهتر این مهم، از چارچوبی که در شناســایی علوم به کار می رود، اســتفاده شــده است که در 

 با نگاهی درجۀ دو به مسائل هر علم می نگرد، برخی 
َ
مباحث فلســفۀ علم، قابل رصد است و غالبا
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از ســاحت های اساسی اخالق سیاسی مانند مفاهیم، پیشینه، روش، موضوع، فایده، نسبت  سنجی 

آن با گرایش ها و دانش های مرتبط بررســی می  شــود تا برخی از عرصه  های آن شــفاف شود. نگاه 

به گرایش اخالق سیاســی از منظر درجه دو و بیرونی اســت؛ ازاین رو، مباحث مربوط به مســائل 

اخالق و خلقیات سیاسی در قلمرو این بحث نیست. نوآوری نوشته نیز از همین منظر فرانگر است 

که تالش شــده است تا فلسفۀ اخالق سیاســی با توجه به وجوه بینارشته  ای و مباحث درجۀ دو آن 

موردتوجه قرار گیردـ  مباحثی که کمتر به آن پرداخته شــده اســتـ  برخالف مسائل درجۀ یک این 

دانش مانند انواع فضایل و رذایل سیاسی که تک نگاشت  های گوناگونی دربارۀ آن ها وجود دارد.

1. چهارچوب مفهومی، اخاق و اخاق سیاسی

واژۀ »اخالق« در اصطالح دانشــمندان و علمای اخــالق در معانی و تعابیر متعددی مانند هرگونه 

صفات نفســانی که موجب پیدایش کارهای خوب و بد شود، صرف فضایل اخالقی، نهاد اخالقی 

زندگی، نظام رفتاری حاکم بر افراد که موجب مهار آن ها می شــود و علم اخالق به کار رفته اســت 

)مصباح یزدی، 1391: ص 13(. در اخالق گاه بحث از انواع رفتارهای نیک و بد انسانی است که 

از آن به فضایل و رذایل تعبیر می  شود و گاه از دانشی که این رفتارها را تحلیل می  کند و برای تقویت 

یا خالصی از آن ها راهکار می  دهد.

لق« قابل مقایسه است. به گفتۀ راغب این 
َ

لق« با »خ
ُ

اخالق در لغت جمع »خلق« اســت. »خ

لق هیئت  ها و اشــکال و صوری است که انسان با چشم می  بیند و 
َ

دو در ریشــه یکی هستند، اما خ

لق به معنی قوا، ســجایا و صفات درونی اســت که با بصیرت درک می  شــود )راغب اصفهانی، 
ُ

خ

ق« به معنی سجیه و وصف 
ُ
ل

ُ
ق« و »الخ

ْ
ل

ُ
1373: ص 296(. همچنین، در لغت آمده است که »الخ

لق زیبا به معنای بهره  مندی از سرشت 
ُ

نیک است )ابن منظور، 1998، ج 4: ص 194(؛ بنابراین، خ

لق زیبا به معنای داشــتن آفرینش و ظاهر زیبا و اندامی موزون و 
َ

و ســجیه  ای زیبا و پســندیده و خ

هماهنگ است )الزبیدی، 1414، ج 6: ص 337(.

1-1. اخاق به مثابه عمل اخاقی

ابوعلی مسکویه که یکی از پیشگامان در نگارش کتب اخالقی است، در تعریف اخالق می  نویسد: »الخلق 

حال للنفس داعیة لها الی أفعالها من غیر فکر و ال رویة« )ابن مســکویه رازی، 1426: ص 115(؛ یعنی 

»خلْق حالتی برای جان و نفس انسانی است که او را بدون فکر و تأمل، به سوی کارهایی برمی انگیزاند«.
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تعریف خواجه نصیر نیز به این تعریف نزدیک اســت )طوسی، 1360: ص60(. مرحوم نراقی 

نیــز آن را ملکه  ای برای انجام آســان عمل می  داند )نراقــی، 1427، ج 1: ص 46(. مرحوم فیض 

کاشــانی اخالق را هیئتی استوار در جان انســان می داند که با آن کارها به آسانی و بدون نیاز به فکر 

 اگر 
ً
صادر می شود، وی سپس توضیح می دهد که شرط »رسوخ« در تعریف، برای آن است که مثال

کســی مالی را به دلیل نیازی ببخشد، تا زمانی  که این ویژگی در او تثبیت نشود، به او نمی گویند که 

خلقش سخاوت است )فیض کاشانی، 1423: ص 19(. در جایی دیگر مرحوم فیض کاشانی علم 

اخالق را علم احوال قلب می داند )فیض کاشانی، 1423: ص 19(. در تعریفی بهتر می توان گفت، 

»اخالق تنها صفات و ملکات نفســانی را شامل نمی  شــود، بلکه همۀ رفتارها و ملکات انسانی که 

قابل مدح و ذم و دارای صبغۀ ارزشی باشند، خواه مربوط به رابطۀ انسان  ها با یکدیگر یا رابطۀ انسان 

با خدا یا رابطۀ انسان با خود و یا حتی رابطۀ انسان با طبیعت باشند نیز در حوزۀ اخالق قرار می  گیرد« 

)مصباح یزدی، 1391: ص 185(. باید به یاد داشت که ویژگی »تثبیت« یا »رسوخ« بیشتر به انگیزه 

و نیــات درونی افراد برمی  گردد که چندان قابل داوری نیســت و لزومی نــدارد که آن را در تعریف 

اخالق وارد کرد، یعنی وقتی سیاســتمداری راست می  گوید، از ظاهر عمل او نمی  توان دریافت که 

 در جان او رســوخ یافته است یا برای کسب قدرت و منافعش راست می  گوید، 
ً
آیا راستگویی واقعا

آنچه برای داوری این عرصه مهم اســت، ظاهر عمل اوست و همان مالک داوری است؛ ازاین رو، 

هرچند تثبیت ملکه  ای نیک در فرد امری مطلوب اســت، بیان آن در تعریف اخالق ضرورت ندارد. 

در جمع بندی می  توان گفت که اخالق، حالتی در جان انسانی است که براساس آن، رفتارهای نیک 

یا بد را انجام می  دهد، حال ممکن است که آن رفتار برای او ملکه باشد یا نباشد.

می  توان گفت که اخالق در اسالم و غرب دچار تحول  های بسیاری شده است. اخالق، در گام 

اول و دورۀ میانۀ اســالمی، صفتی است راســخ در نفس که از آن رذایل و فضایل برمی  آید. در دورۀ 

 بحث از رسوخ در نفس نیست، بلکه 
ً
معاصر، اندیشوران مسلمان بر این باورند که در اخالق صرفا

عالوه بر چگونگی بودن و چگونگی رفتار به چه بودن نیز می  پردازد. در مرحلۀ ســوم، که در اندیشۀ 

 به چگونگی رفتار و امور بیرونی 
ً
معاصر غرب طرح شــده اســت، اخالق نه به درون، بلکه اصوال

می  پردازد.
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خبٖ ا٘ؿب٣٘  تٛاٖ ٌفت وٝ اذالق، حبِت٣ زض  ثٙس٢ ٣ٔ يطٚضت ٘ساضز. زض خٕغ زض تؼط٤ف اذالقث٥بٖ آٖ  ،ُّٛة اؾتٔ
 ثطا٢ اٚ ّٔىٝ ثبقس ٤ب ٘جبقس.زٞس، حبَ ٕٔىٗ اؾت وٝ آٖ ضفتبض   اؾبؼ آٖ، ضفتبضٞب٢ ٥٘ه ٤ب ثس ضا ا٘دبْ ٣ٔاؾت وٝ ثط

زض ٌبْ اَٚ ٚ زٚض٠ ٥ٔب١٘  ،اذالق .قسٜ اؾت ٢ٞب٢ ثؿ٥بض  تٛاٖ ٌفت وٝ اذالق زض اؾالْ ٚ غطة زچبض تحَٛ  ٣ٔ
آ٤س. زض زٚض٠ ٔؼبنط، ا٘س٤كٛضاٖ ٔؿّٕبٖ ثط ا٤ٗ   اؾال٣ٔ، نفت٣ اؾت ضاؾد زض ٘فؽ وٝ اظ آٖ ضشا٤ُ ٚ فًب٤ُ ثط٣ٔ

چ٣ٍٍ٘ٛ ضفتبض ثٝ چٝ ثٛزٖ  ٚ ثط چ٣ٍٍ٘ٛ ثٛزٖٜ ثحث اظ ضؾٛخ زض ٘فؽ ٥٘ؿت، ثّىٝ ػالٚ ثبٚض٘س وٝ زض اذالق نطفبً
ثٝ چ٣ٍٍ٘ٛ  وٝ زض ا٘س٤ك١ ٔؼبنط غطة َطح قسٜ اؾت، اذالق ٘ٝ ثٝ زضٖٚ، ثّىٝ انٛالً ،پطزاظز. زض ٔطح١ّ ؾْٛ  ٥٘ع ٣ٔ

 پطزاظز.  ضفتبض ٚ أٛض ث٥ط٣٘ٚ ٣ٔ

 
 تِ هثاتِ ػول فزاٌٗد تحَلٖ اخالق .1ًوَدار 

 

 اخالق تِ هثاتِ داًص. 1-2
ا٢ ٚ زا٘ك٣  بِت ثٛز، أب زض تؼط٤ف ػّٓ اذالق، ثٝ ٚخٜٛ ا٘س٤كٝػٙٛاٖ ٤ه ّٔىٝ ٚ ح وٖٙٛ ثطضؾ٣ قس، اذالق ثٝچٝ تبآ٘

وٙس وٝ ٔٙبف٥بت ضٚح ٚ  ، اذالق ضا ػ٣ّٕ تؼط٤ف ٣ٔخبٔغ اِؿؼبزاتٔحٕسٟٔس٢ ٘طال٣ زض ٔال .قٛز ٣اذالق تٛخٝ ٔ
ٚ ٘دبت س وٙ ٣ وٝ اٚ ضا ضؾتٍبض ٣ٔفًب٣ّّ٤ وٝ ا٘ؿبٖ ضا ٞالن ٚ قمبٚتٕٙس ٚ ٤وٙس، ٤ؼ٣ٙ ضشا زضزٞب٢ آٖ ضا ث٥بٖ ٣ٔ

 ػالٔٝ َجبَجب٣٤ .(;7 ل :4 ج ،;486 ،٘طال٣) ضؾب٘س زٞس ٚ ثٝ ٕٞطا٣ٞ ثب اُٞ ذسا ٚ ٘عز٤ىبٖ زضٌبٜ اٚ ٣ٔ ٣ٔ
ٛا٘ى ٚ ا٘ؿب٘ى ٥ٙس وٝ ٔتؼّك ثٝ لٛاى ٘جبتى، حو ٞبى ا٘ؿب٘ى ثحث ٔىٝ ىزضثبض٠ ّٔوٝ اذالق، زا٘ك٣ اؾت  ؿس٤٘ٛ ٔى

ٞب، زض خٟت َّت وٕبَ، ذٛز ضا آضاؾتٝ  ا٘ؿبٖ ثب قٙبذت اظ آٖاظ ضشا٤ُ ثطا٢ آٖ اؾت تب  فًب٤ُثحث خساؾبظ٢  .اؾت
تب وبضٞب٣٤ ا٘دبْ زٞس وٝ ؾتب٤ف ٍٕٞب٣٘ ٚ ٔسح ظ٤جب اظ خبٔؼ١ ا٘ؿب٣٘ ضا زض٤بفت  قٛزٚ ثٝ ؾؼبزت ػ٣ّٕ ٔتهف  وٙس
ت ٚ اؾت وٝ اظ ّٔىب ٣ػّٕ اذالق»و٥س زاض٘س وٝ أثطذ٣ ز٤ٍط ثط ا٤ٗ أط ت .(4;7ل  :4  ج، 4>47َجبَجب٣٤، ) وٙس

ضاٜ ٗ نفبت ٥٘ه ٚ ٤ٞب٢ اوتؿبة ا ٍط، ؾطچك٤ٕٝس ٚ ثٝ تؼج٥ط ز٤ٌٛ ٣ٞب ٚ آثبض آٖ ؾرٗ ٔ ك٤ٝنفبت ذٛة ٚ ثس ٚ ض
 .(67 ل :4،ج ;>47ٔىبضْ ق٥طاظ٢، ) «زٞس ٣لطاض ٔ ٣ثطضؾٔٛضزه ضا زض فطز ٚ خبٔؼٝ ٤ٔجبضظٜ ثب نفبت ثس ٚ آثبض ٞط

 :47:6ؽ، وغ) «ػجبضت اؾت اظ تحم٥ك زض ضفتبض آزٔى ثٝ آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ثب٤س ثبقس ػّٓ اذالق» ثطذ٣ ثط ا٤ٗ ثبٚض٘س وٝ

نمودار 1. فرایند تحولی اخاق به مثابه عمل

1-2. اخاق به مثابه دانش

آنچـه تاکنـون بررسـی شـد، اخـالق به عنـوان یـک ملکـه و حالـت بـود، امـا در تعریـف علـم 

اخـالق، بـه وجـوه اندیشـه ای و دانشـی اخـالق توجه می شـود. مالمحمدمهـدی نراقـی در جامع 

السـعادات، اخـالق را علمـی تعریـف می کنـد کـه منافیـات روح و دردهـای آن را بیـان می کنـد، 

یعنـی رذایلـی کـه انسـان را هـالک و شـقاوتمند و فضایلـی کـه او را رسـتگار می کنـد و نجـات 

می دهـد و بـه همراهی بـا اهل خدا و نزدیـکان درگاه او می رسـاند )نراقـی، 1427، ج 1: ص 37(. 

عالمـه طباطبایـی می نویسـد اخالق، دانشـی اسـت کـه دربـارۀ ملکه های انسـانی بحـث می کند 

کـه متعلـق بـه قوای نباتـی، حیوانی و انسـانی اسـت. بحث جداسـازی فضایـل از رذایـل برای آن 

اسـت تـا انسـان بـا شـناخت از آن هـا، در جهـت طلب کمـال، خـود را آراسـته کند و به سـعادت 

علمـی متصـف شـود تـا کارهایی انجـام دهد که سـتایش همگانـی و مدح زیبـا از جامعۀ انسـانی 

کیـد دارنـد که  را دریافـت کنـد )طباطبایـی، 1381، ج  1: ص 371(. برخـی دیگـر بـر ایـن امـر تأ

»اخـالق علمـی اسـت که از ملـکات و صفات خـوب و بد و ریشـه ها و آثار آن سـخن می گوید و 

بـه تعبیـر دیگر، سرچشـمه های اکتسـاب این صفـات نیک و راه مبـارزه با صفات بـد و آثار هریک 

را در فـرد و جامعـه موردبررسـی قرار می دهد« )مـکارم شـیرازی، 1387،ج 1: ص 23(. برخی بر 

ایـن باورنـد کـه »علم اخـالق عبارت اسـت از تحقیـق در رفتـار آدمی بـه آن گونه که باید باشـد« 

)ژکـس، 1362: ص 9(. بـا لحـاظ جنبه هـای مختلـف تعاریـف یادشـده می توان علـم اخالق را 

چنیـن تعریـف کرد: دانشـی که بـا مبانی، اصـول و اهداف مشـخص، مبتنی بر روش شناسـی نقلی 

و عقلـی، بـه مطالعـه و ارزیابـی رفتـار، بینش و منش هـای نیک و بد انسـان و راهکارهـای تقویت 

آن هـا در جان یـا رهایـی از آن ها می پـردازد.
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1-3. اخاق سیاسی

در اخالق سیاســی نیز اگر بحث از رفتارها، منش  ها و بایدها و نبایدهای اخالقی در عرصۀ سیاســی 

باشد و اینکه چگونه نفس انسانی به آن ها آراسته شود یا از آن ها خالصی یابد، بحث از خلق و اخالق 

سیاسی به میان می  آید؛ درواقع، با رویکرد اخالقی به حوزۀ مناسبات سیاسی و روابط قدرت، به تنظیم 

بایدها و نبایدهای روابط متقابل شــهروندان با یکدیگر، با دولت و کارگزاران نظام سیاسی می  پردازد و 

تعامالت حاکمیتی را به سوی گسترش فضیلت  های اخالقی و براندازی رذایل نفسانی و کمال و سعادت 

راهبری می  کند، در این تلقی، اخالق سیاسی درپی اصالح روند سیاست  ورزی و سیاست  گران است 

و »پرورش«، »اصالح« و سامان  بخشــی اخالقی روابط سیاســی دولت و شهروندان به حوزۀ اخالق 

سیاسی مرتبط است، اما اگر بحث از »اخالق سیاسی« به  منزلۀ گرایشی بینارشته  ای در اندیشۀ سیاسی 

اسالم مطرح شود، شاخه  ای معرفتی است که مبتنی بر روش شناسی مشخص، با توجه به مباحثی مانند 

مفاهیم، مبانی، اصول، اهداف، کارکردها و راهبردهای اخالقی به مطالعه، تبیین، تحلیل و تنظیم روابط 

اخالقی مرتبط با سیاســت می  پردازد. هرچند باید اعتراف کرد که جداسازی کامل عرصۀ عمل و نظر 

در این حوزه ممکن نیســت، زیرا حتی آنگاه که از عدالت به مثابه یکی از اصول قطعی اخالق سیاسی 

 نظری نیست. وقتی که 
ً
ســخن به میان می  آید، بحث از عمل اخالقی نیز مطرح می  شود و بحث صرفا

بحث از تقوا و دیگر اصول اخالقی انجام می  شود نیز چنین است.

در تلقی ســودجویانه از اخالق، چنین پنداشته می شــود که اخالق باید سیاسی باشد و به هر 

ســمت و سو که صاحبان قدرت میل کنند، اخالق هم به همان سو گرایش یابد. در این مکتب، اگر 

اخالق با سیاســتمدار همراهی نکند، می  توان آن را بر کناری نهــاد و برای تحکیم قدرت هر اصل 

اخالقی را زیر پا گذاشت. اخالق به ســود قدرت به قربانگاه فرستاده می  شود و فعل سیاسی از هر 

قید اخالقی دور می شــود. ازاین رو، به جای آنکه اخالق در مدار عمل باشــد، قدرت و کسب آن به 

هر قیمت، محور می  شــود و اخالق، خادم سیاست می  گردد، با این نگرش، اخالق سیاسی دانشی 

در خدمت امیال قدرتمندان خواهد بود. اما در نگرۀ اســالمی، اخالق سیاسی، گرایشی است که به 

مسائل اخالقی مرتبط به سیاست می  پردازد و دغدغۀ تنظیم اخالقی روابط قدرت را دارد که سیاست 

برآمده از آن را باید »سیاســت اخالق«ی نامید، سیاســتی که ملتزم به ارزش ها و فضایل اســت و 

خود را براســاس گرایش ها و دستورهای اخالقی تنظیم می  کند، پس، اخالق، راهبر و هدایت کنندۀ 

منش هــا، روش ها، رفتارها، گفتارها و کردارهای حاکمان و شــهروندان اســت و حتی در تعریف 

سیاست، بحث از استصالح، راهبری به سوی صالح و خیرخواهی ذکر شده است. غزالی، سیاست 
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کید می کند که  را هدایت خلق و ارشاد آنان به راه راست و نجات  دهنده در دنیا و آخرت می  داند و تأ

برترین مراتب بعد از نبوت، افادۀ علم و پاک ســازی جان های مردم از اخالق ناپسند و هالک کننده 

اســت و ارشاد و هدایت آنان به اخالق پسندیده: »السیاســة فی استصالح الخلق و إرشادهم إلی 

نیا و اآلخرة« )غزالی، 1998، ج 1: ص 13(.
ُّ

الطریق المستقیم المنجی ِفی الد

2. تمهید نظری

در گذشــته رسم بر آن بود که در بیان چیســتی یک دانش، مطالب هشت  گانه )رئوس ثمانیه( مانند 

تعریف، موضوع، مؤلف، ابواب، جایگاه آن دانش در بین علوم دیگر، غرض و فایدۀ آن و روش  های 

 امروزه بررســی همۀ آن ها ضروری نیســت، همان طور 
ً
آمــوزش آن را بررســی می  کردند که طبعا

که پردازش همۀ مســائل اخالق سیاســی نیز امکان ندارد. اما انتخاب برخی از موارد بایســتۀ آن 

چهارچوبی نظری برای تبیین زوایای مختلف اخالق سیاسی است. بنابراین تحقیق حاضر درصدد 

بررســی مباحث درجۀ دو اخالق سیاســی، با نگاهی از بیرون و رویکردی پیشینی و باالدست به 

مباحث و موضوعات آن اســت، اموری که غالبا برای فهم فلسفه یک گرایش یا دانش، مورد پرسش 

قرار می گیرند و پاســخ به آن ها، برای فهم ســاحت های دانش،  بایسته و دوری ناپذیر است. نگرش 

درجۀ دوم، فوایدی چند دارد،  مانند تحدید و مرزکشی حوزه علم و ارائه معیارهایی برای تفکیک آن 

از علوم مشابه؛ کشف معیارهای ارزیابی معلومات و جداسازی شناخت های درست از نادرست؛ 

اســتخراج مبانی و بیان و شفاف سازی آنها، استخراج روش ها و تبیین آثار و فواید فردی و اجتماعی 

آن ها )ر.ک. میرسپاه؛ حبیبی، 1387: ص37(.

پاســخگویی به مسائل این گرایش بینارشــته ای، در گرو فهمی مناسب از برخی از پرسش هایی 

 در این قلمرو مطرح است. برای نمونه، برخی از پرسش ها و مسائل بنیادین1 در گرایش 
َ
است که غالبا

بینارشــته ای اخالق سیاســی را می توان این گونه طرح کرد: 1. شناســایی ماهیت اخالق سیاسی و 

مناســبات آن با دانش ها و گرایش های همگون و مرتبط؛ 2. هندســه، قلمرو، ساختار گرایش و بیان 

مهم ترین مســائل آن؛ 3. روش شناسی و کشــف رویکردها؛ 4. مبانی اخالق سیاسی در عرصه های 

مختلف مانند هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناسی؛ 5. اصول اخالق سیاسی؛ 6. اهداف 

1. برای تفصیل برخی از پرســش های مطرح در فلســفه های مضاف. ر.ک. عبدالحسین خســروپناه؛ فلسفه فلسفه 
اسالمی؛ در »فلسفه های مضاف«، ج 1: ص 78.
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 با توجه به گستردگی مباحث، این مقاله بیشتر به محور اول 
ً
اخالق سیاسی و 7. کارکردهای آن. طبعا

و برخی از زوایای مهم محورهای دیگر مانند روش شناسی می پردازد که به فهم فلسفۀ اخالق سیاسی 

یاری می رساند.

به نظر می رســد که این مجموعه مســائل به محقق و خواننده یاری می دهد تا به شناختی اولیه 

 جامع از اخالق سیاســی اسالم دست یابد و مرزهای آن را از گرایش ها، دانش ها و مکاتب 
َ
و نسبتا

دیگر جدا و شفاف کند.

1ؾبظز.

 

 پ٘طٌ٘ٔ اخالق س٘اسٖ. 3

ث٥كتط٤ٗ آثبض٢ وٝ زضثبض٠ اذالق ؾ٥بؾ٣ ٘ٛقتٝ قسٜ ثٝ ثب٤سٞب ٚ ٘جب٤سٞب٢ قبٞبٖ ٚ وبضٌعاضاٖ زض ػُٕ ؾ٥بؾ٣ پطزاذتٝ 
ب٣٤ ذُبة ٞ  ٚ زضثطزاض٘س٠ ق٠ٛ٥ اذالل٣ حىٛٔت ٚ پٙس٘بٔٝ ٞب  ٘بٔٝ  ٞب، ٘هب٤ح ٚ ؾ٥بؾت  زض لبِت ا٘سضظ٘بٔٝ اؾت وٝ غبِجبً

ذٛاخٝ  ٘بٔٝ  ؾ٥بؾت٤ب  ؾ٥طإِّٛنثبضٜ ٘ٛقتٝ قسٜ اؾت،  قب٤س ٤ى٣ اظ ٔكٟٛضتط٤ٗ وتج٣ وٝ زض ا٤ٗ .ثٝ حبوٕبٖ ٞؿتٙس
 ٘ه٥ح١ إِّٛن لبِت ٘ه٥حت ٚ ا٘سضظ ثٝ پبزقبٞبٖ ثٛزٜ اؾت، ٔب٘ٙس ( ثبقس ٤ب وتج٣ وٝ زض>81ـ9>8) إِّه ٘ظبْ

ثطذ٣ اظ ز٤ٍط وتت، وٝ ٜ.(. :1:ـ1=:)٥ٕٞٗ ٘بْ اظ ؾؼس٢ ق٥طاظ٢ ( ٚ وتبث٣ ثٝ ٜ.891ـ919اثٛحبٔس ٔحٕس غعا٣ِ )
 اذالق ٘بنط٢ا٘س، ثٝ ٘ح٢ٛ زض لّٕطٚ اذالق ؾ٥بؾ٣ لطاض زاض٘س، ٔب٘ٙس    قسٜ ثطا٢ قبٞبٖ ٚ فطٔب٘طٚا٤بٖ ظٔب١٘ ذٛز ٘ٛقتٝ

آ٘ىٝ زض زٚض٠  ثب .(.ٜ 71>ـ>1=)اِس٤ٗ زٚا٣٘  اظ خالَ اذالق خال٣ِٚ  .(ٜ ;=9ـ6;:) ذٛاخٝ ٘ه٥طاِس٤ٗ َٛؾ٣ اظ
َٛض ٤ٚػٜ، ثٝ ظٚا٤ب٢  وٝ ثٝ ٚ اثط٢   زض اذالق وكٛضزاض٢ ٚ فطٔب٘ساض٢ ٘ٛقتٝ قسٜ اؾت، ٘ٛقتٝ ٣ٔؼبنط ٥٘ع وتت فطاٚا٘

ٌطا٤ف اذالق ؾ٥بؾ٣ پطزاذتٝ ثبقس ٚ ٔت٣ٙ ٔؿتمُ ؾبٔبٖ زازٜ ثبقس، ٤بفت ٘كس. ٞطچٙس آٖ پ٥ك١ٙ٥ غ٣ٙ ٤ى٣ اظ ٘مبٌ 
 بؾ٣ اؾت.لٛت ثطا٢ َطاح٣ ٚ تس٤ٚٗ اذالق ؾ٥

 

 هَضَع اخالق س٘اسٖ. 4

ٗ ػّٓ، ٤ٚ ٔٛيٛع از٥ُِ قطافت ٔٛيٛع آٖ اؾت  ثٝٞط ػ٣ّٕ قطافت ٚ زا٘ف ثطتط اؾت اذالق  ،ثٝ تؼج٥ط ٔطحْٛ ٘طال٣
 :4778٘طالى، ) سوٙ ٝ ػطٚج ٔىىثٟبئٓ ثٝ اٚج ػبِٓ ٔالئ ١ى ٔطتج٥ٗ ػّٓ اظ ح٤ًا ١ٚاؾُ ٝ اؾت ٚ ث٥ٝا٘ؿب٘ ١٘فؽ ٘بَم

 هفاهین اخالق سیاسی 

 هوضوع اخالق سیاسی

 اخالق سیاسی روش ضًاسی 

 

يسبت اخالق سیاسی با اخالق 
 کاربردی

 ای  يسبت اخالق سیاسی با اخالق حرفه

 

 

یى برای ضکل گام فایده و هدف اخالق سیاسی گیری های آغاز
 گرایص اخالق سیاسی

فلسفه اخالق سیاسی 
 اسالم

 

 اسی با عرفاويسبت اخالق سی

 يسبت اخالق سیاسی با فقه

3. پیشینۀ اخاق سیاسی

بیشــترین آثاری که دربارۀ اخالق سیاسی نوشته شــده به بایدها و نبایدهای شاهان و کارگزاران در عمل 

 در قالب اندرزنامه  ها، نصایح و سیاست  نامه  ها و دربردارندۀ شیوۀ اخالقی 
ً
سیاسی پرداخته است که غالبا

حکومت و پندنامه  هایی خطاب به حاکمان هســتند. شاید یکی از مشهورترین کتبی که در این باره نوشته 

شــده است، سیرالملوک یا سیاســت  نامه خواجه نظام الملک )485ـ408( باشــد یا کتبی که در قالب 

نصیحت و اندرز به پادشــاهان بوده اســت، مانند نصیحة الملوک ابوحامد محمد غزالی )505 

ـ450هـ( و کتابی به همین نام از سعدی شیرازی )690ـ606هـ.(. برخی از دیگر کتب، که برای شاهان 

و فرمانروایان زمانۀ خود نوشته شده   اند، به نحوی در قلمرو اخالق سیاسی قرار دارند، مانند اخالق ناصری 

از خواجه نصیرالدین طوسی )672ـ597هـ .( و اخالق جاللی از جالل الدین دوانی )908ـ830هـ .(. با 

آنکه در دورۀ معاصر نیز کتب فراوانی در اخالق کشورداری و فرمانداری نوشته شده است، نوشته   و اثری 
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که به طور ویژه، به زوایای گرایش اخالق سیاســی پرداخته باشد و متنی مستقل سامان داده باشد، یافت 

نشد. هرچند آن پیشینۀ غنی یکی از نقاط قوت برای طراحی و تدوین اخالق سیاسی است.

4. موضوع اخاق سیاسی

به تعبیر مرحوم نراقی، اخالق دانش برتر است و شرافت هر علمی به دلیل شرافت موضوع آن است و 

موضوع این علم، نفس ناطقۀ انسانیه است و به واسطۀ این علم از حضیض مرتبۀ بهائم به اوج عالم 

مالئکه عروج می کند )نراقی، 1387: ص 32(. به بیان خواجه نصیر »موضوع این علم نفس انسانی 

اســت، از آن جهت که از او افعالی جمیل و محمود یا قبیح و مذموم صادر تواند شــد، به حســب 

ارادت او« )طوسی، 1360: ص 58(؛ به بیان یکی از نویسندگان معاصر، صفات خوب و بد از آن 

جهت که مرتبط با افعال اختیاری انسان و برای او قابل اکتساب یا اجتناب اند، موضوع علم اخالق 

هســتند )مصباح یزدی، 1391: ص 18(. از همین منظر، از آنجا که امروزه، بیش از هر زمانی، بشر 

به اخالقی نیاز دارد که برای شهروندان حوزه  های مختلف مسئلۀ قدرت را واشکافد و مقدمه و بستر 

تنظیم اخالقی روابط آنــان با دولتمردان را فراهم کند؛ ازاین رو، موضوع اخالق سیاســی، همانند 

 بیان صفات خوب و بد یا توصیف افعال اختیاری سیاستمداران نیست، بلکه عالوه بر 
ً
اخالق، صرفا

این موارد و مســائل مرتبط با انسان  های قدرتمند، از جامعه، ســاختار و روابط سیاسی اخالقمند 

نیز بحث می  کند و موضوع آن فضایل و رذایل سیاســی و چگونگی دستیابی جامعۀ اسالمی به ویژه 

حاکمان و کارگزاران و نظام سیاسی به روابط اخالقی و سعادت و کمال است.

5. فایده و هدف اخاق سیاسی

دین اسالم یک مکتب است و هدف اصلی آن کمال انسان و تأمین سعادت همگانی است. »هدف، 

همان »حقیقت« است؛ یعنی خود »خدا« هدف است، در منطق اسالم هدف فقط یک چیز است 

و آن خداســت«. )مطهری،  1382، ج2: ص408( در نگرش اســالمی، اخالق سیاســی،  در پی 

بسترسازی برای رسیدن انســان به کمال و سعادت فردی و سیاسی-اجتماعی است. با این وصف 

انسان، در اخالق سیاسی، به عمل صالح می رسد، عملی به دور از فساد که در راستای اصالح نفس 

و تالش برای رهایی کاربران قدرت و شهروندان از غلبۀ نفسانیت بر آن است. در همین راستا،  فایدۀ 

علم اخالق پاک کردن نفس از صفات رذیله و آراستن آن به ملکات جمیله است که از آن به »تهذیب 

اخالق« تعبیر می شود و ثمرۀ آن، رســیدن به خیر و سعادت ابدی است و باید دانست که سعادت 
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مطلق حاصل نمی  شــود مگر به اینکه صفحۀ نفس در جمیع اوقات از همۀ اخالق ذمیمه ُمَعّرا و به 

ی باشد« )نراقی، 1387: ص 34(. رهایی قدرت  آوران از پستی  های روحی 
ّ
تمام اوصاف حسنه ُمَحل

و آراســتگی آنان به نیکی  های جان و نهان است که انســان را برای حرکت در جهت سعادت یاری 

می  دهد؛ امری که از عهدۀ اخالق سیاسی برمی  آید. 

با توجه بــه آن که علم اخالق، اهدافی چــون اصالح فرد و جامعه و تنظیــم روابط اجتماعی 

با تهذیب نفس دارد، بر همین اســاس، هدف اخالق سیاســی نیز اصالح روابط سیاســی در میان 

شــهروندان و آنان با دولت اســت تا قدرت در فراگــردی اخالقی و به دور از رذایل و پســتی  های 

سیاسی، اعمال و اجرا شود.

 6. روش اخاق سیاسی

روش گاه ناظر به شــیوۀ اندیشــیدن و روش تفکر و چگونگی برداشــت از نصوص و متون است، 

طریقی که به فهمنده یاری می دهد تا دانشــی را که در نهفتۀ عقل و متون دینی حضور پیدا و پنهان 

دارد بیابد و کشــف و بیان کند و گاه ناظر به فهم اندیشه هاست )حقیقت، 1391: ص 97(. در این 

نوشــته، بحث از معنای اول روش است که می توان با به کار بردن اصول و قواعد منظم و مشخص، 

زمینۀ شناخت و معرفت سنجیده را به دست آورد.

با توجه به عنصر بنیادین حســن و قبح عقلی و مســتقالت عقلیه می  توان روش اخالق سیاسی 

را در ایــن عنصر دنبال و رصد کرد. به این نحو که عقل بشــری ارزش ها و فضایل و رذایل اخالقی 

را دســت کم در کلیات درک می  کنــد و می  فهمد و می  تواند در مواردی براســاس آن ها حکم کند؛ 

بــرای نمونه، عقل بشــری، از هر تبار و مذهبی، بر اینکه ظلم بد اســت و عدل نیکوســت، حکم 

می  کند. اگر کسی صبح تا غروب کار کند و دیگری حقوق او را ندهد، هر عقلی آن را ستم و ناپسند 

می  شمرد؛ از این منظر، اخالق، دانشی عقل  محور است و لذا با روش عقلی می توان گزاره های آن را 

دریافت،  همچنان که می توان از مجموعه آیات و روایات اخالقی، آن گزاره ها را کشــف و فهم کرد.  

 کلیات و اجمال گزاره  ها را می  فهمد، آیــات و روایات نیز در مواردی متعدد می  توانند 
ْ

هرچنــد عقل

ســاحت  هایی از اخالق را برای ما بیان کنند؛ ازاین رو، می توان گفت که روش اخالق سیاسی، شبیه 

ـ عقلی و نقلی برای اثبات و  روش کالم سیاسی اســت. همان گونه که کالم سیاسی از روش برهانی 

دفاع از گزاره  های دینی بهره می  گیرد و به اصطالح چندروشــی است، فهمندۀ اخالق سیاسی نیز با 

بهره از این روش می  کوشــد تا گزاره  های اخالقی را فهم و کشــف کند؛ با این تفاوت که در اخالق، 
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جدل و دفاع و توجیه گزاره  ها راه ندارد، بلکه مفسر گزاره  ها و ارزش های اخالقی تالش می  کند تا از 

ظرفیت های عقل و نقل در فهم مطالب بهره گیرد و با کنار هم قراردادن گزاره  ها، مســتندات، ادله، 

آیات و روایات و لحاظ جنبه  های مختلف داللی و ســندی آن ها به فهمی دقیق دست یابد. این امر 

با خوانش متون، رفت و برگشت اجتهادی به نصوص و بهره  گیری از روش عقل انجام می  پذیرد. 

7. نسبت سنجی اخاق سیاسی با گرایش ها و دانش  های مرتبط

ُم  
ْ
ِعل

ْ
َما ال امام خمینی با الهام از حدیث پیامبر گرامی اسالمی )صلی الله و علیه و آله( که فرمود: »ِإنَّ

« )الکلینی، 1385، ج 1: ص 76(، به ســه علوم 
ٌ
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َ
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عقلی، اخالق و فقه اشاره می کند و سپس به رابطه و تأثیرگذاری آن سه بر یکدیگر می پردازد و توجه 

خواننده را به بایستگی این نکته معطوف می کند که هریک از این مراتب سه گانۀ انسانی به هم مرتبط 

 اگر کسی 
ً
است که آثار هریک، چه در جانب کمال یا طرف نقص، به دیگری سرایت می کند؛ مثال

به وظایف عبادی و مناســک ظاهری قیام کرد تأثیراتی در قلب و روحش واقع شود که خلقش رو به 

نیکویی و عقایدش رو به کمال گذارد و همین طور اگر کســی مواظب تهذیب خلق و تحسین باطن 

شد، در دو نشئۀ دیگر مؤثر شود، چنان که کمال ایمان و احکام عقاید در دو مقام دیگر تأثیر می کند 

)امام خمینی، 1394: ص 325(. در ادامه، مرزها و حوزه  های اخالق سیاســی نسبت به برخی از 

شاخه  های اخالق و گرایش های مرتبط واکاوی می  شود تا برخی از زوایای آن آشکار شود. ازآنجاکه 

بعد گرایشی اخالق سیاسی موردتوجه اســت، طبیعی است که گرایش ها و دانش های مرتبط با آن 

نسبت  ســنجی شــود نه مفاهیمی مانند عدالت و برابری که با حوزۀ گرایشــی اخالق سیاسی قابل 

مقایسه نیستند.

7-1. نسبت اخاق سیاسی با اخاق کاربردی

امروزه یکی از مسائل مهم در روابط قدرت، فهم عرصه های کاربردی و حوزه های عمل و تزاحمات 

کارکردی است. اخالق کاربردی می  کوشد به جای ارائۀ فهرست بلندی از فضایل و رذایل اخالقی، 

معیارهایــی مشــخص، عملیاتی و راهگشــا در اختیار افراد قــرار دهد و این گرایــش از اخالق، 

متفاوت از اخالق عملی اســت. در علم اخالق، ما با فهرســتی مفصــل از خوبی ها و بدی های 

اخالقی مواجه هســتیم؛ اما در اخالق کاربردی، تالش بر این است که با تمسک به مبنا و معیاری 

مشــخص در حوزۀ ارزش ها، حکم اخالقی مسئله یا مسائلی خاص را تبیین کند؛ ازاین رو، اخالق 
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، کلی و عام نیســت، بلکه بر مســئله یا مسائل خاص متمرکز است 
ً
کاربردی چند ویژگی دارد: اوال

، به 
ً
، تمرکز آن بر حل تزاحمات اخالقی است؛ ثالثا

ً
و مســئله محور اســت و نه موضوع محور؛ ثانیا

دنبال استنباط احکام اخالقی مسائل نوپدید است )شریفی، 1390: ص 85(. از کارکردهای مهم 

اخالق کاربردی نشــان دادن چگونگی ِاعمال احکام اخالقی و چگونگی انجام وظایف اخالقی یا 

کاربردی کردن توصیه ها و ارزش های عام اخالقی اســت. در اخالق کاربردی تالش می شــود که 

چگونگی ِاعمال توصیه های عام اخالقی مانند »غیبت یا دروغ بد اســت«، در مســائل خاصی از 

زندگی فردی یا اجتماعی نشــان داده شود که البته از جهاتی با برخی از مباحث علم اخالق مشترک 

اســت. کارکرد دیگر این اخالق، کمک به اتخاذ تصمیم های درســت اخالقی در مقاطع حساس 

است. اخالق کاربردی به جای ارائۀ نسخه های کلی و غیرقابل ِاعمال و یا موضع گیری های مقطعی 

و متغیر می کوشد شاخص ها و معیارهایی مشخص و راهگشا در اختیار افراد قرار دهد، درحالی که 

علم اخالق درصدد ارائۀ نســخه ای کلی دربارۀ ارزش رفتارهای اختیاری و صفات اکتســابی است 

)شریفی، 1390: ص 85(. 

 با مسائل روزانه در جامعه همراه 
ً
اخالق کاربردی کاربســت نظریه های اخالقی اســت و غالبا

اســت و با عرصه های مضافی مانند محیط زیست، تجارت، ساخت وساز و پزشکی پیوند درگیرانه 

دارد؛ حال اگر اخالق سیاسی به اصول، مبانی، معیارها و هنجارهای کالن ارزشی بپردازد، ارتباطی 

با اخالق کاربردی نخواهد داشت، اما اگر این گرایش از شکل صرف  نظری و کلی درآید و با توجه 

به مسائل جزئی و خاص، به راهگشایی در بن بست ها و تزاحم های سیاسی بپردازد، به عرصۀ اخالق 

کاربردی نزدیک شــده است. به بیان دیگر، »از آن حیث که این مناســبات و روابط می توانند مورد 

قضــاوت اخالقی قرار گیرند، وارد حوزۀ اخالق  کاربردی  می شــویم؛ ازاین رو، بحث از به کار بردن 

نظریه های اخالقی برای تنظیم روابط سیاسی میان کنشگران سیاسی است و البته آنچه مهم تر است 

و دغدغۀ خاطر فیلســوفان سیاسی اســت، تنظیم روابط نهادهای سیاســی با مردم است )سروش 

دباغ، 1389، ج 2: ص 406(. سؤال هایی مانند اینکه آیا شهروندان در یک کشور مردم ساالر تعهد 

اخالقی به رأی دادن دارند؟ یا افراد چه مســئولیتی درقبال مسئلۀ فســاد سیاسی  ـ  اجتماعی جامعۀ 

خود دارند؟ آیا می توان در روند اعمال قدرت سیاســی، کار خالف دستورهای اخالقی انجام داد؟ 

آیا برای کســب منفعت یا مصلحتی فردی یا اجتماعــی، می توان دروغ گفت یا غیبت کرد و تهمت 

زد؟ این پرسش ها و انبوه پرســش های دیگر، همه مسائلی هستند که ذیل اخالق کاربردی سیاسی 

بررسی می شوند.
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7ـ2. نسبت اخاق سیاسی با اخاق حرفه  ای

 در حوزۀ دانش مدیریت بررسی می  شود، دربردارندۀ سنجه  هایی اخالقی 
ً
اخالق حرفه  ای،1 که غالبا

اســت که، همانند ارزش  ها، رفتار افراد و ســازمان  ها را در محیط کاری هدایت می  کند. »اخالق 

حرفه  ای قوانینی را دربارۀ چگونگی رفتار افراد با دیگران ارائه می  دهد و معیارهایی را مطالعه می  کند 

که از آنان در روابط حرفه  ای موردانتظار اســت. یکی از اولین نمونه  های اخالق حرفه  ای را می  توان 

در سوگند سقراط برای پزشکان یافت که هنوز آنان به این قسم اظهار وفاداری می  کنند. در معیارهای 

اخالق   حرفه  ای، بحث از اصول پذیرفته شــده در رفتارهای شخصی، سازمانی و ارزش ها و اصول 

 توســط سازمان  های حرفه  ای ایجاد می  شوند تا 
ً
هدایتگر اســت. این داده  ها و اصول اخالقی، غالبا

بــه اعضای گروه در انجام وظایف شــغلی خود با توجه به اصول صحیح و اخالقی پایبند باشــند 

)www.businessdictionary.com(. اخــالق حرفه  ای به اخالقیاتی می  پردازد که فرد باید در 

رابطه با تعامالت و شــغل خود در زندگی حرفه  ای به آن پایبند باشد. »ساده ترین انگاره در تعریف 

اخالق حرفه ای این اســت  که آن را مســئولیت پذیری در زندگی شــغلی بدانیم. اخالق حرفه ای، 

برحسب اینکه عضو مسئول در این مســئولیت پذیری دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد، دو 

مرتبه پیدا می کند: مســئولیت اخالقی فرد در زندگی و مسئولیت اخالقی سازمان ها درقبال عناصر 

محیط داخلــی و محیط خارجی« )فرامــرز قراملکــی، 1385: ص 101(. می توان گفت اخالق 

حرفه ای عبارت است از مجموعۀ اصول و قواعد رفتاری و اخالقی که حرفه های مختلف به هنگام 

ایفای نقــش حرفه ای خود آن ها را رعایــت می کنند. در بیانی بهتر، اخالق حرفه ای شــاخه ای از 

دانش اخالق اســت که به اصول، معیارها، بایسته ها و نبایســته های اخالقی در حرفه ای مشخص 

می پردازد. در این نوع از اخالق، دایرۀ وظایف، مســئولیت های روزانه و منظم، مســئولیت پذیری 

در اعمال و تصمیمات، ظرفیت برای تشــویق یا مهار رفتارهای فرد و مســئولیت اخالقی مشخص 

می شــود. هنگامی که انسان دربارۀ مسائل مربوط به اخالق  حرفه ای می اندیشد، با بنیادهایی روزانه 

و همیشــگی رو به رو می شود، این امر در فرایندی نسبتا آسان، انسان را در شناسایی مسائل اخالقی 

یاری می دهد.

همچنین، اصول اخالقی پایه و اساس همۀ رفتارهای حرفه  ای است؛ این اصول بسته به تخصص 

افراد می  تواند متفاوت باشد؛ برای مثال، اخالق حرفه  ای که مربوط به پزشکان است با آنچه مربوط 

1. professional ethics
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به بنگاه  داران یا تاجران می  شــود متفاوت اســت. با این همه، اصول اخالقی فراگیری وجود دارد که 

در همۀ حرفه  ها باید اعمال شــود که برخی از آن ها عبارت اند از: صداقت، امانت  داری، وفاداری، 

احترام به دیگران، پیروی از قانون، دوری از آسیب زدن به دیگران و مسئولیت  شناسی.

اگر اخالق پزشکی ناظر به تنظیم روابط اخالقی پزشکان باشد، یا اخالق مدیریتی به بایسته  های 

 می  توان از اخالق سیاســی، به معنای اصول و معیارهای 
ً
اخالقی مدیران ســازمان ها بپردازد، طبعا

اخالقی ای که سیاســتمداران انجام دهند و به آن ملتزم باشــند، نیز سخن به میان آورد. از این منظر 

می  توان افق  های مشترکی میان اخالق سیاسی و اخالق حرفه  ای تعریف کرد، زیرا در اخالق سیاسی 

نیز اصولی وجود دارد که سیاســتمداران و کارگزاران حرفه  ای سیاست باید به آن وفادار باشند؛ برای 

نمونه، عمل براســاس قانون، عدالت  محوری، عدم سوء اســتفاده از قدرت و جایگاه، پاسخ گویی، 

مداراجویی، میانه  روی، شکیبایی، سعۀ صدر و امانت داری، همه از مواردی است که سیاست ورزان 

جامعۀ اســالمی باید به آن وفادار باشــند. اما توجه به این نکته مهم اســت که اگر اخالق سیاسی 

 به 
ً
به معنای گرایش در نظر گرفته شــود،  مجموعه ای از اصول و مبانی و پاســخ ها است که ضرورتا

عرصۀعملی وارد نمی شــود و ارتبــاط آن با اخالق حرفه ای کمرنگ خواهد بــود و اگر به اصول و 

معیارهایی وارد شــود که تنظیم گر اعمال صاحبان قدرت است،  می  توان از اخالق حرفه  ای سیاست 

سخن به میان آورد. 

اخالق حرفه  ای سیاست، با آنکه ویژۀ حاکمان و کارگزاران نظام سیاسی است و آنان باید پایبند 

به آن اصول باشــند، پیامدها و نتایجی به دنبال می  آورد که می  تواند برای همۀ جامعه و شــهروندان 

اثرگذار باشد. در اندیشۀ اسالمی، شاید بتوان بسیاری از اصول اخالق سیاسی را در عهدنامۀ مالک 

اشتر یافت، آنجا که کارگزار نظام اسالمی به رعایت موازین و مقرراتی هدایت می  شود؛ ازاین رو، در 

این نامه از نحوۀ تعامل با بسیاری از قشــرها و طبقات مانند قاضیان، بازاریان، بازرگانان، صاحبان 

صنایع، کشــاورزان، مخالفان، موافقان، مالیات دهندگان، پیشــه  وران، محرومان، ســتمدیدگان، 

محتکران، مفسدان سخن به میان آمده است.

7ـ3. نسبت اخاق سیاسی با عرفان سیاسی

یکی از دانش هایی که ارتباط تنگاتنگی با اخالق دارد دانش عرفان اســت. باوجود همۀ اشتراک ها، 

این دو دانش در وجوه مختلف با هم تفاوت دارند. برخی در تعریف عرفان گفته اند: طریقه ای که در 

کشــف حقایق جهان و پیوند انسان و حقیقت نه بر عقل و استدالل، بلکه بر ذوق و اشراق و وصول 
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و اتحــاد با حقیقت تکیه دارد و برای نیل به این مراحل دســتورها و اعمال ویژه ای را به کار می گیرد 

)یثربی، 1374: ص 33(. قیصری در معنای اصطالحی عرفا ن می  نویســد: » فحده هو العلم بالله 

ســبحانه من حیث اســمائه و صفاته و مظاهره و احوال المبدء و المعاد. و بحقایق العالم و بکیفیة 

رجوعها الی حقیقة واحدة هی الذات االحدیة و معرفت طریق سلوک و المجاهدة لتخلیص النفس 

عن مضایق القیــود الجزئیه و اتصالها الی مبدءها و اتصافها بنعــت االطالق و الکلیة«  )قیصری، 

1381: ص 7(: »عرفاْن علم به خداوند ســبحان از حیث اســما، صفات، مظاهر او، احوال مبدأ و 

معاد اســت و علم به حقایق هســتی و چگونگی رجوع آن حقایق به حقیقتی یکتا، که همان ذات 

احدیت اســت، شناخت راه سلوک، مجاهدت و تالش برای رهایی نفس از تنگناهای قیود جزئی و 

رسیدن آن به مبدأ نفس و پیدایش وصف اطالق و کلیت برای آن«.

عرفان بر دو بخش اســت؛ نظری و عملی. موضوع دانش عرفان نظری را توحید دانسته اند )ابن 

ترکه اصفهانی، 1381: ص 14(. بیشــترین اشــتراک دانش اخالق با عرفان عملی است که روابط 

و وظایف انســان را با خود، جهان و خدا بیان می کند، اما تفاوت آن با اخالق از آن جهت اســت 

که اخالق دربارۀ روابط انســان با انسان های دیگر بحث می کند.  تفاوت دیگر آن است که عناصر 

 آن ها را می شناســند محدود است، اما عناصر روحی 
ً
روحی اخالقی به معانی و مفاهیمی که غالبا

عرفانی بسی گسترده تر است و سالک گاه در خالل مجاهدت ها و طی طریق ها به احوالی می رسد 

که مردم دیگر از این احــوال و واردات بی خبرند )مطهری، 1375، ج 14: ص 548؛ ر.ک. همو، 

1382، ج 2: ص 89(.

اخالق سیاســی با عرفان سیاسی در مســائل، موضوع و اهداف تفاوت هایی دارند. اگر عرفان 

 نزدیکی بیشــتری به اخالق سیاسی و فراگیری ارزش ها 
ً
عملی به عرصۀ سیاســی وارد شــود، طبعا

در جامعه و هدایتگری آن به ســوی توحید خواهد داشــت؛ به بیان دیگر، هر دو اخالق سیاســی و 

عرفان سیاســی، به سوی سعادت جامعه در حرکت هستند، اما تفاوت آنجاست که اخالق سیاسی، 

سیاستمداران را برای حرکت از رذیلت به سوی فضیلت تشویق می  کند اما عرفان سیاسی، با پویایی 

و تحرک دائمی، به امری فراتر از آراســتگی و فضایل اخالقی می  خواند و رهبر و سالک را به همراه 

جامعۀ سیاســی به ســوی ســفرهای بی  پایان و توحید راهبری می  کند. همچنین، اخالق سیاســی 

تنظیم  گر روابط سیاســی میان مردم و کارگزاران و حاکمیت است، به گونه  ای که فضایل اخالقی در 

جامعه فراگیر شود. اما عرفان سیاسی، روابط صاحبان قدرت با خداوند را سامان می  بخشد.
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7ـ4. نسبت اخاق سیاسی با فقه سیاسی

با آنکه اخالق و فقه دو دانش جداگانه در تمدن اســالمی به شمار می  روند، هر دو وجه عملی دارند 

و به بایدها و نبایدها می  پردازند. میان اخالق سیاسی و فقه سیاسی رابطه  ای تکاملی و تعاملی برقرار 

است. چنین نیست که اخالق در مسیری متفاوت از فقه حرکت کند یا فقه حکمی کند که برخالف 

اخالق باشــد، چه بســا مســائلی فقهی که اخالقی  اند و برعکس؛ به این معنا که حکم بر مسائلی 

 اخالقی نیز هستند. برای نمونه، درعین آنکه غیبت و تهمت حکم 
ً
وجوب و حرمت می  نهد که کامال

ـ  اجتماعی نیز به شمار می  آیند. فقهی حرمت را دارند، از مسائل مهم اخالق سیاسی   

در هستۀ دانش فقه نیز چون اخالق، حاکمیت ارزش ها، دستورها و آموزه  های الهی وجود دارد؛ 

ازاین رو، آن گاه که نیک نگریســته شود، فقه صرف احکام خشک و بی  روح نیست، بلکه هدف این 

دانش در عین آنکه تنظیم  کنندۀ روابط میان شــهروندان اســت، همانند اخالق، فراگیری ارزش ها و 

حدود الهی در جامعه و رسیدن به سعادت است.

بنابراین، اخالق سیاســی و فقه سیاسی، از جهات متعدد مشــترکند، برای نمونه، فقه و اخالق 

هــر دو در حوزه حکمت عملی قرار دارند. »فقه به معنــای بصیرت و ادراک دقیق مطالب دینی، به 

آن فقــه اکبر می گفتند که علم فقه به معنای اخص و علــم کالم و علم اخالق را دربر می گرفت، با 

مرور زمان واژه فقه به معنای اخص آن یعنی علم به فروع و احکام شــرعی اختصاص یافت )مکارم 

شیرازی، 1388: ص37(. اشتراک دیگر آن است که موضوع هر دو اصالح فرد و جامعه است و در 

عرصۀ سیاســی، دو دانش فقه و اخالق افعال سیاسی مکلفان را ارزیابی می کنند. توجه به این نکته 

مهم است که برخی از قواعد شرعی، مانند احکام وضعی و توصلی در احکام تکلیفی، برای تنظیم 

زندگی و سلوک بیرونی انسان است، بدون آن که هدف آن ها، نفوذ به اعماق و درون باشد، اما هدف 

برخی دیگر از احکام، نفوذ به اعماق روح انســان و درون اســت که از آن ها به احکام عبادی تعبیر 

می شود و مشــروط به نیت تقرب الهی هستند و از ارکان عمل به شمار می آیند و عمل بدون آن ها، 

مانند جسم بدون روح است ) کعبی، 1424: ص51(.

با این همه، اخالق سیاسی و فقه سیاسی از جهاتی با هم تفاوت دارند. قلمرو موضوع فقه سیاسی 

گســترده تر از قلمرو اخالق اســت، به این معنا که فقه سیاســی تکالیف مکلفان را از حیث سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی و حقوقی و حلیت و حرمت، بیان می کند ولی اخالق سیاسی، رفتار و اعمال فرد یا 

جامعه و نهادهای سیاسی را از لحاظ اتصاف آن به صفات خوب و بد و یا فضیلت و رذیلت موردبررسی 

قرار می دهد. بحث دیگر آن اســت که فقه سیاسی، به قوانین اجتماعی و ابعاد سیاسی-حقوقی مسائل 
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می پردازد، در حالی که اخالق سیاسی به بایدها و نبایدهای ارزشی افعال و مسائل سیاسی می پردازد. 

دربارۀ ضمانت اجرایی شاید چنین تصور شود که قوانین حقوقیـ  فقهی، ضمانت اجرایی مادی و 

اجتماعی دارند، اما قوانین اخالقی این ضمانت را ندارند و بیشتر درونی هستند، اما باید در نظر داشت 

که دستورها و احکام فقهی فراوانی نیز همچون نماز، روزه، خمس، زکات و ... وجود دارد که ضمانت 

اجرایی به جز ایمان و وجدان انســان ندارند و در عرصۀ اجتماعی، کسی را به سبب ترک یا بی اعتنایی 

به این دستورها مورد تعقیب قرار نمی دهند؛ ضمن آن که برخی از دستورهای اخالقی نیز مانند خیانت 

در امانت و افترا به دیگران وجود دارد که می توان برای آن ها ضمانت اجرایی بیرونی فرض کرد و افراد 

را به دلیل ترک این موازین اخالقی مورد تعقیب قرار داد. از این رو، متفاوت دانســتن مســائل اخالقی 

و فقهی از این جهت، تفاوت و ســبب جدایی این دو علم به شــمار نمی رود )صادقی فدکی و کاظم 

قاضی زاده، 1388: ص98(. با این رویکرد، می توان برخی از بی/ بد اخالقی های سیاسی ـ اجتماعی 

سیاستمداران را که گاه در سرنوشت یک ملت اثرگذار است و می تواند خسارت های بزرگ به بار آورد، 

مورد بازخواست قرار داد و آنان را با الزام، به رعایت آن آموزه های اخالقی پایبند کرد؛ البته یک سطح 

الزام را می توان الزام اخالقی دانست و سطح دیگر آن، الزام اخالقی قانونی. 

نکتۀ قابل توجه دیگر در نسبت میان اخالق سیاسی و فقه سیاسی، آن است که در همۀ عرصه ها 

به ویژه سیاسی، اخالق، دارای قدرت اثرگذاری باالتری است، فقه به ویژه آن گاه که همراه با حقوق 

و قانون، می شــود، کارگزاران و شــهروندان را از پاداش و مجازات، می ترساند یا ترغیب و تشویق 

می کند، لذا با آن که گاه قوانین بســیار سخت گیرانه ای وجود دارد، اما برخی قدرتمندان و کارگزاران 

حکومتی باز راه گریز می جویند و دستورها و مقررات را زیر پا می گذارند، یا اگر بعضی افراد حس 

کنند کســی بر رفتار آنان نظارت نمی کند، قوانین شرعی و عرفی را کنار می نهند؛ اما اخالق، مهار 

فــرد قدرتمند را از درون در اختیار می گیرد، در او باوری عمیــق و معرفتی پایدار ایجاد می کند که 

بر اســاس آن عمل کرده و به طور خودکار حاضر نیست، ذره ای از آن باور را کنار گذارد، حتی اگر 

دیگران او را به ترک آن تشویق کنند؛ لذا اگر اخالق و ارزش های برآمدۀ از آن در جامعه فراگیر شود، 

دستیابی به حقوق و تأمین عدالت و سعادت بسی نزدیک تر خواهد بود.

برای نمونه سیاســتمداری که با مجاهده و تکاپوی اخالقی، حاضــر به انجام کار غیر اخالقی 

نیســت، به ســادگی حقوق دیگران حتی حقوق مخالفان و منتقدان را نادیده نمی انگارد، امری که 

البتــه نقطۀ مطلوب در رویکرد فقهی نیز همین گونه رفتاری را از حاکم و کارگزار خویش می طلبد. 

لذا ویژگی عمدۀ فعل اخالقی، اختیار و داوطلب بودن اســت، فرد به اشتیاق و باور، کاری را انجام 
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می دهد و فساد نمی ورزد. هر چند ممکن است این روند در فقه نیز وجود داشته باشد، اما نکتۀ مهم 

آن اســت که رفتارها در فقه، از راه شهادت شهود یا حســن ظاهر، قابل کشف است، ممکن است 

کســی به ظاهر آراسته باشد و دیگران هم در حق او شــهادت به عدل دهند، اما به واقع و حقیقت، 

 شرعی و عادالنه، 
ً
عادل نباشد، آن گونه که بارها در پیرامون خویش دیده ایم افرادی را با ظواهر کامال

گرفتار انواع فســاد و فعل خالف شرع و اخالق، بوده اســت، البته تذکر این نکته مهم است که در 

حاکم اسالمی، تقید و آراستگی او به شرع و عدل باید حقیقی و واقعی باشد و لذا اگر فردی به واقع 

 مشخص شــود که از اول نداشته است، شایستگی برای والیت 
ًَ
این اوصاف را نداشــته باشد یا بعدا

و رهبری جامعۀ اســالمی را نخواهد داشــت، گویی عدالت فقهی و اخالقی در این نقطۀ تالقی به 

همدیگر می رســند؛ از این رو عدالت اخالقی و نقطۀ آرمانی عدالت فقهی، عدالتی راستین است و 

قدرتمندی که متصف به آن شــود، رفتار، کردار، گفتار و حتی اندیشه های او را اصالح می کند و به 

سوی احقاق حقوق شهروندان راه می برد.   

8. نظام مسائل اخاق سیاسی

یکی از مسائل مهمی که در گرایش اخالق سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد، نظام مسائل آن است 

که مجموعه ای از مسائل به هم پیوسته، منسجم و هدفمند هستند و می توانند نگرشی جامع و علمی 

 جامع و 
ً
را از گرایش ارائه کنند. در نظام مسائل تالش بر آن است تا الگویی ارائه شود که بتواند نسبتا

مانع، همۀ مسائل مربوط به اخالق سیاسی را در عرصه های مختلف دانشی و گرایشی پوشش دهد. 

در گرایش اخالق سیاسی، می توان دو گروه از مسائل را طرح کرد:

الف ـ مســائل درجۀ یک: مســائل رایــج و دارج در اخالق سیاســی که مربوط بــه احکام و 

واقعیت های این گرایش هســتند و درون دانشــی به شمار می آیند؛ مســائلی که سامان بخش روابط 

حاکمان و شهروندان است و در آن ها بحث از فضایل و رذایل و اخالق حکومت، اخالق حاکمیت، 

اخالق شهروندی و اخالق روابط دولت ها بررسی می شود. 

ب ـ مسائل درجۀ دو: در این بخش، مسائل مربوط به ماهیت و فلسفۀ اخالق سیاسی، از منظر 

برون دانشی بررســی می شوند، در این مسائل، اخالق سیاسی، تبدیل به یک موضوع می شود که از 

منظری درجه دو به آن، نگریسته شده و مورد بررسی قرار می گیرد، با این نگره، مسائلی مانند هویت 

معرفتی )مفهوم شناســی، موضوع قلمــرو(، مبادی، مبانی، اصول، منابع، تاریخ، روش شناســی، 

مکتب ها، قواعد، اهداف و کارکردهای اخالق سیاسی طرح می شود.  
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از دیگر ســو، در نظام مسائل اخالق سیاسی، توجه به این مسئله مهم است که گاه بحث از باورها، 

اصول و بایســته های فکریـ  نظری اخالق سیاسی اســت که خود را در عرصه های اخالق حاکمیتی، 

اخالق حکومتی، اخالق شهروندی و اخالق بین المللی نشان می دهد و گاه بحث از رفتارها، بایدها و 

نبایدهای عملی است که در عرصه های اخالق حاکمیت، اخالق حکومت، اخالق شهروندان و اخالق 

بین الملل جلوه گری می کند. برای نمونه، گاه بحث از اخالقی است که حکومتی است و این که در عرصۀ 

حکومتی، چه اصول اخالقی ای در عرصۀ نظری مطرح است، مثل این که گفته می شود عدالت ورزی و 

شفقت و بررسی چیستی آن ها، از اصول اخالق حکومتی است و گاه بحث از اخالق حکومت است و 

اینکه حکومت باید چگونه رفتار کند، در این قسم، بایدهای رفتاری حکومت مورد توجه است، مانند این 

که حکومت باید عدالت ورزد و چگونگی رفتار عادالنۀ آن کاویده می شود.

 مبانی و مبادی
 اخاق سیاسی اسامی

مسائل درجۀ دو:

1. هویت فلسفۀ اخالق سیاسی اسالمی

2. مبانی مبانی اخالق سیاسی

3. روش شناسی اخالق سیاسی

4. منابع اخالق سیاسی

5. مطالعۀ تطبیقی اخالق سیاسی

6. تاریخ اخالق سیاسی

مسائل درجۀ یک:

1. اخالق حکومت / حکومتی

2. اخالق حاکمیت / حاکمیتی

3. اخالق شهروند / شهروندی

4. اخالق بین الملل/ بین المللی

 
 

 گ٘زٕ  تٌدٕ ٍ ًت٘جِ  جوغ
ا٤ٗ زا٘ف ثٛزٜ ٚ غبِت ٚ اذالق ؾ٥بؾ٣ ش٤ُ  زا٘ف اذالق ثٛزٜ اؾتث٥كتط ، ثطضؾ٣ قسٜ اؾال٣ٔا٘س٤ك١ چٝ زض آ٘
ػٙٛاٖ اذالق ؾ٥بؾ٣ ٘ٛقتٝ قسٜ اؾت، ثحث اظ ضفتبضٞب٢ اذالل٣ ٚ ثب٤س ٚ ٘جب٤سٞب٢  چٝ زض چٙس ز١ٞ اذ٥ط ٥٘ع ثٝآ٘

ز لسضتٕٙس ٚ وبضٌعاض حىٛٔت٣ زض ٘ظبْ اؾال٣ٔ ثب٤س ا٘س وٝ فط  ٞب ثٝ ا٤ٗ أط پطزاذتٝ ا٤ٗ پػٚٞف .ؾ٥بؾتٕساضاٖ ثٛزٜ اؾت
ٚ  ثٕب٘سزٚض ضشا٤ُ ز ٚ اظ قٛاذالل٣ آضاؾتٝ  فًب٤ُثٝ  ٚ چٍٛ٘ٝ ضفتبض وٙس ٚ ثٝ چٝ ضٚق٣ زاضا٢ چٝ اذالل٣ ثبقس

 ٌبٜ ٚخٝ ٌطا٤ك٣ آٖ ٔٛضزتٛخٝ ٘جٛزٜ اؾت. ٥ٞچ

ٞب٣٤ وٝ لط٤ٗ ٚ ٘عز٤ه آٖ  آٖ ثب زا٘فتفبٚت  قٛز ٚضٚقٗ  س تب ظٚا٤ب ٚ ٔطظٞب٢ اذالق ؾ٥بؾ٣تالـ قضٚ،  اظا٤ٗ
٘مف ثبظ٢ وطزٜ اؾت ٚ  اضٜ زض تٕسٖ اؾال٣ٔٛٚ ٔؿبئُ ٔطتجٍ ثب آٖ ٕٞاذالق ؾ٥بؾ٣ ىٝ ثب آ٘ٞؿتٙس، آقىبض قٛز. 

ا٘س، ا٤ٗ ٔفب٥ٞٓ، ٔجب٣٘، انَٛ ٚ   ا٘س ٚ زضثبض٠ آٖ ُّٔت ٘ٛقتٝ  ٞب٢ ٔتفبٚت٣ اظ آٖ ضا وب٤ٚسٜ ا٘س٤كٛضاٖ اذالل٣ ؾبحت
ز٣ٙ٤  آ٘ىٝ اؾالْاؾت. ثب  ٘كسٜتٛخٝ  ٞب ثٝ آٖا٢ ٥٘ع   ث٥ٙبضقت٣ٝ ٌطا٤كزض حس حت٣ اؾت ٚ كسٜ ٘ٓ خٕغ ٔؿبئُ ٌطز ٞ

ٖ ٘مف ث٥ٙبز٤ٗ زاقتٝ اؾت ٚ اذالق، خعئ٣ ب٘باختٕبػ٣ ٚ تٙظ٥ٓ ضٚاثٍ ظ٘س٣ٌ ٔؿّٕـ  اختٕبػ٣ ثٛزٜ ٚ زض ضٚاثٍ ؾ٥بؾ٣
 ك٣ ثبظ٢ ٘ىطزٜ اؾت.٘م ط٘ظاظ ا٤ٗ  اذالق ؾ٥بؾ٣ضٚز،   قٕبض ٣ٔ ان٣ّ ٚ ان٥ُ اظ ز٤ٗ ثٝ

پ٥ٕب٤س، وبضوطزٞب٣٤ ٔب٘ٙس ٥ٌط٢ ٚ ٕ٘ٛ ذٛز ضا ٣ٔٞب٢ آغبظ٤ٗ قىُ تٛاٖ ثطا٢ ٌطا٤ف اذالق ؾ٥بؾ٣ وٝ ٌب٣ْٔ
٢ ثٝ ٌصض اظ ذٛزٔحٛض ٤بض٢  ،ُّٔٛة ٥بؾ٣ثٝ فطًٞٙ ؾ ٣ثركػٕك  ت،اظ فؿبز لسض ٥ط٢خٌّٛ، لسضت ٤ؿتٝقب ٢وبضثط

ا٤ٗ وبضوطزٞب ٕٞٝ حىب٤ت اظ يطٚضت وبٚـ ٞط چٝ ث٥كتط ظٚا٤ب٢   ٌطفت،٥بؾ٣ زض ٘ظط٘ظبْ ؾ ٢ثٝ وبضآٔس ٚ ٤بض٢
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جمع  بندی و نتیجه  گیری

آنچه در اندیشــۀ اســالمی بررسی شده، بیشتر دانش اخالق بوده اســت و اخالق سیاسی ذیل این 

دانش بوده و غالب آنچه در چند دهۀ اخیر نیز به عنوان اخالق سیاســی نوشته شده است، بحث از 

رفتارهای اخالقی و باید و نبایدهای سیاســتمداران بوده است. این پژوهش ها به این امر پرداخته  اند 

که فرد قدرتمند و کارگزار حکومتی در نظام اســالمی باید دارای چه اخالقی باشــد و چگونه رفتار 

کند و به چه روشــی به فضایل اخالقی آراسته شود و از رذایل دور بماند و هیچ گاه وجه گرایشی آن 

موردتوجه نبوده است.

ازاین رو، تالش شــد تا زوایا و مرزهای اخالق سیاسی روشن شــود و تفاوت آن با دانش هایی 

که قرین و نزدیک آن هســتند، آشکار شــود. با آنکه اخالق سیاسی و مسائل مرتبط با آن همواره در 

تمدن اسالمی نقش بازی کرده است و اندیشوران اخالقی ساحت های متفاوتی از آن را کاویده  اند و 

دربارۀ آن مطلب نوشته  اند، این مفاهیم، مبانی، اصول و مسائل گرد هم جمع نشده است و حتی در 

حد گرایشی بینارشته  ای نیز به آن ها توجه نشده است. با آنکه اسالم دینی اجتماعی بوده و در روابط 

ـ اجتماعی و تنظیم روابط زندگی مسلمانان نقش بنیادین داشته است و اخالق، جزئی اصلی  سیاسی 

و اصیل از دین به شمار می  رود، اخالق سیاسی از این نظر نقشی بازی نکرده است.

می توان برای گرایش اخالق سیاســی که گام های آغازین شــکل گیری و نمو خود را می پیماید، 

کارکردهایی مانند کاربری شایستۀ قدرت، جلوگیری از فساد قدرت،  عمق بخشی به فرهنگ سیاسی 

مطلوب،  یاری به گذر از خودمحوری و یاری به کارآمدی نظام سیاسی در نظرگرفت،  این کارکردها 

همه حکایت از ضرورت کاوش هر چه بیشــتر زوایای اخالق سیاســی را بر ما آشکار می کند تا با 

تأمل در آن ها، مسیر برای فراگیرسازی ارزش های اخالقی در جامعۀ اسالمی فراهم آید.
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