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چکیده

در نوشــتۀ حاضر گرایش های اخالقی مهمی معرفی می شوند که در بحث اخالق 

سیاســی مورد توجه قرار می گیرند و ســپس دربارۀ مســائلی ماننــد اینکه اخالق 

سیاسی نظام سیاسی ما چه باید باشد، کدام الگو و نظریۀ اخالق سیاسی با جامعۀ 

ما سازگارتر است و چگونه باید این الگو را پیاده کرد، بحث می شود. برخی از این 

الگوها در ســنت دینی، ایرانی و فلسفی ما وجود داشته اند و برخی حاصل مسائل 

و تحقیقات اخالقی جدید اســت که ترجمه شــده و به کشــور ما نیز راه یافته اند. 

درواقع، این پژوهش ســعی می کند نشــان دهد که چگونه این دو گونه از نظریات 

در فضای فکری ما تأثیر نهاده اند و با چه ترکیبی می توان به نظریۀ اخالقی مطلوب 

در نظام سیاســی دست یافت. دیدگاه مختار در این نظریه اخالق سیاسی حرفه ای 

است که از اخالق فضیلت گرا سیراب می شــود. این نظریه بیشترین همخوانی را 

با سنت فکری ما دارد و همچنین، مشکالت دیدگاه سنتی را نیز برطرف می کند.

کلیدواژه هــا: اخالق سیاســی، اخالق حرفه ای، اخــالق هنجاری، اخالق 

فضیلت ، نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران.

اخالق سیاسی در جمهوری اسالمی ایران

نجمه کیخا
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران.

Najmeh_keikha@yahoo.com
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1. مقدمه

دفاع از مظلومان و ســتمدیدگان، برقراری عدالت و انصاف، آزادی، شایسته ساالری، مشارکت دادن 

مردم در ادارۀ امور، انتقاد پذیری و واژگان مشــابه این اصطالحات مرتب از تریبون های رسمی نظام 

سیاســی ایران مطرح می شــود. این ادبیات درواقع اخالق سیاســی را در جمهوری اسالمی ایران 

معرفــی می کند و نظام بــا چنین ادبیاتی خود را در داخل و خارج از کشــور معرفی می کند. غالب 

کتب و مقاالتی که به بحث اخالق سیاســی اختصاص یافته است، مشحون از استنادات فراوان به 

قرآن، نهج البالغه، روایاتی از معصومان و بزرگان دین، فالسفۀ مسلمان، عرفا و فقهای بزرگ و حتی 

اشــعار و نوشته های ادبی هنرمندان مسلمان اســت. به طور خاص، بیانات امام خمینی، بنیان گذار 

کید و توجه قرار  انقالب اسالمی و رهبر سیاسی این انقالب، به عنوان منشور اخالق سیاسی مورد تأ

می گیرد. مشــی رهبران انقالب و بزرگان نظام سیاســی کنونی ایران همواره به مثابه الگوی مطلوب 

اخالق سیاســی ترویج می شود و مفاهیمی مانند آزادی، عدالت، مردم ساالری و اخالق در اندیشه 

و سیرۀ آن ها واکاوی می شود.

تصور بر این است که در نظام جمهوری اسالمی ایران، شاهد رواج مناسبات اخالقی و عادالنۀ 

فراوان، به ویژه در ســطح مسئوالن سیاسی نظام باشیم. گرچه توســط معصومین اداره نمی شویم و 

هیچ گاه انتظار نداریم تمامی تصمیم گیرندگان و مجریان نظام صددرصد اخالقی عمل کنند، به طور 

کلــی انتظار داریم که تصــور کلی و عمومی افراد جامعه از عملکرد کارکنان آن مثبت باشــد. امام 

خمینی )رحمة الله علیه( خطاب به مردم می گفت همیشــه نســبت به مسئوالن خوش گمان باشید 

و اصل را بر خوب بودن آن ها قرار دهید مگر اینکه خالف آن ثابت شــود، اما به نظر می رســد اکنون 

عکس این قضیه اتفاق افتاده است؛ یعنی اصل بر بدبودن مسئوالن است، مگر اینکه خالف آن ثابت 

شــود. تحلیل دالیل این امر مهم اســت؛ چرا اخالق سیاسی در جمهوری اسالمی ایران با پشتوانۀ 

بزرگ علوم حوزوی و فرهنگ اخالقی ایرانیان کارنامۀ مطلوبی ندارد؟

عالوه بر ناکامی در عرضۀ اخالق سیاســی مطلوب ازسوی مســئوالن نظام، نوعی اغتشاش و 

ســردرگمی فکری نیز مسئله ساز شده است. امروزه بازار ترجمۀ مباحث اخالق و نگارش این کتب 

داغ اســت و پژوهش های اندیشــمندان غیرمسلمان نیز بر شمار مباحث ســنتی این مسائل افزوده 

اســت. توسعه در زمینۀ فلسفۀ سیاسی و فلســفۀ اخالق سبب ایجاد بحث های جدیدی شده است 

که نیازمند ارزیابی و گزینش میان نظریات گوناگون اســت. اخالق سیاســی در هر یک از نظریات 

اخالق وظیفه گرا، فضیلت گرا و ســودگرا به گونه ای معنا شــده اســت. نیاز است تا فلسفۀ اخالق و 
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سیاســت اسالمی به این چالش ها پاســخ گوید. در خود اخالق سیاســی بحث دست های آلوده 

 Walser,( به نوعی، چالشی میان اصول اخالق و رویدادها و مصالح متغیر جامعه ایجاد کرده است

pp 160-180 :1973(. اینکه چقدر باید بر اصول اخالقی استوار ماند؟ مصالحی که با اصول کلی 

 ایــن مباحث به یک دوگانگی بزرگ تر میان 
ً
در تضــاد قرار می گیرد را چگونه باید تدبیر کرد؟ اصال

 
ً
اخالق و سیاســت باز می گردد که چگونه می توان امر سیاســی را با امر اخالقی همراه کرد و اصال

چنین کاری الزامی اســت یا نه؟ روشن است که برخی دیدگاه های واقع گرایانه در غرب بر همراهی 

این دو با هم اصراری ندارند، اما تکلیف اخالق و سیاســت اســالمی در این میان چیست؟ نحوۀ 

برخورد با شــهروندان جامعه از مسائل بزرگ اخالق سیاسی اســت؛ برای نمونه، در مواقع تزاحم 

اولویت با امنیت است یا آزادی؟ امنیت مرجح است یا شادی؟ آیا تبعیض مثبت پذیرفتنی است؟

پژوهش حاضر با توجه به مطالب ذکرشــده، به تحلیل نظریــات اخالقی مطرح در جمهوری 

اســالمی ایران پرداخته است. نخست به نظریه ای که در جمهوری اســالمی ایران به عنوان دیدگاه 

ه علیه( است و سپس 
ّ
برگزیده مطرح اســت اشاره می شــود که همان دیدگاه امام خمینی )رحمة الل

از نظریات اخالقی جدیدی که مورد اقبال گروه های مختلف قرار گرفته اســت بحث می شود. این 

نظریــات در دو گروه نظریات اخالق هنجاری و اخالق کاربردی قــرار می گیرد. اخالق کاربردی 

نیز به اخالق حرفه ای و ســازمانی می پردازد. نظریۀ مختار نویسنده، تلفیقی از دیدگاه امام خمینی، 

به عنوان یک نظریۀ فضیلت گرا، و اخالق حرفه ای اســت. این تلفیق ضمن اینکه مشکالت اخالقی 

موجود در ســطح سیاســت را تاحــدی کاهش می دهد، ســبب می شــود از ظرفیت های اخالق 

فضیلت گرای اسالمی بیش از دورۀ کنونی استفاده شود. مکاتب و مباحث یادشده، نیاز به توضیح و 

 
ً
تحلیل فراوان دارد که در این مجال فرصت بسط آن نیست و نگارنده خوانندگان را به آثاری که قبال

در این زمینه منتشر کرده است ارجاع می دهد )کیخا، 1396؛ همو، 1397(.

بر این اســاس، در پژوهش حاضر سه مبحث به اختصار مورد توجه قرار گرفته است: نخست، 

مکتــب اخالقی امــام خمینی به عنوان اخالق سیاســی مطلــوب و نظریۀ اخالقی نظام سیاســی 

مطرح می شــود؛ دوم، دیدگاه جامعۀ دانشــگاهی در باب اخالق سیاسی است که ذیل سه مکتب 

وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و ســودگرایی و نیز مباحث اخالق کاربردی، اخالق حرفه ای و اخالق 

سازمانی بحث می شود و سوم، رهیافت پیشنهادی نویسنده است که بین اخالق حرفه ای و کاربردی 

و مکاتــب اخالق فضیلت گرایانه ارتباط برقرار می کند و تلفیقی از دیدگاه های امام خمینی و دیدگاه 

دانشگاهی است.
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2. سنت اخاق سیاسی در ایران

کید  بحث اخالق سیاســی در قرآن و سنت، فلسفۀ سیاســی و سیاست نامه ها و اندرزنامه ها مورد تأ

فراوان است. پس از قرآن، که مهم ترین منبع و الهام بخش مسلمانان در این زمینه بوده است و سیرۀ 

پیامبر اکرم در برخورد با شهروندان و مخالفان، نهج البالغه مهم ترین منبع مسلمانان در فهم اخالق 

سیاسی است. نامۀ امام علی )علیه السالم( به مالک اشتر سندی مهم در این زمینه محسوب می شود 

و در طول تاریخ اسالمی اغلب نویسندگان بزرگ در تبیین اخالق سیاستمداران بدان اشاره کرده اند؛ 

اوج این جریان نیز در زمان صفویه اتفاق افتاده است که این نامه در پایان یا شروع کتب آنان ضمیمه 

شــده اســت. مجموعه های حدیثی که به نقل روایات ائمه پرداخته اند نیز منبعی مهم برای دریافت 

دیدگاه معصومان از اخالق سیاسی است.

اندرزنامه و سیاست نامه ها منبع مهم دیگر اخالق سیاسی است و حتی می توان گفت این کتب به طور 

عام و خاص به اخالق سیاســی پرداخته اند. چنان کــه از واژۀ اندرزنامه یا پندنامه برمی آید، این کتب به 

نصیحت اخالقی می پرداختند، حاکمان نیز مورد خطاب این کتب بوده اند. حفظ قدرت سیاسی موجود 

و تدبیر مخالفان مهم ترین محور این کتب است. سیاست نامۀ خواجه نظام الملک طوسی، میزان الملوک و 

سیرالملوک کشفی و روضة االنوار محقق سبزواری ازجمله سیاست نامه های مشهور است.

منبع مهم دیگر در زمینۀ اخالق سیاسی، فلســفۀ سیاسی است. مهم ترین فیلسوف سیاسی در 

این زمینه فارابی اســت. پس از فارابی، مســکویه رازی، ابن عامری و خواجه نصیرالدین طوســی 

کید را در این زمینه داشته اند. مســکویه از دانشی به نام اخالق مدنی سخن می گوید و  بیشــترین تأ

خواجه نصیر هم سخن با مسکویه، بحث محبت را در کنار عدالت وارد می کند. با فلسفۀ صدرایی 

و بحث از حرکت جوهری ارادی در انســان، نوع تازه ای از اخالق مطرح می شــود که قائل به دامنۀ 

تغییر وســیع تری در انســان و جامعه است و با پررنگ شــدن نقش مردم در حکومت داری در دورۀ 

معاصر و اهمیت یافتن حکومت های مردم ساالر، اخالق سیاسی از پرداختن صرف به تصمیم گیران 

سیاســی به ســمت تدبیر رابطۀ حاکمان و مردم گرایش یافت. در دورۀ حاضــر مردم داری به اندازۀ 

حکومت داری و کشــورداری اهمیت یافته است. امام خمینی در کتب و سخنرانی های خود به ارائۀ 

چنین بحث هایی می پردازد. بحث از نســبت سنت و تجدد که دوگانۀ بزرگ و چالش برانگیز تاریخ 

معاصر ایران اســت، تأثیرات خود را بر اخالق سیاسی نیز نهاده است. در صد سال اخیر دانش های 

جدیدی در زمینۀ علوم انســانی در ایران تأسیس شــد. علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی، 

تعلیم و تربیت، فلســفه، ادبیات و اقتصاد از جملۀ این دانش هاست. این دانش ها گرچه در مواردی 
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از میراث قدیم بهره می برد، مطابق علوم انســانی جدید و با دغدغه ها و پرسش ها و اهداف جدیدی 

پا به میدان گذاشــتند. هر یک از این دانش ها نیز از منظر خود به اخالق نگریســته اند. در کنار این 

دانش های نوظهور، دانش اخالق با ســبک و سیاق قدیمی در حوزه های علمیه تداوم یافت. اخالق 

ســنتی در کنار عرفان، همچنان بر شــیوه های سیر و ســلوک و تهذیب نفس و برشمردن فضایل و 

رذایل می پردازد و دانش های جدید هر یک به وجهی از اخالقی زیســتن در جامعه اشاره می کنند. 

جامعه شناســی از هنجارهای موردپسند جامعه و شیوه های جامعه پذیرکردن افراد می گوید. اقتصاد 

از اخــالق اقتصادی بحث می کند و از ســود و زیان مبتنی بر بازار می گوید؛ روان شناســی بخش 

زیادی از وظایف اخالق سنتی را عهده دار شده است و براساس ویژگی های روانی و رشد عاطفی و 

اجتماعی افراد به ارائۀ راه حل مشــکالت رفتاری انسان ها اقدام می کند. دانشی به نام فلسفۀ اخالق 

تأسیس شــده اســت و به اخالق توصیفی، اخالق هنجاری و فرااخالق می پردازد. می توان گفت 

 در قالب سیاست نامه و از جنبه ای 
ً
بحث از اخالق سیاســی نوپدید اســت. اگر در گذشــته عمدتا

ارشــادی به این مبحث نگریسته می شد، اکنون چنین نیست. قانون اساسی، مشارکت فعاالنۀ مردم 

در ادارۀ امور، نظارت ســازمانی و مردمی، رسانه ها و قوۀ قضاییۀ کارآمد همه از مواردی هستند که 

حاکمــان جامعه را کنترل می کند. امروزه همان اندازه کــه کنترل درونی و تقوا و عدالت فردی مهم 

اســت، کنترل، نظارت و عدالت نهادی، بیرونی و ســازمانی هم اهمیت یافته است؛ بنابراین، اگر 

بحثی بخواهد در باب اخالق سیاسی صورت گیرد باید تمامی این جنبه ها را در نظر داشته باشد.

3. اخاق سیاسی امام خمینی

انتخــاب نظرهای امام خمینی در باب اخالق سیاســی از این رو اســت کــه وی نماینده و چکیدۀ 

اندیشــه های اســالمی و فلسفی اســالم در بعد عمل و نظر در دورۀ کنونی است. مباحث اخالقی 

امام خمینی در کتاب شــرح چهل حدیث و شرح جنود عقل و جهل طرح شده است، اما مباحثی 

که به طور خاص به اخالق سیاسی می پردازد در ســخنرانی های مختلف وی در دوران هشت سالۀ 

رهبری نظام سیاســی قابل پی جویی اســت. براســاس آثار مختلفی که بیان شد می توان گفت این 

اخالق دارای ویژگی های زیر است:

ه علیــه( میان اعتقاد و باور فرد و اخــالق و افعال او ارتباط 
ّ
ازنظــر امام خمینی )رحمة الل  .1

مستقیمی است و این سه بر هم تأثیر می نهند. نمی توان اخالقی بود اما به بایدها و نبایدهای 

شــرعی و قانونی توجه نکرد. برای اخالقی بودن باید در هر سه حوزۀ عقیده، اخالق و عمل 
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کوشا بود )امام خمینی، 1371: ص 390(. این سه بر هم تأثیر دارد. انجام درست عمل بر 

عقیدۀ انسان و اخالقی تر شدن او تأثیر می نهد و بالعکس.

 باید برنامه ای برای 
ً
اعتقاد بر این اســت که انســان نیازمند موعظه و نصیحت است و حتما  .2

تذکر و یادآوری و نصیحت مرتب و منظم وجود داشــته باشــد. این امر در باب مسئوالن 

نظام سیاســی نیز صادق است. هیچ کس از موعظه بی نیاز نیست و موعظه بر عملکرد بهتر 

و اصالح انســان تأثیر می نهد؛ در واقع، فرض بر این اســت که انسان در یک جنگ درونی 

میان قوای نفس خویش اســت و حال انســان در معرض تغییر است. اخالق سعی می کند 

حالتی پایدار در فرد ایجاد کند و این کار با حاکم کردن عقل و ایجاد موازنه و تعادل میان قوا 

صورت می گیرد. همچنین، موعظه کمک می کند به افراط و تفریط گرایش نیابیم.

همــۀ افراد نیازمند توصیه و نصیحت اند، ازجمله مســئوالن نظام. نــوع توصیۀ اخالقی به   .3

مدیران تاحدی مشترک با دیگر اقشار است، اما در وجوهی نیز متفاوت است؛ زیرا صاحبان 

حقوق متفاوت هســتند. بیشترین توصیه به مسئوالن در قبال مردم است که صاحبان اصلی 

حقوق در مقابل مسئوالن و کارگزاران سیاسی اند )امام خمینی، 1369، ج 18: ص 308(.

داشتن انگیزۀ الهی و انگیزۀ خدمت بحث مهمی در اندیشه های اسالمی است. کارها باید   .4

برای رضایت الهی انجام شــود. خداوند درصورتی از یک کارگزار سیاسی راضی است که 

کارهایش با انگیزۀ خدمت صورت گرفته باشد و مردم از او راضی باشند؛ قیام  لله باشد، نه 

للنفس )همان، ج 18: صص 444 و 101(.

بحث محبت با مردم مهم تر از رفع مسئولیت صرف است )همان، ج 19: ص 409(.  .5

لزوم تزکیه و تصفیۀ قلب برای مسئوالن بسیار جدی است )همان، ج 18: ص 499(.  .6

اصل بر عمل به تکلیف و خودســازی است و ســود و نتیجه در ادامه خواهد آمد، اما سود   .7

نباید در اولویت قرار بگیرد )همان، ج 19: ص 221(.

8.  ارائۀ سنجه هایی ازسوی امام خمینی برای اینکه کارگزاران خودشان را بیازمایند، مانند عدم 

توهین و افترا و خشم و عصبانیت، انتقادپذیری و عدم تخریب، اینکه به راحتی حاضر شوند 

کار خود را به فردی که بهتر انجام می دهد بســپارند، خود را جای کسانی که از آن ها انتقاد 

می کنند بگذارند )همان، ج 18: صص 311، 336، 466؛ ج 19: صص 447 و 85(.

بحث برادری و وحدت مقدم اســت. برادری ویژگی ها و نتایج متفاوتی دارد )امام خمینی،   .9

1361، ج 21: صص 180ـ176(.
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اســتناد به نامۀ امام علی )علیه الســالم( به مالک اشــتر به عنوان مهم ترین سند اخالق   .10

سیاســی: عدم اعتنا به قدرت سیاسی، عدالت ورزی، ساده زیستی و قناعت، عدم اعتماد به 

حسودان و تنگ نظران وغیره )امام خمینی، 1369، ج 18: صص 471 و 499(.

ساده زیستی مسئوالن و عدم اعتنا به دنیا و اینکه خود را همپای بی بضاعت ترین افراد قرار   .11

دهند )همان: صص 336 و 367(.

چنان که مشخص است، دیدگاه اخالق گرایانۀ امام خمینی در عین اینکه بر عنصر خودسازی و 

کید می کند، برای عمل به تکلیف الهی و شغلی آن ها نیز اهمیت  تهذیب فردی کارگزاران سیاسی تأ

قائل اســت و با توجه به اینکه عنصر رضایت مردم از مســئوالن را در موفقیت آن ها و نشــان دادن 

پاسخ گویی آن ها مؤثر می داند، نسبت به عنصر سود نیز بی تفاوت نیست. این اخالق چنان که گفته 

شد، از فلسفۀ اسالمی و سنت های کشورداری اسالمی، مانند آنچه در سیرۀ امام علی و پیامبر اکرم 

کید افزون تر بر عنصر خودسازی فردی، اخالق  وجود داشته است، بهره می گیرد و می کوشــد با تأ

سیاسی جامعه را سامان دهد.

4. اخاق سیاسی در مراکز دانشگاهی
4ـ1. مکاتب اخاق هنجاری

منظور از اخالق در مراکز دانشــگاهی اشــاره به مباحثی در باب اخالق است که در اخالق دینی و 

فلســفی ایرانی و اسالمی مطرح نشده است و ازسوی مراکز دانشگاهی و غیرایرانی در فضای داخل 

کشــور راه یافته اســت. البته این مطلب به این معنا نیســت که مباحث یادشده هیچ جای پایی در 

 بدیع و نوظهور باشند؛ درواقع می توان گفت این عناصر به 
ً
مطالب ســنتی ما ندارد و مطالبی کامال

شــکل ضمنی در مطالعات اخالقی حضور داشته است، اما اکنون درجۀ اهمیت، اولویت و نحوۀ 

پردازش آن ها متفاوت شده است و در عرصۀ سیاست گذاری های حکومت نیز راه یافته است. برای 

نمونه برخی حکومت ها مبنای فایده گرایی و برخی اختیارگرایی را به عنوان نظریۀ اخالقی خود اتخاذ 

کرده اند. با توجه به رواج وسیع این نظریات و ترجمۀ این متون در داخل کشور نیاز به اتخاذ موضع 

ما در برابر این نظریات اهمیت اساســی دارد. مطالعه، بررسی و تحلیل این نظریات در رشته های 

اخالق و فلســفۀ داخل کشور به طور وسیعی انجام می شود اما در سطح سیاست گذاری های نظام، 

تکلیف ما مشخص نیست.

مهم ترین مکاتب اخالق هنجاری عبارت اند از اخــالق فایده گرا، فضیلت گرا و تکلیف  گرا که 
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بخش مهمی از بحث اخالق سیاسی را به خود اختصاص داده است )ریچلز، 1388: ص 10(. در 

ادامه نیز چند نکتۀ قابل تأمل وجود دارد:

کید اصلی بر فضیلت گرایی اســت که با آموزه های دینی، فلسفی  در جمهوری اســالمی تأ  .1

و فرهنگی ما ســازگارتر اســت، اما نمی توان وجود مضامین فایده گــرا و تکلیف گرا در این 

آموزه ها را کتمان کرد؛ درواقع این سه همراه یکدیگرند و از هم جدا نیستند. تنها تعیین نوع 

مناسبات و اولویت بندی آن هاست که در هر جا متفاوت است. در کشورهایی با ایدئولوژی 

مکتبی، بحث فضیلت گرایی در اولویت است.

گرچــه محورهای مفهومی و ماهوی این ســه مکتب مشــخص و معین اســت، در همۀ   .2

جوامع یکســان فهمیده نمی شود. تکلیف گرایی بدین معناست که در انجام عمل اخالقی، 

هیــچ مالحظه ای به جز انگیزۀ تکلیف به میان نیاید، اما در اســالم این انگیزۀ مکتبی همان 

رضایت الهی اســت و در مکتب کانــت مراد فهم امر مطلق اســت؛ بدان گونه که کرامت 

انســان را محفوظ بدارد و بتوان آن را به صورت امری جهان روا توصیه کرد. فضیلت گرایی و 

کید زیادی بر فضایل فردی می کند، اما  فایده گرایی نیز همین گونه اســت. فضیلت گرایی تأ

آنگاه که به عدالت در ســطح اجتماع می پردازد، محتوای اخالِق بین شخصی را مبهم رها 

می کند )نیگل، 1393: ص 46(.

باید نســبت فضیلت گرایی، فایده گرایی و تکلیف گرایی را بــا یکدیگر معین کرد، اما برای   .3

جامعۀ ما مهم تر این اســت که بحث فضیلت گرایی را به خوبی تئوریزه کنیم. انجام این کار 

جایگاه سودگرایی و تکلیف گرایی را نیز نشان خواهد داد.

4ـ2. اخاق کاربردی و اخاق حرفه ای

اخالق سیاســی به معنای اخالقی که به حوزۀ سیاست مربوط می شود، امروزه در حوزه هایی مانند 

اخالق کاربردی و اخالق حرفه ای مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد. اگر به جای تعیین درســتی 

و نادرســتی امور در کلی ترین حاالت، تشــخیص رفتارهای اخالقی در حیطه های خاص را دنبال 

کنیم، درگیر اخالق کاربردی شده ایم. بر این اساس، اخالق کاربردی درپی یافتن قواعدی خاص تر 

از قواعد عام اخالقی است که در شرایط ویژه و موضوعات و موارد مشخص تر کاربرد داشته باشند. 

اخالق کاربردی درصدد اســت تا کاربرد منطقی نظریۀ اخالقی را در حوزۀ مسائل اخالقی خاصی 

مانند سیاســت، محیط زیست، پزشکی وغیره نشان دهد، بر معضالت و کانون های بحران اخالقی 
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تکیه کند، به جزئیات و زمینه ها توجه کند و به دنبال راه حل های عملی باشــد )اســالمی، دبیری و 

علیزاده، 1386: ص 45(.

شناسایی هنجارها، حل مشــکالت و ارزیابی عملکردها در مجموع سه وظیفۀ اصلی اخالق 

کاربردی است. بر این اساس، عالوه بر شناخت نظریات و مفاهیم اخالقی باید از تخصص الزم در 

زمینۀ موضوع نیز برخوردار بود )خزایی، 1386: صص 204ـ175(.

اخالق کاربردی ســعی می کند در هر حوزه ای که وارد می شــود مسائل و معضالت خاص آن 

گاهی  گاهی نیاز است: نخست آ حوزه را مورد بررســی قرار دهد. برای انجام چنین کاری دو نوع آ

گاهی کامل از واقعیت است و سپس آشنایی با  از مســائل و مشکالت موجود که حاصل تجربه و آ

قواعد و اصول اخالقی برای حل معضالت خاص؛ بنابراین، اخالق کاربردی نوعی دانش تخصصی 

برای حل مســائل و مشکالت در شرایط و موقعیت های گوناگون است. از این حیث می توان گفت 

اخالق کاربردی ابزاری مهم و حساس برای تصمیم گیرندگان محسوب می شود.

ازســوی دیگر، اخــالق حرفه ای هم وجــود دارد که شــاخه ای از اخالق کاربردی اســت و 

کید  مسئولیت های اخالقی در هر حرفه را به طور نظام مند بیان می کند. اخالق حرفه ای بر مهارت تأ

می کند؛ مهارت همان سلوکی اســت که با مکمل های رفتاری و سیاسی تکمیل می شود )خزایی، 

1386: ص 89( و متناســب با کار اســت که توسط این دانش به تشــحیص دقیق و حل اثربخش 

مسائل اخالق در هر حرفه بپردازد. در گذشته تنها بر مسئولیت اخالقی افراد در شغل آن ها پرداخته 

می شــد، اما امروزه به سازمان ها و نهادها توجه بیشــتری می شود و نگرش سیستمی کاربرد زیادی 

یافته است.

 توصیه هایی اخالقی به حاکمان در باب تدبیر خویشتن و اطرافیان و 
ً
در مطالعات سنتی معموال

کید می شود،  نحوۀ رفتار با رعیت می شــد. امروزه به همان میزان که بر رفتار کارگزاران و مسئوالن تأ

به اخالق کارگزاران سیاســی در سازمان های سیاسی و یا اخالقی، که بر یک سازمان سیاسی حاکم 

است، توجه می شــود. در کنار آن مباحث اخالق شهروندی نیز اهمیت یافته است. می توان گفت 

اخالق مربوط به سیاستمداران و شاغالن امر سیاسی در دانشی به نام اخالق حرفه ای بحث می شود، 

اما پرداختن به مسائل عرصۀ سیاست که به مردم و حاکمان مرتبط است، در اخالق کاربردی مورد 

توجه قرار می گیرد. اخالق حرفه ای یک شــاخه در اخالق کاربردی اســت که به مســائل خاص 

یک حرفه می پردازد. نامۀ امام علی )علیه الســالم( به مالک اشتر، بحثی در حوزۀ اخالق حرفه ای 

اســت که به مالک می گوید در شــغلی که عهده دار شده اســت چه بایدها و نبایدهایی را رعایت 



154

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

کند. سیاست نامه ها اغلب به بحث اخالق حرفه ای سیاست پرداخته اند. خواجه نظام الملک به شاه 

سلجوقی می آموزد که در موقعیت های گوناگون چه رفتاری در ارتباط با اقشار مختلف داشته باشد.

4ـ2ـ1. ضرورت نیاز به اخاق حرفه ای

اخالق در بهترین حالت و تعریف خود امری اســت اختیاری و وجدانی که زیبایی آن نیز به خاطر 

غیراجباری بودن آن اســت. اینکه فردی با اراده و اختیار خــود از حق ویژۀ خود بگذرد و از دیگری 

دســتگیری کند، همان هدف اساسی اخالق است که با محبت و ایثار تعالی یافته و گسترۀ وجودی 

انسان را وسعت بخشیده است. اما نمی توان به این خصایص انسانی لباس قانون پوشاند. همچنین، 

نمی توان با اجبار از فرد خواست که ملتزم به اخالق باشد. نهایت چیزی که از افراد خواسته می شود 

در قالب قوانین و آیین نامه های داخلی سازمان هاســت. این امر زمانی مشکل ساز می شود که برای 

برخی مشــاغل نیاز زیادی به تعهدات اخالقی و وجدانی دارید. در این موارد به سابقۀ فرد، گواهی 

شــاهدان و قول و فعل همان فرد اکتفا می شــود؛ در حالی که افــراد می توانند تا حد زیادی حقیقت 

را کتمــان کنند یا نفاق و ریا در کارشــان باشــد. بحث از رابطۀ اخالق و قانون درازدامن اســت و 

مباحث زیادی حول آن درگرفته اســت. هنوز در کشورهایی مانند انگلستان و امریکا حقوق کیفری 

تالش هایی برای الزام و اجبار اخالق هستند )هارت، 1397: صص 49ـ29(. امروزه مراجع سنتی 

اخالق مانند دین و فلســفه همچون گذشــته توان ارائۀ احکام جهان شــمول را ندارند؛ عالوه بر آن، 

مراجع ســنتی بخش خاصــی از جمعیت با مذهب یا قومیت و تفکر خاص را پوشــش می دهند و 

محدود به گروهی بســته می شوند )محمودیان، 1380: صص 16 و 17(. درحالی که تنوع اقلیت ها 

و قومیت ها در کشورها بسیار زیاد است.

مشــکل دیگر این اســت که اخالق دارای درجاتی است و مســائل اخالقی نیز دارای سطوح 

گوناگون است که فهم و تفسیر آن ها را نمی توان به افراد واگذار کرد. درک هر انسانی از اخالقی بودن 

 
ً
خاص خود او است. هر کس درجه ای از تعهد اخالقی را در حرفۀ خود کافی می داند که شاید واقعا

در حد قابل قبول آن نباشــد و بر همین اساس هم به قضاوت اخالقی، ممیزی افراد، اعتماد یا عدم 

اعتماد وغیره مبادرت می کند؛ بنابراین، مشکالتی ایجاد می شود مانند اینکه برخی افراد که مقامات 

باالی سیاسی دارند دست به اعمالی می زنند که خارج از انتظار است؛ دچار فساد اخالقی در قالب 

فساد مالی، رانت خواری، ویژه خواری، فامیل بازی و شکستن شایسته ساالری وغیره می شود. برخی 

افراد براساس سلیقۀ خود دست به گزینش و ممیزی می زنند. برخی افراد در جایگاه مسئولیتی خود 
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حقوق مردم را به خوبی مراعات نمی کنند و پرداختن به برخی کارهای تبلیغی و شــعاری را بســیار 

با اهمیت تر می دانند و برخی عمل به ظواهر اخالقی و شــرعی را مهم تر از پرداختن به کار و حرفۀ 

خود می دانند؛ به گونه ای که به خاطر دفاع آن شخص از انقالب و نظام برخی خواستار ابقای آن در 

مسئولیتش هستند، درحالی که صاحبان حقوق از عملکرد وی ناراضی اند.

به نظر می رســد در این موارد نمی توان تنها به اخالق فردی و شــخصی تکیه کرد و باید ضوابط 

محکم تری را حاکم کرد که ضمن رعایت اخالق شــرعی و عرفی جامعه، مســئولیت های اخالقی 

مربوط به شغل فرد نیز به او گوشزد شود و بداند در مواقع دوراهی و تزاحم اصول مختلف چه کند. 

این اخالق همان اخالق حرفه ای است؛ اخالق حرفه ای مسئولیت های فرد را در قبال افراد هم رده، 

در قبال رده های باالتر و پایین تر، مســئوالن ســازمان و افراد و نهادهای خارج از سازمان مشخص 

می کند. افراد ملزم هســتند به این منشور اخالقی عمل کنند و براساس آن می توان افراد را سنجید و 

مورد قضاوت قرار داد.

درواقع در اخالق کاربردی و اخالق حرفه ای سیاســی، اخالق همان گونه که وصفی برای افراد 

اســت، به عنوان وصف نهاد سیاسی درمی آید. تفاوتی که ایجاد می شود در این است که در اخالق 

کید می شــود. اخالق فــردی معمول همان حالت درونی و ملکۀ  حرفه ای بر رعایت حقوق افراد تأ

نفســانی را توصیه می کند، اما رفتار ارتباطی به رفتار ارتباطی درون شخصی و بین شخصی مبتنی بر 

رعایت حقوق طرف ارتباط تعریف می شــود )قراملکی، 1397: ص 122(. در اخالق کاربردی با 

این نوع اخالق مواجه هســتیم. عدم توجه به این تمایز آسیب های فراوانی بر جای می نهد. می توان 

گفــت وقتی اخالق امری خصوصی و حالتی شــخصی در نظر گرفته شــود که ضمانت اجرای آن 

وجدانی و فردی است، نمی توان از یک فرد خواست تا رفتارهای خاص اخالقی نشان دهد؛ به ویژه 

با تالقی این بحث با مباحثی همچون ریا، نفاق، زهد وغیره درخواســت رفتارهای مشخص اخالق 

فردی با مشکالتی مواجه است؛ اما درنظرنگرفتن چنین خواسته هایی نیز آسیب زننده است و ممکن 

است حداقل های اخالقی نیز مراعات نشود. رهبر جامعه، در یکی از خطبه های نماز جمعه به این 

امر اشاره کرد که ما به موازات پیشرفت علم و سیاست، در معنویت و تزکیۀ اخالق پیشرفت نکردیم 

)خامنه ای، 1390(. ازنظر وی، برخی بزرگان با شنیدن یک خبر دروغ خیلی زود تحت تأثیر آن قرار 

می گیرند و موضع نابه جایی را اعالم می کنند که زحمات بسیاری از مسئوالن زحمتکش و مخلص 

نظام را زیر سؤال می برد. اعالم ســخن و موضع باید از علم و پشتوانۀ محکمی برخوردار باشد که 

در قرآن از آن به عنوان »قول ســدید« یاد شده اســت. هرگونه هتک حرمت و رفتارهای غیراخالقی 
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و توهین آمیز خالف شــرع، مخالف عقل سیاســی و ضربه به جمهوری اسالمی است که خداوند 

را خشــمگین می  کند. بهره بردن از ثمرات اخالق در موقعیت های سیاســی می تواند توسط اخالق 

حرفه ای بیشتر تضمین شود.

یکی از اولین کمیســیون های اخالق حرفه ای در نهــاد مرکزی نمایندگی مقام معظم رهبری در 

دانشــگاه ها قرار دارد که ذیل مرکز هم اندیشی اســاتید فعالیت می کند. در این مرکز گفت وگوهای 

اخالقی بین هیئت های علمی وزارتخانه های آموزش عالی و بهداشــت و درمان و آموزش بهداشت 

و نهــاد نمایندگی مقــام معظم رهبری صورت می گیرد که این امر با مصوبۀ شــورای عالی انقالب 

فرهنگــی انجام می پذیرد. گروه اخالق حرفه ای دانشــگاه تهران مورد دیگری اســت که در وزارت 

علوم به عنوان یک شــاخص مطرح اســت. این گروه به  همت دکتر قراملکی، طی چندین سال، کار 

خود را آغاز کرده اســت. سه نهاد در وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی )مرکز تحقیقات 

حقوق و اخالق پزشــکی، مرکز تحقیقات تاریخ و اخالق پزشــکی اســالمی، کمیتۀ پژوهش های 

اخالقی پزشــکی( و سه مورد هم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ذکر است. در 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی، مرکز تحقیقات حقوق و اخالق پزشکی دایر شده است. در 

دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، مرکز تحقیقات تاریخ و اخالق پزشکی اسالمی هست و در سطح 

خود وزارتخانه کمیتۀ پژوهش های اخالق پزشــکی وجــود دارد )میرخلیلی، 1397: صص 121 و 

122(. این موارد اولین تجربیات ما از اخالق حرفه ای در ایران است.

5. دیدگاه مختار

کید  اخالق سیاسی ایرانی و اسالمی، که در نظام جمهوری اسالمی نیز ازسوی رهبران نظام مورد تأ

قرار گرفته اســت، نوعی از اخالق فضیلت گراســت. اخالق فضیلت گرا یکی از شاخه های اخالق 

هنجاری اســت. این شاخه از اخالق امروزه در کشورهای اروپایی با عنوان نوفضیلت گرایی مطرح 

اســت و طرفداران زیادی را نیز به خود جلب کرده است. اخالق فضیلت گرا در آموزه های اسالمی 

نیز دچار تحوالتی شــده است که ازجملۀ این تحوالت می توان به گذار از نقش اصلی رئیس مدینه 

یا حاکم جامعه به ســوی تعیین کننده بودن نقش مردم اشــاره کرد. این تحول در اندیشۀ امام خمینی 

نیز صورت گرفته اســت. وی رضایت خداوند از کارگزاران سیاسی جامعه را در گرو رضایت مردم 

از آنان می داند و این تحول بســیار مهمی است. به نظر می رسد فضیلت گرایی همان نظریه ای است 

 باید 
ً
که می توانیم امروزه به عنوان پایۀ اخالق سیاســی خودمان مطــرح کنیم. با این مقدمه که حتما
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عناصر آن با شرایط امروزین جامعه تطبیق داده شود و حک و اصالح شود. چنان که امام خمینی نیز 

چنین کاری انجام داد.

اخــالق حرفه ای برای ارائۀ راه حل و تدوین منشــور اخالقی به یک مبنا نیــاز دارد؛ می توان از 

زاویۀ فایده گرایی به اخالق حرفه ای نزدیک شــد و اولویت در حل مسئله بر بیشینه کردن سود برای 

بیشــترین تعداد ممکن از انسان ها باشد و یا می توان اولویت های اخالق فضیلت گرا یا اختیارگرایی 

را ترجیح داد. از این حیث، می توان گفت اخالق حرفه ای ابزاری مفید برای اخالقی زیستن نهادها و 

سازمان ها مطابق الگوهایی است که ما برگزیده ایم. با نگاه فضیلت گرایانه به اخالق حرفه ای، همان 

کید می شود، پرورش منش ها و فضایل اخالقی افراد اهمیت می یابند.  اندازه که بر حقوق طرفین تأ

همان گونه که در ادبیات فقهی ما، عدالت شخص قاضی با عدالت امام جماعت تمایزاتی می یابد، 

فضایل و یا عدالت در هر یک از مشاغل با هم تفاوت دارد: در مشاغل حقوقی، عدالت؛ در تعلیم و 

تربیت، رشد انسان؛ در مددکاری اجتماعی، رفاه و در پزشکی، سالمت مهم ترین ارزش محسوب 

می شود. اخالق سیاسی نیز از این قاعده مستثنا نیست و براساس ایدئولوژی نظام سیاسی می تواند 

کید کند. اخالق فضیلت  بر عدالت اجتماعی، آزادی، رفاه و یا ســعادت دنیــوی و اخروی مردم تأ

کید می کند که به جای اینکه تنها به کســب موفقیت کاری بیندیشــیم، سودای خدمت هم داشته  تأ

باشــیم. همچنین، اخالق فضیلت با بهره مندی از عنصر غایت گرایــی، تنها پول را معیار موفقیت 

نمی بیند و اهدافی اخالقی و انسانی برای حرفه مشخص می کند )خزایی، 1386: صص 93ـ92(.

عالوه بر اقدام یادشده، به دلیل مشکالتی که در اخالق فضیلت گرای فردی پیش می آید و کنترل 

و نظارت تضمین شده ای ندارد، باید گذاری به اخالق حرفه ای صورت گیرد و منشوری برای اخالق 

سیاسی نظام نوشته شود و کمیته هایی برای حل مسائل اخالق سیاسی تشکیل شود. این کمیته ها از 

متخصصان اخالق، عالمان علوم سیاســی، کارگزاران نظام سیاسی و افرادی که به طور خاص درگیر 

مسئله شده اند تشکیل می شود و به برشمردن مهم ترین مسائل اخالق سیاسی و پیشنهاد راه حل هایی 

در این زمینه اقدام می کنند. درحال حاضر برخورد تخصصی و کارشناسانه ای با معضالت اخالقی 

سیاست نمی شود.

در تدوین منشور اخالقی سیاست می توان از مباحث خوبی که تاکنون طرح شده است استفاده 

کــرد. برخی از ایــن مطالب در صحبت های رهبری جامعه نیز مطرح شــده اســت. بحث تقوای 

سیاسی، صداقت و ساده زیستی از این موارد است. از مزایای اخالق حرفه ای این است که می توان 

محتوای آن را براســاس ارزش ها و منابع اخالقی جامعه تنظیم کرد. بر این اساس، وجود محتوای 
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غنی اخالق سیاســی در ایران باستان و دورۀ اســالمی می تواند در تهیۀ یک منشور اخالقی خوب 

کمک کند.

5ـ1. ضرورت های اخاق سیاسی حرفه ای در ایران

برخی مفاهیم اخالق سیاســی حرفه ای در ادبیات سیاســی امروز ما وجود دارد؛ اما باید تعریف، 

 مشــخص شــود. بحث تقوای سیاســی از این 
ً
مرزبنــدی و تمایز ایــن مفاهیم از یکدیگر دقیقا

نمونه هاســت. آیت الله خامنه ای شرط ورود به مسائل سیاســی را تقوای سیاسی می داند. »تقوای 

سیاســی یعنی هرکس که در کار سیاست است ســعی کند با مسائل سیاسی صادقانه و دردمندانه و 

از روی دلســوزی برخورد کند، سیاست به معنای هم اندازی و فریب و دروغ گفتن به افکار عمومی 

مردم، مطلوب اسالم نیست، سیاست یعنی ادارۀ درست جامعه؛ این جزء دین است، تقوای سیاسی 

یعنی انسان در میدان سیاست صادقانه عمل کند« )خامنه ای، 1381(. برخی مصادیق ادارۀ درست 

جامعه و صادقانه عمل کردن عبارت است از: قدرت را به مثابه امانت دانستن، انگیزۀ خدمت داشتن 

به جای ریاســت کردن، پایبندی به عهد و پیمان، نفی حیله و نیرنگ، عدم استفاده از کلمات موهن 

و سخیف ازجمله مؤلفه های سیاست اسالمی. به همین ترتیب، این مؤلفه ها باید به درستی تعریف 

شود و مرز مفهومی آن از سایر مفاهیم مشخص شود. برای نمونه میان اتهام زدن و شفاف کردن امور 

تفاوت وجود دارد. »شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسالمی عملکرد خودش را 

به طور واضح در اختیار مردم قرار دهد... اما اینکه ما بیاییم این و آن را بدون اینکه اثبات شده باشد، 

بگیریم زیر بار فشــار تهمت و چیزهایی را به آن ها نســبت بدهیم که ممکن اســت در واقع راست 

باشد، اما تا مادامی که ثابت نشده است، ما حق نداریم آن را بیان کنیم؛ این آن را متهم کند، آن این 

را متهم کند. از رســانۀ      بیگانه )رسانۀ مغرض انگلیس( برایش شاهد بیاوریم، بعد هم یک نفر از آن 

طرف پیدا بشود و کل نظام را به اموری که شایستۀ نظام اسالمی نیست و نظام اسالمی شأنش بسیار 

باالتر اســت از این چیزهایی که بعضی به نظام اسالمی نسبت می دهند، متهم بکند، این اشکال بر 

آن ها بیشتر هم وارد اســت. تهمت زدن به یک شخص گناه است، تهمت زدن به یک نظام اسالمی، 

به یک مجموعه، گناه بسیار بزرگ تری اســت« )خامنه ای، 1388(. این تمایزگذاری مفهومی باید 

به درستی نشان داده شود. یکی از وظایف اخالق سیاسی حرفه ای تعریف دقیق و نشان دادن تمایزات 

مفهومی مفاهیم اخالقی در حوزۀ سیاست است.

مســئلۀ بعد این است که باید معیارهایی مشخص شود که براساس آن ها اولویت ها را مشخص 
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کرد. آیا بیان مطلبی که ســبب بدبینی و بددلی می  شــود، با این اســتدالل که باید به نشــر حقایق 

 درســت و نادرستش معین نشده است، درست است یا اینکه 
ً
پرداخت، ولو حقیقتی که هنوز کامال

نباید مردم را بدبین و بدگمان کرد. اولویت ارزشی ما کدام است؟ حسن ظن مردم و سردرگم  نشدن 

آن ها و یا نشر آزادانۀ مطالب به هر قیمتی؟ به عبارتی، همان سؤال معروف به میان می آید که اولویت 

با امنیت است یا آزادی؟

تفکیک بین آرمان ها و واقعیات نکتۀ مهم دیگر در اخالق سیاســی است. ما آرزوی جامعه ای 

 اخالقی و دارای رشــد معنوی را داریم. میراث فرهنگی بسیار غنی فلسفی، عرفانی و ادبی در 
ً
کامال

زمینۀ اخالق برجای مانده است و نویسندگان و شخصیت های فرهنگی بزرگی نیز در جامعه داریم. 

رسانه های ما نیز به نشر این مباحث می پردازند. اما آیا این به معنای اخالقی بودن جامعه است؟ در 

چه حدی باید از جامعه انتظار داشــت؟ جامعۀ رشدیافته چه حدی از رشد را دارد؟ کاربرد ادبیات 

اخالق فضیلت گرا چه نســبتی با اخالق سودگرا داشته باشــد؟ تا چه حد به اخالق سودگرا اجازۀ 

جوالن بدهیم؟

اینکه چگونه بتوانیم مرز توطئه و شــایعه پراکنی را از مرز آزادی بیان و نشر حقایق جدا کنیم نیز 

یکی از چالش های اخالق سیاسی در نظام سیاسی جمهوری اسالمی است. آیت الله خامنه ای در 

 
ً
صحبتی بیان کرده اســت که »...شایعه سازی و شایعه پراکنی درست نیست. انسان می بیند صریحا

 به مســئوالن کشور ـ کسانی که بارهای کشــور را بر دوش دارند ـ تهمت می زنند، نسبت به 
ً
و علنا

این ها شایعه ســازی می کنند؛ فرق هم نمی کند، چه رئیس جمهور باشــد، چه رئیس مجلس باشد، 

چه رئیس مجمع تشــخیص مصلحت باشد، چه رئیس قوۀ قضاییه باشد؛ این ها مسئوالن کشورند. 

مســئوالن کشور کسانی هستند که زمام یک کاری به این ها سپرده است؛ مردم باید به این ها اعتماد 

داشته باشند، حســن ظن داشته باشند. نباید شایعه پراکنی کرد. دشــمن این را می خواهد؛ دشمن 

می خواهد شــایعه پراکنی کند؛ می خواهد دل ها را نسبت به یکدیگر، نسبت به مسئوالن بدبین کند. 

این ها شفافیت نیست؛ کدرکردن فضاست« )خامنه ای، 1388(.

چگونه می توان صداقت را از توطئه تشخیص داد؟ اصل بر حقیقت است یا همیشه باید احتیاط 

کرد و با تردید نگریســت؟ به نظر می رسد بحث از بصیرت که مدتی به طور ویژه در ادبیات سیاسی 

ایران رواج یافت، اشــاره به این مطلب دارد. نوعی هشیاری، بیدارگری و مراقبت به طور هم زمان در 

این واژه وجود دارد. یعنی اگر قرار است انتقادی نیز صورت گیرد با بصیرت همراه باشد. به عبارتی، 

آب به آسیاب دشمن نریختن یکی از مؤلفه های اخالق سیاسی در ایران کنونی است.



160

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

جایگاه رجال سیاســی و اجتماعی در میان آحاد جامعه از دو نظر قابل تأمل اســت. نخســت 

آنکه ادبیات، گفتار و رفتارهای سیاســیون ما بیش از ادبیات سایر مردم در رسانه ها منعکس می شود 

و تکرار آن ها هم به تدریج »فرهنگ خاصــی« را در میان افراد عادی ایجاد می کند. دوم اینکه مردم 

خواه ناخواه به افرادی که در رده های باالی سیاســی فعال هســتند به عنوان یک الگو نگاه می کنند؛ 

چراکه جایگاه آن ها با افراد عادی فرق می کند و به مرور زمان در شــخصیت مردم غالب می شود و 

کید می شــود که تا حد امکان از  در رفتارهای مردم و اخالقیات آن ها بروز پیدا می کند؛ از این رو، تأ

تخریب چهره هایی که الگوی اخالق سیاسی درنظر مردم هستند پرهیز شود.

در کنار پرهیز از تخریب بزرگان سیاســی، باید از مقدس کردن آن ها نیز پرهیز کرد. تقدیس افراد 

نیز به همان اندازۀ تخریب می تواند آسیب برساند.

مســئلۀ دیگر این اســت که پس از اینکه مشخص شــد برخی سیاســیون اقدام به اتهام زدن، 

شــایعه پراکنی، دروغ و تهمت کرده اند، مجازات آن ها چیســت؟ روشن است که عمل غیراخالقی 

ازسوی سیاســیون ما تأثیری متفاوت با تأثیر عمل غیراخالقی یک شهروند عادی دارد. بی اخالقی 

 باید عواقبی بر آن 
ً
سیاســیون می تواند به یک سبک رفتاری در جامعه تبدیل شــود؛ بنابراین، حتما

مشــخص کرد. عالوه برآن باید پاســخ بی اخالقی را داد و به طور شــفاف توضیح داد که چه کاری 

صورت گرفته است و سرانجام آن چیست تا جامعه دچار سردرگمی و انزوا نشود.

اینکــه چگونه می توان میان اهداف و منافع حزبی و جناحی و منافع کالن ملی جمع زد، بحثی 

مهم اســت. محدودشــدن در فضای محدود جریان های سیاســی، بازار اتهام زنی و خرده گیری را 

گــرم می کند و مــردم را از حکومت دور و گریزان می کند. اگر جرمی صورت گرفته اســت باید به 

روش صحیــح بدان پرداخت تا گناهکار تاوان گناهش را بدهد، اما باید از اتهام زدن و اشــاعۀ گناه 

و خیال پردازی در این زمینه اجتناب شــود. هر کس باید مســئولیت کار خود را بپذیرد و تقصیرها 

را گردن دیگران نیندازد. بحث دیگری که درمورد اخالق سیاســی در جمهوری اســالمی ایران باید 

درنظر داشت، نشان دادن تأثیر انقالب اسالمی بر سیاست و اخالق است. بی تردید اخالق سیاسی 

در حکومتی که پس از انقالب اســالمی بر ســر کار می آید با سایر رژیم ها متفاوت است. تأثیرات 

خاص انقالب اسالمی بر اخالق سیاسی ما چه بوده و چه تحولی در آن ایجاد کرده است. انقالب 

اسالمی ایران چه شــروع جدیدی در بحث اخالق سیاسی ایجاد کرد و چگونه می توان آن را حفظ 

کرد و تداوم بخشید.

بحث از اخالق سیاســی با توجه به تأثیر انقالب اســالمی به معنای دستیابی به نظریۀ اخالق 
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سیاسی در جمهوری اسالمی ایران است. به نظر نگارنده، اخالق سیاسی ما بر چهارچوب اخالق 

فضیلت مــدار و با توجه به مالحظات اخالق حرفه ای باید چیده شــود. این نظریه ارتباط زیادی با 

نظریۀ دولت در جمهوری اسالمی ایران دارد و در مدار آن طراحی می شود.

در بحث از اخالق سیاســی، امروزه نهاد سیاسی به عنوان نهادی در کنار دیگر نهادها، همچون 

ســالمت و بهداشــت و تعلیم و تربیت مطرح می شــود که دارای حرفه و وظیفۀ خاص خود است 

و می توانــد و باید از اخالق حرفه ای برخوردار باشــد. از دهۀ 1970 میالدی که مســائل اخالق 

کاربردی مورد بحث جدی قرار گرفت، بحث از اخالق سیاسی نیز در کشورهای غربی مطرح شد.

6. نتیجه گیری

اخالق سیاســی مطلوب نظام سیاسی ما چیســت و چگونه می توان بدان دست یافت. این پرسش 

اصلی نوشــتۀ حاضر است. برای پاســخ به این پرســش، از وضعیت موجود نظام سیاسی چه در 

واقعیت و چه در نظریۀ مطلوب آن بحث شــد و ســپس تلفیقی میان اخالق سیاســی مطلوب ما و 

نظریات جدید اخالقی به میان آمد تا ضمن رفع نقایص اخالق ســنتی، ظرفیت های مطلوب آن نیز 

بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

اخالق فضیلت گرای اســالمی با قرارگرفتن در چهارچــوب اخالق حرفه ای می تواند کارآمدتر 

عمل کنــد؛ درواقع، اخالق فضیلت گرایانــه بعد محتوایی و اخالق حرفه ای بعد شــکلی اخالق 

سیاســی را تشکیل خواهند داد و اخالق فضیلت گرا از حالت فردی و غیر نظارتی خارج می شود و 

تحت ضوابط و مقرراتی درمی آید که حقوق شهروندان بیش از گذشته رعایت شود.

این چیزی اســت که نگارنده تاکنون از مطالعه در کتب و مقــاالت اخالق حرفه ای و اخالق 

حرفه ای سیاسی بدان دست یافته است؛ اما راه دقیق تر فهم این مطلب تمرکز بر برخی مسائل عینی 

اخالقی معاصر در حوزۀ سیاســت است تا به طور عملی شیوۀ تصمیم گیری و ارائۀ راه حل بررسی و 

براساس عواقب و نتایج آن قضاوت شود. 
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