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  سرآغاز
از ایـن  . هاسـت   در لغت جمع واژة خلق و به معناي خوي        1اخالق

ها و رفتارهـاي آدمـی،        رو دانش بررسی و ارزش گذاري بر خوي       
 1500هـاي اخالقـی ریـشه در          آموزه. شود  علم اخالق نامیده می   

آنچه تاریخ شناخته شده و مدون      . سال پیش از میالد مسیح دارد     
 زرتشت نخستین کسی اسـت کـه   دهد، فرهنگ انسانی نشان می  
هاي واالي اخالقی اندیشیده و با زبـانی          در برترین پایه به ارزش    

شـاید بتـوان بـه      ). 2 و   1(آسمانی دربارة آنها سخن گفتـه اسـت       
تنهایی تعریفی ساده از اخالق داد اما، همین که با سیاسـت وارد             

شـود  شود، مبحثی بسیار پیچیده و تا حدي متناقض می        بحث می 
و این  اید این دشواري به طرف مقابل یعنی سیاست برگرددکه ش

هایی است که هـم در مقـام        سیاست از واژه   کهاز آن جهت است   
باشد که در تعریف و هم در مقام بیان داراي پیچیدگی خاصی می 

هاي متفاوتی از ایـن موضـوع شـده         طول تاریخ معناها و استفاده    

  رابطۀ اخالق و سیاست
  ∗ 2زاده ، سیدسجاد ساداتی1دکتر جهانگیر مسعودي

  کدة الهیات، دانشگاه فردوسی مشهدگروه فلسفه، دانش. 1

 گروه فلسفه، دانشکدة پردیس بین الملل، دانشگاه فردوسی مشهد. 2

  )2/9/93، تاریخ پذیرش 8/6/93 تاریخ دریافت  (

  

  چکیده
است، نظریۀ تبعیت نظریۀ جدایی اخالق از سی: در زمینۀ رابطۀ احتمالی میان اخالق و سیاست چهار دیدگاه در میان صاحبنظران وجود دارد :نهیزم

این دیدگاه، ورود . نماد بارز دیدگاه اول، ماکیاولی است. سطحی اخالق و سیاست و نظریۀ یگانگی اخالق و سیاستاخالق از سیاست، نظریۀ دو
و نامعتبر است و دیدگاه دوم در کل مطرود . نمایدداند و آن را عامل ناکامی سیاست قلمداد میاخالق به عرصۀ سیاسی را ممنوع و خطرناك می

که  شود درحالی در دیدگاه سوم، اصول اخالقی در امور سیاسی پذیرفته می. زیرا براي اخالق هویت و اصالتی قائل نیست. طرفدار چندانی ندارد
ارند و میان معتقد است؛ اخالق سیاسی با اخالق فردي متفاوت است و در دیدگاه چهارم، اخالق و سیاست هر دو مظاهر حکمت عملی و ارزش مد

مقاله حاضر با هدف بررسی . توان اخالق را سیاست فردي و سیاست را اخالق جمعی دانستاي که می آن دو یک نوع اتحاد برقرار است به شیوه
  .این روابط احتمالی میان اخالق و سیاست شکل گرفت

 

 میان سیاست و اخـالق سـازگاري برقـرار نیـست و تنهـا در            ها دستیابی به قدرت است    اي که هدف نهایی آن    هاي سیاسی   در نظام  :يریگ جهینت
توان سیاست را  در اینصورت می. اي مثبت و سازنده برقرار خواهد بود که هدف نظام سیاسی سعادت بشر باشد           صورتی میان سیاست و اخالق رابطه     

سـقراط،  : فان الهی و نیـز فیلـسوفان قـدیم یونـان ماننـد     در نگرش اسالمی و نیز در دیدگاه فیلسو. سیاست راستین نامید که با اخالق سازگار است       
کند و نظام سیاسی منهاي اخالق، سرنوشتی جز دیکتاتوري  افالطون و ارسطو، سیاست راستین بر پایۀ اخالق است که سعادت انسان را جستجو می

  .و فساد ندارد
 

  سیاست، سازگاري اخالق، :دواژگانیکل
 

  رابطۀ اخالق و سیاست
  ∗ 2زاده ، سیدسجاد ساداتی1دکتر جهانگیر مسعودي

  وه فلسفه، دانشکدة الهیات، دانشگاه فردوسی مشهدگر. 1

 گروه فلسفه، دانشکدة پردیس بین الملل، دانشگاه فردوسی مشهد. 2

  )2/9/93، تاریخ پذیرش 8/6/93 تاریخ دریافت  (

  

  چکیده
یی اخالق از سیاست، نظریۀ تبعیت نظریۀ جدا: در زمینۀ رابطۀ احتمالی میان اخالق و سیاست چهار دیدگاه در میان صاحبنظران وجود دارد :نهیزم

این دیدگاه، ورود . نماد بارز دیدگاه اول، ماکیاولی است. سطحی اخالق و سیاست و نظریۀ یگانگی اخالق و سیاستاخالق از سیاست، نظریۀ دو
م در کل مطرود و نامعتبر است و دیدگاه دو. نمایدداند و آن را عامل ناکامی سیاست قلمداد میاخالق به عرصۀ سیاسی را ممنوع و خطرناك می

که  شود درحالی در دیدگاه سوم، اصول اخالقی در امور سیاسی پذیرفته می. زیرا براي اخالق هویت و اصالتی قائل نیست. طرفدار چندانی ندارد
عملی و ارزش مدارند و میان معتقد است؛ اخالق سیاسی با اخالق فردي متفاوت است و در دیدگاه چهارم، اخالق و سیاست هر دو مظاهر حکمت 

مقاله حاضر با هدف بررسی . توان اخالق را سیاست فردي و سیاست را اخالق جمعی دانستاي که می آن دو یک نوع اتحاد برقرار است به شیوه
  .این روابط احتمالی میان اخالق و سیاست شکل گرفت

 

بی به قدرت است میان سیاست و اخـالق سـازگاري برقـرار نیـست و تنهـا در               ها دستیا اي که هدف نهایی آن    هاي سیاسی   در نظام  :يریگ جهینت
توان سیاست را  در اینصورت می. اي مثبت و سازنده برقرار خواهد بود که هدف نظام سیاسی سعادت بشر باشد           صورتی میان سیاست و اخالق رابطه     

سـقراط،  : ر دیدگاه فیلسوفان الهی و نیـز فیلـسوفان قـدیم یونـان ماننـد     در نگرش اسالمی و نیز د. سیاست راستین نامید که با اخالق سازگار است       
کند و نظام سیاسی منهاي اخالق، سرنوشتی جز دیکتاتوري  افالطون و ارسطو، سیاست راستین بر پایۀ اخالق است که سعادت انسان را جستجو می

  .و فساد ندارد
 

  سیاست، سازگاري اخالق، :دواژگانیکل
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ایی هستند کـه بـشر      هترین حوزه  اخالق و سیاست از مهم    . است
بـا کمـی    . اش به آن محتاج بـوده اسـت        همواره در مسیر زندگی   

گردد کـه در ادوار مختلـف،        تعمق و غور در تاریخ بشر روشن می       
اي متفاوت   فرمانروایان و حاکمان با این دو مقولۀ حیاتی به گونه         

که پیامدهاي آن جامعه را تحـت تـأثیر         طورياند به  برخورد نموده 
  . اده استخود قرار د

ها بین این دو مقوله تفکیک قائـل شـده و سیاسـت             برخی از آن  
انــد و  منهــاي اخــالق را ســرلوحۀ تــصمیمات خــویش قــرار داده

ها قائـل نیـستند و در مقابـل دیـدگاه           اي بین آن   گونه رابطه  هیچ
دیگري قائل به تلفیق این دو مقوله و برقراري رابطۀ عمیق بین             

هاي  ا در گرو اخالقی بودن سیاست     ها است و سعادت جامعه ر     آن
  . اند آن جامعه تلقی نموده

 افالطون و ارسطو و رواقیون عقیده داشتند، سیاست دولت بایـد           
مبتنی بر اصول اخالق باشد و دولت باید افراد را به سوي نیکـی              
هدایت کند و به آنان کمک نماید تا زندگی توام با فضیلت کامل             

  ). 3(داشته باشند 
هـا و رویـدادهاي     هـاي انـسان   امروز، اهمیـت اندیـشه    در جهان   

چه بسا یک رویداد بر سرنوشـت  . سیاسی بر کسی پوشیده نیست  
ها تـأثیر بگـذارد و یـک اندیـشه نیـز سرنوشـت              بسیاري از ملت  

ها در این   به همین دلیل، خیر و صالح ملت      . ها را تغییر دهد     ملت
نی آشنا شوند   ها و رویدادهاي جها   است که؛ با کم و کیف اندیشه      

اي تنهـا اهمیـت ویـژه     و در این بین مسائل سیاسی و اخالقی نه        
دارند بلکـه شـاید بتـوان گفـت کـه مهمتـرین مباحـث انـسانی                 

  . باشند می
کـه  رود اعم از ایـن       اخالق در معناي سرشت و سجیه به کار می        

جـوانمردي و   : سجیه و سرشـتی نیکـو و پـسندیده باشـد ماننـد            
در ). 4(فرومـایگی و بزدلـی  : پسند باشد مانند  دلیري، یا زشت یا نا    

هـا، و علـم      جاي دیگر، اخالق در معناى دانش بد و نیک خـوى          
اخـالق عبـارت اسـت از       ). 5(اخالق، علم معاشرت با خلق است       

اي کـه عـضو آن      که ما خویشتن را با قوانین اخالقـی جامعـه         آن
از نظري دیگر در این رابطه، اطاعت انسان        . هستیم تطبیق دهیم  

یـک تعریـف دیگـر از       ). 6(مشیت الهی یا وجدان شخصی اسـت      
تـوان  رسد این است که می  نظر می اخالق که تا حدي متفاوت به     

اخالق را به صورت کاربردي در یک سیستم کامل و منـسجم از             
اي را طراحی ها تعریف کرد که یک شبکهها، و ایده    باورها، ارزش 

ز عملکردهـا را در گـروه       ها، انـواعی ا   کند که در چارچوب آن    می
ها اجتناب کـرد،    گیرند و از این رو، باید از آن       اقدامات بد قرار می   

شوند و از   که یک سري دیگر از اقدامات خوب دانسته می          درحالی
یا محققـی در    ). 7(این رو، جایز بوده و حتی باید بدان عمل کرد           

ا که نفس انسانی ر     علم است بدان  : تعریف علم اخالق گفته است    
چگونه خُلقی اکتساب توان کرد که جملگی افعالی که بـه ارادت            

  ). 8(او از او صادر شود زیبا و پسندیده بود
. تـوان اهمیـت اخـالق را متوجـه شـد     با نگاه به قران کریم مـی      

ترین علوم است   ترین و شریف  اخالق از نظر اسالم، یکی از مهم      
) ص(بر اکـرم    و حتی یکی از اهداف بعثت انبیاء و به ویـژه پیـام            

یـزکّیهم و یعلّمهـم     . تهذیب اخالق و تزکیه نفـوس بـوده اسـت         
القِ مـن بـراي اتمـام       )2/جمعه(الکتاب کـارِم الْـأخْ م متَم ت لاُ ، بعثْ

علماي اسالم هـم بـه مـسأله        ). 9(امفضایل اخالقی مبعوث شده   
ی داشـته     ه خاص یـان اخالقـی، طالـب        اخالق توجهـاي  انـد و مرب

توان گفـت تنهـا در      می). 4(اندکردها راهنمایی می  تهذیب نفس ر  
هـاي اخالقـی،    ها به فـضیلت   پرتو اخالق صحیح و دعوت انسان     

هـا،  از مفاسـد اجتمـاعی، جنـگ      هـا   ها و نجات آن   اصالح انسان 
گـاهی اخـالق را بـه دو بخـش       . میـسر اسـت   .. . هـا و  خونریزي

آمدن کارهاى نیکو است و اخـالق        ي پدید ملکاتى که سرچشمه  
ها که منشاَ اعمـال بـد       شود، و آن  خوب و ملکات نیکو نامیده مى     

گوینـد تقـسیم    است و به آن اخـالق بـد و ملکـات ناپـسند مـى              
  . کنند مى

در لغت به معناي تصدي شؤون ملـت و تـدبیر    بل سیاستدر مقا
بـه معنـی    سـوس  آمـده کـه   در زبان عربـی . امور مملکت است

هـا ریاسـت    ریاست است و معناي سیاست، این است کـه بـر آن           
 ). 10(باشدنمود به معناي متصدي حفظ مصالح مردم می
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سیاست عبـارت اسـت از حفـظ مـصالح     : در برخی کتب آمده که
 دادن راه نجات، در حـال و آینـده، پیـامبران الهـی              ملت و نشان  

کسانی هستند که بر ظاهر و باطن عموم مردم ریاسـت دارنـد، و          
نمایند و سیاست مـدنی  زمامدران تنها بر ظاهر مردم حکومت می      

). 11(عبارت است از تدبیر امور مردم به طریق راسـتی و عـدالت            
مدینـه در    (شهر اي سیاست را به معناي دانشی گرفتند که از        عده

 شـهروندي و مناسبات ) فارابی: عرف فیلسوفان دوران اسالمی مانند   
داننـد  اي سیاست را علمی مـی یا عده). 12(کند  بحث می ) مـدنی (

 چـه از  که زندگی با مسالمت و سودآور را چـه از لحـاظ مـادي و    
بـه   ت راکـسانی سیاسـ  ). 13(آمـوزد   لحاظ معنوي به آدمـی مـی  

هـا در    معناي مدیریت و توجیه و تنظیم زندگی اجتمـاعی انـسان          
هـاي  در زبـان  معادل سیاسـت ). 14(دانند مسیر حیات معقول می

و  به معنی مدینـه  Polis که از کلمه یونانیاست  politicاروپائی
چـه  بـه معنـاى آن   سیاسـت، ). 15(مشتق شده اسـت   شهردولت

اي نیز عده. باشد قات آن است، میمربوط به شهر، ادارة آن و متعل
اندیــشی و گــزینش خطــاي کمتــر سیاســت را نــوعی مــصلحت

داننـد کـه در     اي می به عبارتی، سیاست را میدان مبارزه     . دانند  می
آن انسان باید همیـشه مراقـب باشـد و ببینـد اگـر رسـیدن بـه                  

در . را بیابـد  میسر نیست، مصلحت درجه دوم مصلحت درجه اول
اي است که پیوسته انسان باید بین دو خطـا،   رصهواقع سیاست ع  

 ). 16(کوچکترینش را انتخاب کند 

عنوان اشرف علـومی کـه سـعادت بـشر را             ارسطو، سیاست را به   
کند، و راهنماي رسـیدن بـه آن را           عنوان خیر برین تعریف می      به

کـه امـام    بـاالخره ایـن   ). 17(نمایـد دهد، تعریف مـی   آموزش می 
سیاست این است کـه جامعـه را هـدایت          : یدفرما  می) ره(خمینی  

کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه و تمامی ابعاد انسان و جامعـه              
را در نظر بگیرد و اینها را به طرف چیزي که صالحشان هـست              

  . )18(هدایت کند 
در باب رابطۀ اخالق و سیاست، چهار نظریۀ عمده وجود دارد که            

ز سیاست، نظریۀ تبعیت اخـالق   نظریۀ جدایی اخالق ا   : عبارتند از 
از سیاست، نظریۀ دوسطحیِ اخالق و سیاست، نظریـۀ یگـانگی           

اخالق و سیاست، که در ادامه هر یک از آنها بـه تفکیـک مـورد           
  . گیرند بحث قرار می

  
  نظریۀ جدایى اخالق از سیاست 

براساس این دیدگاه، اخـالق اصـالت یـا سـازندگى نـدارد یـا در                
ایى سیاست از اخالق، سیاست منفى بوده و        مقابل، در راهبرد جد   

بر اساس ایـن نظریـه، بایـد میـان قواعـد            . باشد بخش نمى  تعالى
اخالق و الزامات سیاست تفاوت قائل شد و براساس واقعیت و با            
. در نظر گـرفتن منـافع و مـصالح، بـه اقـدام سیاسـى دسـت زد                 

گرایـى سیاسـى نیـز نامیـده         براساس این رویکرد کـه گـاه واقـع        
شود، توجه بـه اخـالق در سیاسـت، بـه شکـست در عرصـه                 ىم

انجامد، زیرا مدار اخالق حق و حقیقت است، حال آن  سیاست مى 
ماکیـاولى کـه از     . باشد که غرضِ سیاست، منفعت و مصلحت مى      

سردمداران این نظریه است بر نظریۀ جدایى اخـالق از سیاسـت            
فـشارد،   ى مـى  او نه تنها بر این دوگانگى پـا       . تأثیر گذاشته است  

کند که براى تحکـیم قـدرت        بلکه به حاکم یا شهریار توصیه مى      
خویش هر محذور اخالقى را زیـر پـا بگـذارد، ماکیـاولى گرچـه               

دانـد، پایبنـدى بـه آن را بـراى      اخالق را الزمۀ زندگى افراد مـى      
دارد و   شـمارد و از خطـر تقـوا برحـذر مـى            شهریار خطرناك مـى   

 همه حال پرهیزگار باشـد، در میـان          هر که بخواهد در    :گوید مى
این همه ناپرهیزگارى سرنوشتى جز ناکـامى نخواهـد داشـت، از            

بایـد   رو شهریارى که بخواهد شهریارى را از کف ندهد، مـى           این  
هاى ناپرهیزگارى را بیاموزد و هرجا که نیـاز باشـد بـه کـار       شیوه
  ). 19(بندد

 

  نظریۀ تبعیت اخالق از سیاست
حامیان . هیچ اصالتى را براى اخالق قائل نیست      این آموزه درکل    

براساس . دانند  و طرفداران این نظریه، اخالق را تابع سیاست می        
قیـد و شـرط      این آموزه، اخالق و دیگر مظاهرِ اجتماعى تابعِ بـى         

گیرند و   سیاست و عملِ انقالبى هستند و ارزش خود را از آن مى           
خـود عمـل انقالبـى و       حال آن که    . شوند وسیلۀ آن توجیه مى    به
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سیاست به توجیه اخالقى نیاز نـدارد در حقیقـت عمـل سیاسـی              
  .  است2همان عمل اخالقی

 

   نظریۀ اخالق دو سطحى
با توجه به این دیـدگاه، برخـى امـور، اخالقـى بـوده و سیاسـى                 

باشد و در برابر نیز برخى امور، سیاسى بوده و اخالقى نیست،  نمى
 و پـذیرش    3هـاى اخالقـى     رزشاساس این نظریه بـراى حفـظ ا       

از این رو، بر اساس ایـن       . اى اصول اخالقى در سیاست است      پاره
دیدگاه، اخالق را باید در دو سطح فردى و اجتماعى بررسى کرد            

  ). شود در ادامه به این مقوله پرداخته می(
 

   نظریۀ یگانگى اخالق و سیاست
ست هر دو در    این دیدگاه بر این امر تاکید دارد که؛ اخالق و سیا          

کنندة یکدیگر باشند،   توانند نقض پی تأمین سعادت انسانند و نمی     
این آموزه، تنها یـک سیـستم اخالقـی را در دو عرصـه زنـدگی                

چـه در   شمارد و معتقـد اسـت هـرآن       فردي و اجتماعی معتبر می    
سطح فردي، اخالقی است، در سطح اجتماعی و سیاسی و بـراي        

چه براي یکایک شـهروندان    رآندولتمردان هم اخالقی است و ه     
غیر اخالقی است، براي حاکمیـت نیـز غیـر اخالقـی بـه شـمار                

رود طبق این نظریه اخالقْ سیاست فردى و سیاست اخـالق             می
هاى حکمت عملى    اخالق و سیاست هر دو از شاخه      . جمعى است 

کـه طرفـداراهاي    طـوري و در پى تأمین سعادت انسان هستند به       
 سیاست، فنى است کـه بـه تحقـق زنـدگى            این نظریه، معتقدند  

تـوان مـرز قـاطعى میـان         بنابراین، نمـى  ). 20(پردازد  اخالقى می 
اى خـاص    اخالق و سیاست قائـل شـد و هـر یـک را بـه حـوزه                

. توانند ناقض یکدیگر باشند چنین این دو نمى  منحصر ساخت، هم  
ــردى و    ــدگى ف ــى را در دو وادي زن ــام اخالق ــدگاه، نظ ــن دی ای

چـه در سـطحِ      شمارد و معتقد است که هر آن       تبر مى اجتماعى مع 
باشد، در سطح اجتمـاعى نیـز چنـین اسـت؛ و             فردى اخالقى مى  
 . ها برقرار استنوعی اتحاد بین آن

پیشگامان اندیشه سیاسی در یونـان قـدیم، سیاسـت را بـر پایـه               
آنهـا سیاسـت را در کنـار اخـالق تعریـف            . اخالق استوار کردنـد   

بایـست در تـدبیر امـور بـر اسـاس           داران می ممیکردند و سیاست  
سقراط معتقد بود کـه؛ دانـش   . کردند هاي اخالقی عمل می آموزه

سیاسی باید مقدم بر هر چیز، مردم را بـا وظـایف اخالقـی خـود               
هـا را بـا معیـار اخالقیـات محـک           افالطون، حکومت . آشنا سازد 

یـه  فیلسوفان یونان تـا زمـان رواقیـان، سیاسـت را از زاو            . زد  می
رو، بحث در مورد مـسائل اجتمـاعی        ایننگریستند و از  مذهب می 

در واقع، ارسطو بـود     . مستلزم ورود به بحث اخالق در جامعه بود       
هاي که در سیاست بحث مابعدالطبیعه را که زیور ضروري نوشته         

. قبل از او بود کنار زد و به اصطالح آن را از آسمان به زمین آورد
اي براي نیل به سعادت و زندگی خوب        یلهاز نگاه او، سیاست وس    

  ). 21(بود 
اما با این تفاسیر آیا معیار اخالقی بودن در حوزه رفتار سیاسی بـا          

  اخالق فردي متفاوت است؟ 
انـد و شـکلی از      هاي جامعه خـویش   سیاستمداران به راستی آیینه   

در عین حال خالف آن نیز صادق است؛ . تجسم استعدادهاي آنند  
به سخن دیگر این    .  آیینه سیاستمداران خویش است    یعنی جامعه 

گزینند تا بـه    نیروهاي اجتماعی هستند که سیاستمداران را بر می       
استعدادهاي اجتماعی پر و بال دهند یا آن را سرکوب کننـد کـه              
این امر در هر حال بستگی به صفات نیک و بد شـهروندان دارد              

  ). 22(گزینند که این سیاستمداران را بر می
ها به وسیلۀ افـراد بـه   هاي حاکم بر آن هاي سیاسی و ارزش  نظام

هـا منـافع عامـه فــداي    آینـد اگـر در ایـن نظـام    حرکـت در مـی  
هاي خودخواهانه فردي شود، طبیعی است کـه در ایـن             مصلحت

اعتمادي عارضه به تدریج به پیکره کل جامعه سرایت کرده و بی          
مردم را به سمت اتخـاذ  به دولت و نبود اطمینان نسبت به آینده،     

بـه تـدریج    . دهـد  سـوق مـی    5طلبانه، نفع 4هاي خودمدارانه   روش
هاي اخالقی و انسانی جاي خـود را بـه ضـد            ها، و فضیلت    ارزش
ها خواهد داد در چنین شرایطی، کوشش براي سود مـادي،        ارزش

شـود، و   به قیمـت زیـر پاگذاشـتن اصـول اخالقـی، قاعـده مـی              
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رد، زرنگی زدوبند و تخطی از قوانین و        معیارکارایی و سودمندي ف   
کارگزاران دولتی نیز کـه خـود درگیـر       . گرددموازین اجتماعی می  

تواننـد راهـی بـراي خـروج از         این فرایند بحرانی هستند، نه مـی      
اي بـراي ایـن کـار دارنـد در نتیجـه      بحران بیابنـد و نـه انگیـزه       

مجموعه دولت و ملت، در یک سیر جبري علـت و معلـولی، بـه               
  . شوند که عاقبت آن زوال اخالقی، استراهی کشیده می

هاي متـداول بـراي    پردازي یکی از شیوه   در میدان سیاست، دروغ   
و هـدایت   ) مشروع، غیرمـشروع  (ها، پیشبرد اهداف    توجیه ناکامی 

جایی که  از آن . افکار عمومی به سمت تعیین شده و دلخواه است        
هم و بیـان دو پهلـو       سیاستمداران گرایش به کاربرد گفتمـان مـب       

کند و  دارند در چنین شرایطی مسائل اخالقی، محل بروز پیدا می         
  . ها وجود ندارددر ظاهر پاسخی مناسب براي آن

 در بـاب سیاسـت منـشور      37البالغـه در خطبـه      علی در نهج  امام
نماینـد کـه نـصب مقامـات دولتـی و           اخالقی مهمـی ارایـه مـی      

ایـستگی و تقـوي باشـد    بایست بر اساس لیاقـت، ش     حکومتی می 
مشی سیاسی امـام علـی داراي نکـاتی جالـب در عرصـه               ). 23(

وي توسل بـه    . سیاست داخلی و خارجی و روابط بین الملل است        
دروغ و فریبکاري را که در عالم سیاست به مفهوم متعـارف کـار              

شـمرد و از دیـدگاه او       شود را عملی ناپسند مـی     معمولی تلقی می  
به اعتقـاد بزرگـانی     .  حق و عدالت نیست    هیچ مصلحتی باالتر از   

چون امام خمینی، اسالم، اسالم سیاست است، حقیقت سیاسـت          
  ). 18(است، خدعه و فریب نیست

هنگامی که بحران اعتماد و مشروعیت بر فضاي سیاسـی سـایه            
هـاي علمـی، ماننـد اصـول و مـوازین           ها و نظریـه   اندازد، فرضیه 

کنـد و از    دن پیدا نمـی   اخالقی، محلی براي آزمون و محک خور      
ورزان و  اندیـشه . گـردد همین جا تبعات و آثار بحران ظـاهر مـی         

هـاي    آینـد و ارزش   پردازان در نوعی بالتکلیفی گرفتار مـی      نظریه
هـا را بـه    ترحم و مـادي، آن    اي بی ناهمگون و نامتضاد در عرصه    

دفـاع از هنجارهـا،    . کشاندنظرانه فردي می  هاي تنگ گیريسمت
هاي واالي اخالقی، انسانی، و اجتماعی جاي خود          رزشاصول و ا  

رهایی از این بحران مگـر      . دهدطلبی می را به ریاکاري و فرصت    

ها و احیاء اخالق در درون فرد فرد اعضاي           از مسیر بازیابی ارزش   
  ). 15(جامعه میسر نیست 

  
  سیاست راستین

شود،  فقط در خدمت کردن به مردم خالصه می        6سیاست راستین 
سیاسـتی کـه در آن   . دمت به جامعه و خدمت بـه نـسل آینـده     خ

سیاسـت  ). 22(مهمترین اصل جنبۀ اخالقی خدمت رسانی است        
گوید با حقیقت زندگی کن و راستین بر مبناي اصلی است که می    

این با حقیقت زندگی کـردن از اصـول مهـم زنـدگی محـسوب               
یی اسـت   ها راستین در تالش اندیشه    از این رو، سیاست   . شود  می

هـا  باشـند و دیگـر انـسان   ها میها از درون خواستار آن   که انسان 
بیننـد کـه بـه       راستین می  گویا خود را در قالب آن فاعل سیاست       

کنـد و ایـن   زنـد و رفتـار مـی      کند، حرف می  ها عمل می  جاي آن 
پندارند و براینـد آن یـک آرامـش       صداقت و حقیقت را واقعی می     

  . باشدسالم جهانی می
  
  است غیرراستینسی

انـدرکاران آن نابـاب      است که دسـت    7زمانی سیاست غیرراستین  
هاي مناسب بشري، شخص را باشند سیاست بیشتر از سایر زمینه    

کنـد از ایـن رو، سیاسـت        دچار وسوسۀ کردارهاي نادرسـت مـی      
سیاسـتی  . آوردادعاهایی برتر از حد معمول براي انسان پدید مـی     

عـی در آن نمـود دارد و بـراي      که مصلحت شخصی فراتـر از جم      
. باشـد تفهیم مسائل و منافع سعی بر عوام فریبی و ریاکاري مـی           

شـود سیاسـتی    اما به مرور عواقب آن نیات ضداخالقی هویدا می        
المللی ظهور    که بسیار مذموم و خطرناك و در سطح داخلی و بین          

باشد اگرچـه   هدف آن قدرتمندي و تسلط بر دیگران می       . کندمی
  . ود کردن مصالح با ارزش انسانی باشدبه ناب

مـدار بایـد    اما این نکته به هیچ صورت حقیقت ندارد که سیاست         
چینی چینی کند، لزوم دروغگویی و دسیسه     دروغ بگوید یا دسیسه   

اسـاس کـه از     طور کامل بی    مداران سخنی است به   براي سیاست 
خواهند دیگران بـه امـور اجتمـاعی دلـسرد          سوي کسانی که می   
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 سیاسی، درایت و مدار باید شمولی سیاست. شودوند عنوان میبش
ذوق و قریحه خوب سیاسی داشـته باشـد و در پرتـوي آنهـا بـه                 

  ). 19 و 6(سیاست بپردازد و مخاطبان را قانع کند
  

  هاي سیاسی نظام
مفهوم نظام سیاسی رهیافتی نو از شناخت پدیده سیاسی است و           

هـاي  لکه همـه انـواع فعالیـت      نه تنها نهادهاي سیاست رسمی، ب     
برخـی صـاحبنظران نظـام      . گیـرد سیاسی در جامعه را در بر مـی       
اجتماع انـسانی کـه مـدعی       : کنندسیاسی را این گونه تعریف می     

انحصار کاربرد مشروع زور جـسمانی در داخـل سـرزمینی معـین            
: شود یا در تعریفی دیگر، به توزیع مقتدرانه ارزش توجه می         . است

اي کـه بـه وسـیله آن       ش و واکـنش در هـر جامعـه        نظامی از کن  
این تعریف از   . شودآور یا مقتدرانه ایجاد و اجرا می      هاي الزم توزیع

ها بـا ابـزار       توزیع ارزش ) 1: نظام سیاسی سه بخش اساسی دارد     
برخـی  . اهمیـت زیـاد توزیـع اقتـدار    ) 3توزیع اقتدار؛ ) 2سیاست؛  

اند و    ظام سیاسی مخالف  صاحبنظران، با واژه مقتدرانه در تعریف ن      
معتقدند که این مفهوم تفاوتی با اقتدار به کار رفته در نهاد دینی             

آنها اجبار مشروع جسمانی را بـه جـاي         . یا شرکت بازرگانی ندارد   
هـاي سیاسـی      در ادامه انـواع نظـام     ). 24(اندمقتدرانه به کار برده   
  . گیرند مورد توجه قرار می

  
  8نظام سیاسی مردم ساالر

هـا و افـراد در       باز است کـه در آن گـروه         نظام، نظام سیاسی   این
حوزه خصوصی و عمومی از استقالل کاملی برخوردارند؛ قـوانین          
بر روابط اجتماعی و سیاسی حاکم بوده و حقوق طبیعـی و بـشر              

شود و قوه قضاییه با استقاللی که دارد باید این اصول           رعایت می 
اف نخبگـان در بـر دارنـده        اهـد . را با موارد عینی مطابقت دهـد      

اهداف، منافع و نیازهاي عمومی و کنونی مردم اسـت، البتـه تـا               
حدي که این منافع با اصول و حقوق طبیعی بشر مغایرت نداشته         

  ). 4(باشد
  

  9نظام سیاسی اقتدارگرا

باشـد نظـامی   این نوع نظام سیاسی که متناقض با نـوع اول مـی   
دت محـدود و افقـی   بسته است که در آن گردش نخبگان به شـ       

هاي سیاسی تنها از راه وراثت و دستور براي تعداد بوده و موقعیت
ها تنهـا  محدودي باز است؛ نظام بر پایه قوانین سنتی است؛ گروه 

اند که وضع موجود سنتی را زیر پا نگذارنـد و           اي مستقل به اندازه 
هاسـت  کارانه بوده و در پی حفظ سـنت       اهداف نخبگان، محافظه  

شـدت    هاي این نوع نظام این است که قدرت بـه          از ویژگی  ).25(
مجتمع است که با سرکوب سیاسـی و طـرد مخالفـان            متمرکز و   

 و تـشکیالت    احزاب سیاسـی  این قدرت از    . شود  بالقوه تثبیت می  
. کنـد    بسیج مردم در جهت اهداف رژیم استفاده می        اي براي   توده

در این نظام اقتـدارگرایی بـر قـانون حاکمیـت تأکیـد دارد و نـه                 
هاي سیاسی از سوي گروهی برگزیـده از          تصمیم. حاکمیت قانون 

هـاي   نظـام ). 26(شـود  مقامات و در پشت درهاي بسته گرفته می   
هـا و ابزارهـا،        غیردموکراتیک با استفاده از انواع شیوه      اقتدارگرا و 
. کننـد  هاي زندگی را هـم بـراي شـهروندان محـدود مـی           حداقل
تـرین لـوازم      گونه است که فرد، براي تأمین و حفـظ ابتـدایی            این

اي جــز ســکوت و عزلــت و انفعــال و     زیــست خــود، چــاره  
  . بیند گریزي، نمی مسؤولیت

  
  )توتالیتر(حزبی  یا تک10خواهی نظام سیاسی تمامیت

این نظام بسته است و قوانین مرسـوم تـا آن جـا کـه بـا منـافع                   
قوانین اثباتی هستند . باشدنخبگان مغایرت نداشته باشد مجاز می  

نگر طرح کرده و با بسیج نیروها       و نخبگان اهداف ایده آلی و آتی      
یچ ها هـ  ها گروه در این نظام  . اي جدید هستند  در پی ایجاد جامعه   

  ). 25(استقاللی ندارند 
آنچه مهم است ایـن اسـت کـه؛ ماهیـت و            : در نهایت باید گفت   

ساختار نظام سیاسی در تعیـین اهـداف و منـافع ملـی تاثیرگـذار               
  . است

: ماننـد (هاي گونـاگونی وجـود دارد         در زمینۀ اخالق تقسیم بندي    
. .. ) و14، اخالق بنیـادي 13، سودگرا12گرا، نتیجه11اخالق کاربردي 
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بندي اخالق    ولی براي بررسی سازگاري اخالق با سیاست تقسیم       
  . از دیدگاه فردي و اجتماعی مورد توجه است

  
  15اخالق فردي

این شکل از اخالق، اخالقی است که فرد خود به هر شکلی کـه          
مایل است رفتارش را بدون در نظر گرفتن مصلحت نظام سامان           

نظـر از  اسـت کـه صـرف    ، داراي اصولیاخالق فردي. بخشدمی
ت اجتماعی انسان، به بیان ارزش      پـردازد    هاي اخالقی او می     حیثی

 ۀاگــر خاســتگاه اخــالق فــردي باشــد و اخــالق فــردي ســرلوح
سیاستمداران شود؛ هیچ ضمانتی براي عملی کـردن هنجارهـاي          

ترده وجود نخواهد داشت و راه حلی براي رفع         طور گس   اخالقی به 
ت ناشی از اختالف دیدگاه   هاي فردي و مالکی بـراي تمییـز   تشتّ

  . گرایی وجود نخواهد داشتگرایی از منفعتاخالق
  

 16اخالق اجتماعی

هـا را روابـط   این شکل از اخالق، مـسائلى اسـت کـه محـور آن            
ور معمـول  طـ  دهـد و بـه  اجتماعى انسان با دیگران تـشکیل مـى    

اخالق، در بیشتر موارد به این دسـته ازمـسائل اخالقـى اطـالق              
جا که انـسان در یـک محـیط جمعـی گروهـی      از آن ). 4(شودمى

طـور کامـل      کند ضرورت اخالق بنیادي اجتمـاعی بـه       زندگی می 
اخالق اجتماعی عبارت است از کلیه رفتارهاي       . گردداحساس می 

  . اختیاري فرد در مقابل دیگران
 از جامعه شناسان مطرح که بـه روابـط اجتمـاعى از منظـر               یکی

داند کـه بـا    اى متحول مى اخالقى نگریسته است اخالق را پدیده  
شـود و بـراى      تحول نوع و مشکل روابط اجتماعى، متحـول مـى         

  ). 21(حفظ انسجام اجتماعى ضرورت دارد 
اخالق اجتماعی چیزي قطعی و مـشخص نیـست، یعنـی قواعـد           

و نباید باشد، ولـی ضـرورت       همیشه یکسان نیست    رفتار همه جا    
هایی از زندگی انسانی به چـشم       قواعدي غیر قابل تغییر در جنبه     

هاي اخالقی بازتاب نیاز بـه      مضمون اصلی بیشتر نظام   . خوردمی
قواعد بنیادي براي رفتار اجتماعی است که البته ایـن قواعـد بـر              

توان دریافت  میبه سادگی. کنندحسب شرایط گوناگون تغییر می   
اگـر چـه    . که اطاعت قانون از نظر یک فـرد چـه ضـرورتی دارد            

ممکن است که براي فردي خاص، در شرایطی ویژه، اطاعـت از            
طـوري کـه عـضویت در        فرسا باشـد، بـه    مقررات اجتماعی طاقت  

البته این دلیل   . کنداي هماهنگ این دشواري را جبران می      جامعه
چون عضویت در جامعه شرطی نیست      آید  قانع کننده به نظر نمی    
  . که به اختیار فرد باشد

رسـد یعنـی در بیـان رابطـه         نظر مـی  اما تفاوتی میان این دو به       
دهنـد گروهـی   اخالق فردي و جمعی نظریات گوناگونی ارائه می       

کـه حیطـه اخـالق    ها اعتقاد دارنـد بطـوري   به متعارض بودن آن   
روهـی حیطـه اخـالقِ      داننـد؛ و گ   فردي را، اخالق مهرورزانه می    

نتیجـه چنـین    . پندارندگرا می اجتماعی را، اخالق هدفدار و نتیجه     
عنـوان    انسان بـه  . رهیافتی، پذیرش دو سیستمِ اخالقیِ مجزاست     

که نظـامِ اجتمـاعی،     حال آن . فرد تابع یک سیستم اخالقی است     
تواننـد  اصولِ این دو اخالق نیز می     . سیستم اخالقی دیگري دارد   

اي هر دو اخالق    در مقابل عده  ). 27( متعارض باشند    با یک دیگر  
قـوانین اخالقـی از      دانند یعنی و سیاست را الزم و ملزوم هم می       

کند و  هاي خوب و بد را مشخص می      یک طرف امتیاز بین هدف    
از طرف دیگر فرق بین وسائل مـشروع و نامـشروع را در جهـت               

 سیاسـی،   هاي اجتماعی، گروه. نمایدها مشخص می  نیل به هدف  
به علل مختلف با هم تمایز دارند مهمترین آنان عبارت اسـت از             

هـا، انـدازه و     کیفیت وابستگی افراد به یکـدیگر، اخـتالف هـدف         
ها و شدت کنترل بر افـراد عـضو و همچنـین شـکل              حجم گروه 
گردنـد و   بدون اخالق اجتماعی، اجتماعات نـابود مـی       «. حکومت

بنـابراین، بـراي    . شی ندارد بدون اخالق فردي بقاي اجتماعی ارز     
  ). 6(» یک دنیاي خوب، هر دو اخالق فردي و اجتماعی الزمند

  
 17المللیاخالق بین

یابـد، اخـالق      اخالقی که بیـشتر در عرصـه سیاسـی نمـود مـی            
باشد هـر چـه یـک سیاسـتمدار در ایـن            المللی یا فراملی می     بین

تر باشد، هم   تر، و تیزبین  تر، اصولی تر، دقیق تر، منظم عرصه، قوي 
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براي جامعه جهانی و هم براي جامعـه خـود امنیـت و آرامـش و              
  . هاي مورد نیاز به همراه خواهد آورد کامیابی

الملل با قدرت و نحوه توزیع قـدرت        بحث اخالق در سیاست بین    
هاى نابرابرى   از این نظر ساختارهاى متفاوت، فرصت     . ارتباط دارد 

دولـت در نظـام سـاختارى از        دهـد و     را در اختیار دولت قرار مـى      
شود و ایفـاى نقـش آن در         موقعیت و منزلت معینى برخوردار مى     
از سـوى دیگـر،     . پذیر است  درون ساختارهاى تعریف شده امکان    

هر اقدام و رفتار دولت در صحنه بین المللى به قدرت نیـاز دارد،               
از این رو، کشورهایى که از قـدرت بیـشترى برخوردارنـد، تـوان              

  ). 28( و رفتارهاى بیشترى خواهند داشت اقدامات،
کـه    طوري  المللی است به    هاي بین المللی تابع مصلحت  اخالق بین 

. تـر شـود   ها بتوانند براساس آن سازش کنند و روابط قـوي         گروه
المللى در این اسـت کـه    تفاوت اخالق در جامعه ملى با نظام بین       

 و محـیط    در جامعه ملى، افراد مصدر رفتارهاى اخالقـى هـستند         
که در نظـام      ها به مرزهاى ملى محدود است، درحالى      عملیاتى آن 

ها، به صورت رسـمى   ها در قالب نهادها و سازمان  الملل دولت بین
هـا،  اند و محیط عملیاتى آن     و غیر رسمى منشأ رفتارهاى اخالقى     

المللـى اسـت کـه از قواعـد و مقـررات و هنجارهـاى        محیط بین 
  . باشد اى کشورى برخوردار نمىآور و الزم االجر الزام

  
  اخالق مثبت و اخالق منفی

جـا و در بـین    اخالقی است که همیشه و در همه  :اخالق مثبت 
همه اقشار و ملل تعریف شده و عنوانی یکـسان و بـدون تغییـر               

باشد، اخالقی است که نشات گرفته از بعد واالي انـسانیت و            می
 بـراي اسـتمداد بـه    در این نوع اخالق تـالش  . بشردوستانه است 

باشد تالشی بدون غـرض و فقـط از بـاب وظیفـه             همنوعان می 
داننـد کـه بایـد جهـانی،      باشد و این رفتار را نوعی تکلیف می         می

  . تر جهانی شود انسانیشود اخالقی به عبارت درست
اخالقی که . اخالقی است که دورویی در آن باشد: اخالق منفی

گفت و براي رسیدن به مقاصـد       گاه براي ضرر نکردن دروغ باید       
خود باید از نردبان انسانیت و فداکردن انـسانیت اسـتفاده کـرد و         

این نوع ظاهري زیبـا و در عمـل پوشـشی بـراي فریـب مـردم                 
  . باشد می
  

  گیري نتیجه
. در مسایل سیاسی ظاهر امر نباید ما را از بـاطن آن غافـل کنـد               

 که اخالق و روشن است-اي تاریکچرا که قلمرو سیاست منطقه 
یـک  . کننـد جـا بـا یکـدگر مالقـات مـی         موضوعات فنـی در آن    

اي مـوثر  مشی سیاسی در صورتی که بتواند نشان دهد وسیله      خط
تواند براي دستیابی به یک هدف اخالق پسند است، به ذات نمی          

کـه بـه نظـر      توان گفت بـه صـرف ایـن       طور نمی همین. بد باشد 
. آورد کامال خـوب اسـت  ر میرسد در نهایت نتایج خوبی به با       می

ویـران  . دستی باید در مقابل نتایج نهایی سنجیده شـوند        نتایج دم 
کردن یک زندگی یا سرکوب کردن آزادي، به نـابودي مـستقیم            

که هنجارهاي اخالقـی    کسانی. شودهاي اخالقی منجر می     ارزش
کننـد از نظـر جامعـه درسـتکار و قابـل احتـرام و               را رعایت مـی   

ز جهت که سیاستمداران مدیریت جامعه را بر عهـده          اعتمادند و ا  
  . دارند در باب درستکاري آنها حساسیت بیشتري وجود دارد

طـوردائم گرفتـار مـسئلۀ        دنیاي سیاست در طول تاریخ بـشر، بـه        
که بر تطبیق این مـسئله از لحـاظ         اندیشی بوده و با این      مصلحت

قدرت در عقل و شرع تأکید شده است، بیشتر حاکمان و حافظان         
چه در  آن. اند  این عرصه، اخالق را فداي محافظت از قدرت کرده        

شود، استوارکردن قـدرت      اسالم از تلفیق این دو مقوله مطرح می       
در نظـام   . هاي محکـم اخـالق و انـسانیت اسـت           سیاسی بر پایه  

سیاسی اسالم، اخالق نه تنها از سیاست جدا نیست بلکه سیاست 
تنهـا در سـایه اخـالق و        . وار اسـت  اسالمی بر فلسفه اخالق است    

هـا بـارور و     ها ماندگار، تمـدن   سیاست سنجیده است که فرهنگ    
هـا نیـز ناشـی از       زوال آن . شوندها با فضیلت و شکوفا می     انسان

  . انحطاط اخالق بوده و تاریخ شاهد زندة این مدعاست
توان از طریق قـانون  حکومت مبتنی بر اخالق و مصوبات را نمی       

هـا   عرف و عادت یا توسـط رهنمودهـا و دسـتورالعمل           اساسی یا 
ناپـذیر و دراز مـدت و       ایجاد کرد بلکه فقط از طریق تالش وقفه       
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در کـار   . پذیر است آموزي امکان ناپذیرِ تعلیم و تربیت و خود     پایان
چه بدان نیـاز اسـت همانـا مراقبـت و نظـارت             ایجاد حکومت آن  

شـود و هـر     یمداوم بر هر گـام سیاسـی اسـت کـه برداشـته مـ              
شود تعمق و داوري همواره باید از اهمیت   تصمیمی که گرفته می   
  . و تاکید برخوردار باشد

هاي سازگار اخالقی زیستن، یکپارچگی کلی حیات انسانی، تعامل  
هـاي  الملل، احساس آرامش اخالقی، سیاسی و دیگر جنبه       در بین 

تین زندگی بشر در پرتوي دوري از اخالق فردي، سیاست غیرراس      
و همینطور اخالق منفی است و در مقابل باید به سمت اخالقـی             

المللـی و اخـالق اجتمـاعی بـا         فراملی با تمرکز بـر تعامـل بـین        
گر سوق داده شود در این صورت       سیاستی راستین و اخالق مثبت    

  . باشدتوان گفت اخالق با سیاست سازگار میمی
  

  هاي اخالقی مالحظه
ابع مورد استفاده، اصل اخالقی امانت در این پژوهش با معرفی من

داري علمی رعایت و حق معنوي مولفین آثار محترم شمرده شده  
  . است

  
  نامه واژه
 Ethics .1 اخالق

 Ethical Act .2 عمل اخالقی
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 Totalitarian .10 تمامیت خواهی
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 Consequentialism Ethics .12 اخالق نتیجه گرا

 Utilitarianism Ethics .13 اخالق سودگرا
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