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شناسایی و تعریف اخالق سیاسی در چهار مفهوم ـ ملکات باطنی سیاستمداران ،قواعد
اخالق سیاسی تلقی میشود ـ با دو رویکرد نظری و کـاربردی قابـل فهـ و ت قیـق
است .هر کدام از این دو رویکرد ،در نسبتسنجی بین اخالق و سیاسـت ،در معـر
چهار نظریه است :جدایی اخالق از سیاست ،دو سط ی بودن یا تبعیت آن دو از ه یا
نظریه پیوند و یگانگی اخالق و سیاست است .اگر بـه نظریـه پیونـد معتقـد باشـی و
بپذیری که دانشی به نام اخالق سیاسی وجود دارد ،باید به سراغ اصول و قواعـد آن و
کارکردهای آن در جامعه مدنی بروی  .ت قیق حاضر بر پایه پـذیرش هویـت معرفتـی
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و ضوابط شکل گرفته در حوزه سیاست ،نظریههای سیاسـی ،و آنچـه بـه مثابـه علـ

اخالق سیاسی به قواعد و اصول و کارکردهای تهـذیبی ،ترفیعـی ،تنظیمـی ،تـدبیری،
تعلیمی ،تثبیتی ،ترمیمی ،تأمینی و ت کیمی آن اشاره کـرده اسـت .ماهیـت معنـوی و
اخالقی انقالب اسالمی و نقش آن در احیاء اخالق سیاسی ،بر مبنای این رویکرد ،قابل
توضیح است.

کلیدواژگان :اخالق سياسی ،نسبت ب ين اخ الق سياس ت ،اخ الق ،سياس ت،
کارکردهای اخالق سياسی.



استادیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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درآمد
 .۱مفهومشناسی
۱ـ .۱دانشواژه اخالق

اخالق ،از گذشته های د ر يکی از شاخه های حکمت عمل ی همنش ين سياس ت
بوده است .اين دانش از منظرهای مختلف مورد کنکاش مطالعه تعريف قرار گرفته
ب ه معن ای س یيه ،طب ع ،ع اد ،،ق وا ،ف تا ،ب اطنی
است .اخالق جمع خُل
يژگی های پايدار در نتس است که موجب بر ز کارهايی خودجوش ب د ني از ب ه
تتکر از انسا میشود؛(شـبر ،5931 ،ص .)51اي ن ف تا ،از د منظ ر قاب تقس ي
هستند؛ الف) از منظر خوب بد يا فضيلت رذيلت که موجب سعاد ،شقا  ،است
فضائ رذاي اخالقی ناميده می شود(امام خمینـی ،5933 ،ص913ــ)933؛ ب) از
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منظر اعتبار ملکه حال بود هيئتهای نتسانی ک ه ب ه د گون ه اس ت؛  .1ف تا،
نتسانی پايدار ملکه(راغب اصفهانی )5939 ،که نياز به تتکر انديشه ندارد(مسکویه،
 ،5153ص)15؛  .۲فتا ،ناپايدار سريعالز ال که به آ حال گويند(همان).
بنابراين اخالق به معنای يژگی ذاتی ،حالت طبيعی ،خوی ،نهاد ،فطر ،سرشت
انسانی است که رذائ راه های معالیه نتس از رذائ فض ائ چگ ونگی آراس ته
شد به فضائ را تبيين میکند(نراقـی ،5933 ،ص .)93گ اهی اف طال اخ الق ب ر
میموعه قواعد ضوابط شناخته ش ده ای اط الق م ی ش ود ک ه رعاي ت آنه ا ب رای
نيکوکاری رسيد به کمال الزم است .اين قواعد ،سنیه هايی برای تشخيص درستی
نادرستی رفتار آدمی هستند(عبدالرحمن عال  ،5933 ،ص )33گاهی ک اربرد اخ الق
مربوط به حوزه عم رفتار نيست ،بلکه مقصود از آ میموعه نظري ه ه ايی درب ار
رفتار خوب بد ،درست خطا ،پاک پلي د انس انی اس ت .در برخ ی اس تعماال،،
اخالق به مثابه يک دانش نظاممند است که در آ میموعهای از گزارهها ،نظريهه ا
مسائ شک گرفته است.
۲ـ .۱دانشواژه اخالق سیاسی

51

اخالق سياسی را گاهی التزام به بايدها نبايدهای شرعی ،عقلی عرفی دانستهاند

که در تدبير ملک ملت به کار میر د گاهی نيز آ را ر يکردی منتی به ر شهای
غيراخالقی در قلمر زمامداری تعريف کرده اند(ماکیاولی .)5931 ،همچنين در مواردی
اخالق سياسی به معنای میموعهای از رفتارها ،گ زارهه ا ارزشگراي یه ايی چ و
ح ج ويی ،ع دالت مح وری ،ابزارانگ اری ق در ،،تق وای سياس ی ،کرام ت انس انی،
مردمگرايی ،فلحمداری ،پايبندی به عهد پيما  ،تدبير مصلحتسنیی در عرفه
کشورداری بوده است(مهاجرنیا5935 ،ب) .به نظر می رسد با تحلي متهومی افطال
اخالق سياسی ،شش معنای ذي قاب تتکيک است:
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الف) اخالق سياسی میموعهای از گزارهها ،افعال متاهي اخالقی است که فبغه
سياسی اجتماعی دارند؛ مانند قسط ،عدل ،انصاف ،نيکی به ديگ را  ،اب راز مه ر
محبت حاکما نسبت به مردم.
ب) اخالق سياسی حاف دستا ردِ سياستمدارا ِ اخالقی است که با هدف تنظي
ر ابط سياسی ،اجتماعی اقتصادی بر پايه اخالق عدالت فور ،میگيرد.
ج) اخالق سياسی پايبندی التزام سياستمدارا به بايد ه ا نباي د ه ای ش رعی،
عقلی عرفی در امور کشورداری اداره جامعه است.
د) اخالق سياسی به معن ای اخ الق هم راه ب ا مک ر حيل ه خدع ه در عرف ه
مناسبا ،قدر ،است.
ه) اخالق سياسی نگرشی اخالقی به سياست با هدف رشد هدايت کسب کمال
سعاد ،است.
) اخالق سياسی از سنخ اخالق حرفه ای است که در همه حرفه ها مش اغ  ،ب ا
هدف خدمت به مردم ،ايیاد فضای مهر محبت رفاقت ،تحکي مناسبا ،ر اب ط،
احترام به يکديگر ،باالبرد کارآمدی کيتيت ،ارتق ا رض ايت من دی ارب اب رج و،،
ه افزايی ظرفيت ها ،افزايش تعام همکاری س اما يافت ه اس ت؛ مانن د اخ الق
پزشکی ،اخالق رزشی ،اخالق بازاری که در آنها متناسب با حرفه ،قواعد ض وابط
خافی به کار گرفته می شود .اخالق سياسی در اين معنا به گونه ای از اخ الق اط الق
می شود که سياستمدارا به فور ،تخصصی متناسب با محيط زمينه ه ا ب ه ک ار
میگيرند .اين اخالق ممکن است ارزشی يا غيرارزشی باشد.
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میموعه بايدهای رفتاری ای که گر ه قشری خاص به سبب قرار گ رفتن در آ
جايگاه بايد به آ پای بند شوند ،اخالق آ گر ه قشر خاص را شک می دهدک ه ب ه
افطال به آ اخالق فنتی میگويند .بنابراين اخالق سياسی به رفتارها کردارهايی
اطالق می شود که زمامدارا در قلمر ظايف سياسی خود در ارتب اط ب ا ش هر ندا ،
مخالتا  ،موافقا اعمال می کنند .در ر ايا ،اسالمی به اخالق ف نتی اش اره ش ده
است؛ چنا که پيامبر اکرم میفرمايد:
عدالت خوب است ،لی در زمامدارا خوب تر است .فبر شکيبايی نيکو ،لی از فقرا
نيکوتر است .ر ،پارسايی نيکو در علما دانشمندا نيکوتر است .سخا  ،پسنديده
در ثر ،مندا پسنديدهتر است .توبه ،شايسته در جوانا شايستهتر اس ت .ش رم حي ا،
پسنديده در زنا پسنديدهتر است(دیلمی ،5153 ،ص.)39
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از اميرالمؤمنين علی
فرمودهاند:

نق شده است که به بع د منت ی اخ الق ف نتی اش اره

همانا خدای عز وج شش گر ه را به جهت شش خصلت عذاب میکند :ع ربه ا را
به خاطر تعص ب ،کدخدايا را به دلي تکبر ،زمامدارا را به سبب ظل ست  ،فقيها را
به عل ت حسد ،تُی ار بازرگانا را به جهت خيانت ر ستاييا را به علت جه (کلینی،
 ،5113ص.)533
۳ـ .۱دانشواژه سیاست اخالقی

مراد از سياست اخالقی قرار گرفتن سياست ذي اخالق است بر خ الف اخ الق
سياسی در قرائت ماکيا لی از آ (ماکیاولی )5931 ،سياست را از پايگ اه جايگ اه
اخالق نگريستن است .مقصود از سياست اخالقی ،اخالقی کرد سياس ت در ر ش
هدف است .با اخالقی کرد ساز کارهای عنافری چو راه رسيد به ق در ،،ر ش
حکومت ،ساخت سياسی ،اخالق زمامدارا کارگزارا  ،رعايت حقوق مردم اجتن اب
از ست می توا به سياست اخالقی دست ياف ت .ب ا اخالق ی ک رد ه دف سياس ت
جهتگيریهای جامعه حکومت به سمت کمال سعاد ،ف راه م یش ود .در اي ن
متهوم ،اخالق سير ،سياست سياست فور ،اخالق است .ب ه بي ا ديگ ر اخ الق
حتی قلب سياست سياست ساختار قالب اخالق است.
زيرساخت راهبردی ر

با اين پيش فرض ،انسا موجودی اخالقی است بنيادهای سياست اخالقی ب ر پاي ه
انسا شناختی اخالقی استوار شده است(رنجبر ،5939 ،ص.)33
 .۲نسبت میان اخالق و سیاست

تقس ي

بررس ی

۱ـ .۲نظریه جدایی اخالق از سیاست

در اين نظريه فلسته اخ الق فلس ته سياس ت ،اه داف غاي ا ،خ ود را دنب ال
میکنند .اخالقيو غايت اخالق را ح عدالت میدانند سياست ب ر م دار من افع
مصالح زندگی اجتماعی می چرخد؛ همين امر سبب د گانگی قواعد اخالقی الزام اِ،
سياسی میشود؛ زيرا اقتضای زندگی اجتماعی ،حرک ت در چ ارچوب من افع مص الح
عمومی است ،هرچند منطب با ح نباشد؛ در حالی که اقتضای رفتار اخالق ی ،مش ی
بر اساس حقيقت ،عدالت راستگويی است ،هرچند مخالف منافع شخصی يا اجتماعی
باشد .الزمه عم به قواعد سياست نادي ده گ رفتن پ ارهای از اف ول اخالق ی اس ت،
هما طور که الزمه عم به قواعد اخالقی ،ناديده گرفتن بخشی از افول سياس ت
مملکت داری است .طرفدارا اي ن نظري ه ب ا برجس ته س ازی افت راق ه ا بس تن راه
ه افزايی همکاری ،به جدايی د حوزه رأی دادهاند.
ماکي ا لی ،چه ره برجس ته اي ن نظري ه ،ب ه رغ اعتق اد شخص ی ب ه اف الت
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در يک نگرش کال  ،رابطة اخالق سياست به د گونه قاب
است:
الف) رابطة اخالق سياست بر پاية ت رجيح سياس ت؛ در اي ن برداش ت اف الت
ترجيح با حتظ قدر ،سياسی است ،هرچند به بهای زير پ ا نه اد اف ول اخالق ی
بیاعتنايی به افول مزبور باشد .در اين نگرش اخالق در فحنة عم کمرنگ گ اه
حذف میشود.
ب) رابطة اخالق سياست بر اساس ترجيح تقدم اخالق؛ در اين نگ رش حت ظ
افول اخالقی انسانی پايبندی به آ افول ،هرچند در تعارض ب ا ق در ،سياس ی
باشد ،مقدم شمرده میشود .البته تاريخ حيا ،بشری ،فقط در موارد مح د دی از اي ن
نو ،رابطه گزارش میدهد.
در ادامه نظرياتی که در اين نسبتسنیی بيا شده است ،را بررسی میکني .
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اخالق(ماکیاولی ،5933 ،ص )33رسماً اعالم کرد که پايبندی به اخالق پرهيزک اری
برای شهريارا خطرناک است(همـو ،5931 ،ص .)553نمون ه عمل ی اي ن نظري ه در
اسالم ،معاویة بن ابیسفیان مشا ر ارش دش ،عم ر ب ن الع اص ،اس ت ک ه ب رای
دستيابی به قدر ،به هيچ يک از اف اخالقی پايبند نبودن د ب ا فريبک اری در غ،
افکار عمومی را عليه يک ی از اخالق ی ت رين شخص يت ه ای سياس ی اس الم ،يعن ی
اميرالمؤمنين علی  ،منحرف ساختند(نهج البالغه ،خ 33و خ.)311
۲ـ .۲نظریه هدف و وسیله
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براساس اين نظريه ،فرهن گ ،اخ الق ارزش ه ای انس انی اجتم اعی بازت اب
ر بنايی مناسبا ،اجتماعی است(پوالنینی ،ص )339ريشه طبق اتی دارد .اي ن م وارد
تابع بیقيد شرط سياست عم انقالبی اند ،ارزش خود را از آ میگيرند به سيله
آ توجيه میشوند ،حال آنکه خودِ عم انقالبی سياس ت ب ه توجي ه اخالق ی ني از
ندارد(اسالمی ،5939 ،ش .)33لنين ،نظريهپرداز اين تتکر ،معتقد بود که اخالق از منافع
مبارزه طبقاتی پر لتاريا به دست میآيد .برای ما اخالقی ک ه از خ ارجِ جامع ه برآم ده
باشد ،جود ندارد چنين اخالقی جز شيادی چيزی ديگر نيست .هنگامی که م ردم از
ما درباره اخالق سؤال میکنند ،میگويي که ب رای ي ک کمونيس ت ،ک اخ الق در
رابطه با آ نظ آهنين در مبارزه آگاهانه عليه استثمار معنا میياب د(پونتـارا،5931 ،
ص.)511
اين ديدگاه هيچ افالتی را برای اخالق قائ نيست .در حالی ک ه نظري ه نخس ت،
اخالق را افي دارای قواع د ض وابط پيش ينی م ی دانس ت عم ض داخالقی
سياستمدارا را از باب ضر ر،ها منافع مصالح زندگی اجتم اعی م یپ ذيرفت .در
اين ديدگاه اخالق امر جعلی پسينی است(پوالنینی ،ص .)339داني شير بر اس اس
همين ديدگاه ،ريشه فر پاشی نظامهای سوسياليستی را در پوسيدگی کام اخالق ی
معنوی می داند نتيیه میگيرد که آنچه امر زه میتواند عل انقالبها بیثباتیه ا
باشد ،عام اخالقی معنوی است بايد آ را جدی گرفت(شیرو ،ص .)151مايک

پوالنينی نيز به اين نتيیه میرسد میگويد« :نظامی که بر اژگونگی مطل اخ الق
بنا شده باشد ،ذاتاً ناپايدار است»(پوالنینی ،ص.)333
۳ـ .۲نظریه تمایز اخالق فردی از اخالق اجتماعی
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اين ديدگاه بر اساس تمايزگذاری بين اخالق ف ردی اجتم اعی ،آنچ ه در س ط ِ
ح
فردی اخالقی است را لز ماً در سطح اجتماعی سياسی اخالقی نمی داند .ب ر اس اس
اين ممکن است فداکاری يک فرد برای فرد ديگر حرکتی مطلوب اخالقی باشد ،اما
فداکاری يک د لت به سود د لت ديگر لز ماً اخالقی نيست .فرد میتواند دارايی خ ود
را به ديگری هديه کند ،اما د لت نمیتواند درآمد ملی خود را به د لتی ديگر ببخشد .از
اين منظر ،اخالق فردی براساس معيارهای مطل ِ اخالقی سنیيده میشود ،در فورتی
که اخالق اجتماعی تابع مصالح منافع ملی است.
نتيیه چنين نظريهای پذيرش د نظام اخالقی میزا است .انسا ب ه عن وا ف رد
تابع يک نظام اخالقی است اجتما ،نظام اخالقی ديگری دارد .افولِ اين د اخالق
میتوانند با يکديگر متع ارض باش ند .افالط و معتق د ب ود در غ گت تن فق ط ب رای
شهريارانی میاز است که برای فال شهر تصمي می گيرند؛ اما اين رفتار برای ه يچ
فرد ديگری میاز نيست(افالطون ،5931 ،ص )513ماکس بر ،جامعهشناس متتک ر
قر بيست  ،طی خطابه معر ف خود بهنام «سياست به مثابه حرفه» ،به رغ تأکيد ب ر
ضر ر ،اخالق ،سياست اخالقی را به د ن و ،اخ الق عقي دتی اخ الق مس ئوليتی
تقسي میکند .ا معتقد است در سياست تنها میتوا اخالق مسئوليتی را بهکار بست؛
زيرا در آ سازش ميا اخالق عقيدتی اخالق مسئوليتی امک ا پ ذير نيس ت(وبـر،
 ،5933ص .)593علت اين ناسازگاری آ است که اخالق عقيدتی بايد مطل آرمانی
باشد؛ در حالی که اخالق مسئوليتی مشر ط ،اقعگرايانه عينی اس ت .ب دينترتي ب،
اخالق سياسی ماکس بر اخالقی خاص ،عينی ،مش ر ط نتيی هگ را اس ت(همـان،
ص.)13
۴ـ .۲نظریه غایی ابزاری

اين نظريه در نقطه مقاب نظريه د م که سياست را هدف اخالق را س يله ني
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به آ می دانست ،قرار دارد .حاميا اين نظريه معتقدند که اخالق ارزشهای دينی
اخالقی ،غايت آرما حيا ،اجتماعی هستند ب رای ني ب ه آ غاي ا ،،سياس ت
مه ترين ابزار ر ش راهبری است .در اين نظريه گ اهی اخ الق در قال ب س عاد،
قصوی به عنوا آرما جامعه انس انی معرف ی م ی ش ود(مهاجرنیـا ،5931 ،ص.)515
فارابی سعاد ،را غايت مطلوبی معرفی می کند که همه انسا ها ،مشتاقانه خواها آ
هستند با تالششا به سوی آ حرکت می کنند؛ زيرا سعاد ،کمال برترين خيرا،
است چو همه انسا ها خيرخواه کمال طل ب ان د ،فطرتش ا آن ا را ب ه س وی
سعاد ،رهنمو میکن د(فارابی ،ت صیل السـعادۀ ،ص .)13س عاد ،گ اهی در قال ب
برخی از فضاي نظری عملی همانند عدالت مطر م ی ش ود(امـام خمینـی،5933 ،

ص .)93سياست تدبير مه ترين ساز کار رسيد به اين آرما است.
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1۲

۵ـ .۲نظریه عینیت اخالق و سیاست

طب اين نظريه اخالق سياست هر د از شاخههای حکمت عملی در پی تأمين
سعاد ،انسا هستند(مهاجرنیا ،5931 ،ص11ـ .)11اخالقْ سياست ف ردی سياس ت
اخالق جمعی است؛ يعنی سياست فناعتی است برای تحق زندگی اخالقی(دوفوشـه
کور ،5933 ،ص .)359در اين نظريه هر د عرفه زن دگی ف ردی اجتم اعی قلم ر
نظام اخالقیاند.
بيشتر انديشمندا مسلما از دريچه مذهب اخ الق ب ه سياس ت نگريس ته ان د؛
سياست از منظر آنا عل قدر ،کسب قدر ،به تعريف مصطلح نيست ،بلکه سيله
افال خل هدايت آنا بهطريقی است که برای دنيا آخرتشا س عاد ،نی ا،
باشد(غزالی ،همان ،ص .)59بر اساس نگرش اخالقی به سياست با استناد ب ه من ابع
دينی ،دنيا مزرعه آخر ،سياست سيله تربيت هدايت مردم رستگار کرد آن ا
است(مهاجرنیا ،5933 ،ص .)51غزالی هدف سياس ت را آگ اهی داد تعل ي م ردم،
تطهير تهذيب نتوس مردم از اخالق عادا ،مذموم مهل ک ،ه دايت آن ا ب ه
پسنديده میداند(غزالی ،همان ،ص.)59
اخالق ممد

در نظر معل ثالث ،ابوعلی مسکويه ،اخالق همواره مبتن ی ب ر م دنيت ن اظر ب ه
افال حيا ،اجتماعی انسا های «مدنی بالطبع» است .ا تحق هم ه فض اي را در
سايه مدينه ،تعام اجتماعی سياست میداند معتقد است انسا های راحتطل ب
منز ی از فضيلت عاری هستند(مهاجرنیا5931 ،ب ،ص .)11تأکيد معل ثانی ،ابونص ر
فارابی ،بر پيوند اخالق سياست تا جايی است که در مباحث سياسی هيچگاه د لت
قدر ،را بد اتصاف به هنیارهای اخالقی استعمال نمی کند .سياست حکومت ي ا
«مدينه فاضله» «مدينه عادله» است يا «مدينه جاهله»« ،مدين ه ض اله»« ،مدين ه
فاسقه» «مدينه ظالمه»(مهاجرنیا5935 ،الف ،ص.)333

در انديشه اسالمی م دنيت هم واره مبتن ی ب ر اخ الق م دنی اس ت مان دگاری
فرهنگ ها ،شکوفايی تمد ها ،ترقی جوامع تربيت انسا هايی ب ا فض يلت در س ايه
اخالق سياست االهی ميسر است .در مقاب  ،انحطاط فر پاشی جوامع نيز ناش ی از
پس رفت انحراف از اخالق سياست االهی است(مهاجرنیا5935 ،ب ،ص .)53ام ام
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ب ه اعتق اد طرف دارا اي ن نظري ه ،فض اي ارزشه ای اخالق ی انس انی در
شک گيری ،تدا م بقای سياست د لت نقشی اساسی دارند .سعاد ،غايت زندگانی
اخالقی آدمی است از آنیا که سعاد ،فردی بخشی از سعاد ،عمومی جامعه اس ت،
سعاد ،فقط از راه زندگی اجتماعی شهری قاب کسب است اگر انسا عضو جامعه
نباشد ،از سعاد ،کمال بهره نخواهد برد(مسکویه  ،5153ص.)513

خمينی ،میفرمايد:
اسالم ،احکام اخالقی اش ه سياسی است .همين حکمی ک ه در ق رآ هس ت ک ه
مؤمنين برادر هستند ،اين يک حک اخالقی است ،يک حک اجتماعی اس ت ،ي ک حک
سياسی است(امام خمینی ،همان ،ج ،59ص.)95
 .۳اصول اخالق سیاسی

بر خالف فقه سياسی که به حکومت رهبری از منظر ظايف تکاليف مینگرد،
اخالق مدنی با ر يکردی هنیاری به آ نظر دارد .بر اساس سنت گذشته ،در ه ر د
حوزه ،مسائ حکومتی به حاک نسبت داده میشود .در اين سنت ،فقه سياسی در قالب
اليت فقيها اخالق مدنی با عنوا سالطين عادل مطر ش ده اس ت .در گذش ته
اهداف ،کار يژه ها ،شرايط قواعد هر د دانش از منظر ح اک دي ده ش ده اس ت .در
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فلسته سياسی ،فيلسوفا مسلما تأکيد دارند که شهريار مسلما در غياب رئيس ا ل
رؤسای مماث (مهاجرنیا5935 ،الف ،ص )531بايد يک فقيه اخالقی باشد.
از نظر اخالقيو حاک اسالمی کسی است که فضاي مبتنی بر اف ول چهارگان ه
اخالقی را در حد کمال در جود خويش محق ساخته متصف به فض يلتِ حکم ت،
شیاعت ،عتت عدالت باشد(امام خمینی ،5933 ،ص .)151از آنیا که ع دالت ثم ره
همه فضاي سه گانه قوای ناطقه ،شهويه غضبيه است ،شهريار با افال اعتدال در
آنها به فضيلت عدالت می رسد .عدالت افض فض اي اش رف کم اال ،اس ت؛ زي را
مستلزم جميع فتا ،کماليه ،بلکه عين آنها است(نراقی ،5931 ،ص .)93از اين منظ ر
است که برخی از حکمای اخالق با تأکيد بر فضيلت عدالت ،حک ي ب ود س لطا را
ذي عدالت ا جست جو میکنند بر اين حقيقت تصريح دارند که عادل اقع ی باي د
حکيمی دانا باشد به قواعد شريعت االهيه نواميس نبويه آشنا باشد(همان ،ص.)93
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حکي اخالق ،مالاحمد نراقی ،با تقسي میاری حوزه های عدالت به پ ن مح ور
اخالق ،افعال ،اموال ،معامال ،سياس ت(همـان) ،بع د از ش ريعت ،ع دالت در ح وزه
سياست حکومت را مه ترين نو ،عدالت میداند .از منظر اخ الق سياس ی ،ع دالت
محوری ترين عنصر اخالق سياست است بسياری از علمای اخالق افول مشترک
سياست اخالقی ،سلطنت عادله اخالق سياسی را در حاشيه آ بيا کردهاند .در ادامه
به برخی از اين افول اشاره میشود.
الف) توک به خدا ند:
شهريار عادل در هر حالی از احوال بايد به ذا ،پاک ايزد متعال متوک ب ه فض
رحمت بی غايت خدا ند متوس بوده ،توفي انیام هر مهمی را بر ج ه ف واب از درگ اه
رب االرباب مسئلت نمايد تمشيت هر امری را به مشيت آ جناب منوط دانس ته ،ر ز
شب به زبا عیز انکسار از دربار حضر ،آفريدگار سلوک راه درس ت را طلب د(همـان،
ص.)333

ب) فيانت از شريعت:
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سلطا عادل در هر امری از امور به قدر مقد ر پاس شريعت غرا حتظ احکام ملت
بيضا را مکنو ضمير منير پيش نهاد خاطر ح پ ذير گردان د ،ت ا در ش ماتت مخ التين
اسالم باز زبا طعن مالمت اعادی دي ن را ب ر خ ود دراز نگردان د چ و مل وک

سالطين پاس اين معنا دارند در تر ي دين اجرای آ اهتمام نمايند ،به حک « الناس
علی دين ملوکه » احدی از حکام عمال ه ر دي ار س اير ش هر ندا ب الد را می ال
انحراف رزيد از آ نباشد؛ از برکت دين قوي خانه دين دنيای خ ود کاف ه رعاي ا

آباد معمور گردد(همان).
ج) فيانت از عدالت:

د) توجه به کرامت انسانی:
توجه به کرامت ذاتی انسا ها شهر ندا با رداشت آ از افول اخالق سياسی
است که سلطا عادل بايد بدا پايبند باشد .اقتضای عدالت آ است که شهريارا بر
پايه کرامت انسانی با شهر ندا رفتار کنند افول اخالقی را در برخورد با مردم زي ر
پا ننهد .احترام به آنه ا از طري مهرب انی ،رحم ت ،محب ت لط ف در ح م ردم،
دگرد ستی گما نيک برد به مردم ،ايثار گذشت ،پوشاند عيب های مردم ،عدم
پ ردهدری ،ت الش در تحک ي ع ز ،ش رافت ،حافظ ت از بزرگ ی س ربلندی
شهر ندا  ،همه از جلوههای پايبندی به اف اخالقی کرامت انس ا ه ا ش هر ندا
است .زمامداری که برای مردم کرامت ننهد ،دليلی بر مراعا ،ع دالت خيرخ واهی
گرهگش ايی از ک ار م ردم نم ی بين د دغدغ ه س عاد ،م ادی معن وی آدمي ا را
ندارد(مهاجرنیا.)5933 ،
ه) نداشتن اهداف نتسانی:
اف اساس ی در زمام داری از منظ ر اخ الق سياس ی ،آ اس ت ک ه مقص ود از
مملکت داری فرما فرمايی استيتای خطوط نتسانيه پير ی لذا ،ش هوا ،جس مانيه
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در نظر اخالق مدنی ،عدالت تاجی است ه ّاج که تارک مبارک هر پادش اهی ب ه آ
مزي ّن گشت ،به منصب االی ظ اللهی ،سرافراز می گ ردد .خلعت ی اس ت پرقيم ت ک ه
قامت پرقيمت هر سلطانی به آ آراسته شد از ميا همه خالي ب ه مرتب ه جليل ه ع ال
پناهی ممتاز میشود در دارالضرب عنايت پر ردگار اين سکه مبارکه را به نام ن امی ه ر
نامداری زدند تا قيام قيامت نام نيک ا زينت بخش فتحه ر زگار در دفترخانه مکرمت
آفريدگار اين توقيع رفيع را به اس سامی هر کامکاری رق کردند .ابدالدهر اس هم ايو
ا درًه التاج سالطين ذ ی االقتدار است .چگونه شرافت فتتی را بيا ت وا نم ود ک ه
انتظام نظام نو ،بنی نو ،انسا  ،که اشرف انوا ،اکوا است ،به آ منوط ق وام سلس له
هستی بنی آدم ،که افض ابنای عال است ،به آ مربوط است(همان ،ص.)331

15

نباشد عنا نتس را از مالهی مناهی باز دارد همه هم ت ا ب ر آس ايش آراي ش
مصر ف نباشد .چو پادشاه مشغول لهو لعب متتو لذا ،نتس گردد ا قا ،خود را
فرف آ سازد ،حک کن که ملک آ تباه يرا خواهد شد .بلی آرايش ملک پيراي ة
ا عدالت است آسايش سلطا از آسايش رعي ت .ه يچ جام ه ای ب ر قام ت ش هريارا
برازنده تر از کسو ،معدلت نيست هيچ تاجی رخشنده تر از افس ر مرحم ت ن ه!(نراقـی،
 ،5931ص333ـ )331

) اهتمام به امور مسلمين:
اهتمام داشتن در قضا حوائ مسلمين سعی در اعانت برآ رد مهما ،ايش ا از
فتا ،شريته است .حضر ،رسول فرموده که هرکه يک حاجت برادر خود را ب رآ رد،
چنا است که در همه عمرخود ،خدا را خدمت کرده است(همان ،ص.)333
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در شيوه سياسی اخالقی اميرالمؤمنين توجه به نيازه ا مش کال ،م ردم
تالش برای خدمت به خل خدا از يژگیهای برجسته است؛ چنا که ايش ا در نام ه
به مالک اشتر مینويسد:
ای مالک! دلت را برای رعيت پ ر از مه ر محب ت لط ف ک ن ب ر آنه ا درن د
آزاردهندهای مباش که خورد آنا را غنيمت شماری(نهج البالغه ،ن.)19

حضر ،در ميا شهر ندا  ،به طبقه تهی دست اهتمام يژه ای دارد .در ادام ه
نامه به مالک اشتر مینويسد:
ای مالک شهر ندا د گر ه اند ،يا برادرا دينی تو هستند يا همانند هستند ت و در
آفرينش ،با هر د گر ه مهربا باش(همان).

ز) فداقت امانتداری:
اساس شهرياری برفداقت راستگويی امانتداری است .زمام مردم امانتی اس ت
که به تعبير اميرالمؤمنين بر گرد زمامدارا افتاده است(غرویان ،همـان ،ص.)31
کسانی شايستگی زمامداری دارند که بيش از همه امانتدار بوده از هرگونه خيانتی در
امانت مبرا باشند.
) عتو گذشت:
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سلطا عادل ،چو از احدی خيانتی يا خباثتی فادر شود يا در طري خدمت خطايی
يا لغزشی سر زند تا ممکن باشد قل عتو بر آ کشيده ديده التت ا ،از آ پوش ند ،چ ه
فرمودهان د
عتو از جراي از اشرف مکارم است ،چنا که جناب مستطاب اميرالمؤمنين

که« :جمال السیاسه العدل فی االمره والعفو مع القدره» ،يعنی جمال شهرياری حسن
مملکتداری عدل نمود در فرما فرمايی با قدر ،انتقام ،عتو فرمود است(همان).

تحم بردباری سياسی در مقاب انتقادا ،خيرخواهانه عتو گذش ت در قب ال
خطای ناآگاها نيز پرهيز از انتقام سياسی از رقيبا  ،همگی مؤلته هايی هستند ک ه
رابطه بين اليا شهر ندا را به رابطه ای عاطتی تبدي ک رده ،باع ث نت وذ ک الم
حاک در دل اف راد ب االبرد ر حي ه فرم انبرداری از ی م ی گ ردد .اميرالم ؤمنين
زمانی که در جنگ جم مر ا بنحک عبداهلل بنزبير سعيد بنالعاص را اسير
کرد ،آنا را رها نمود قتی که اه بصره علي ه ی ا الدش دس ت ب ه شمش ير
بردند ناسزا گتتند ،پس از غلبه بر آنها ،همگی را اما داد .در جنگ فتين نيز آب را
بر ر ی معا يه لشکرش نبست مقابله به مث نک رد(احمـدی طباطبـایی،5933 ،
ط) تواضع سادهزيستی:
برخالف ر ش متدا ل شهريارا  ،حضر ،علی غر ر تتاخر تیم گراي ی
را از سخيفترين يژگیهای اليا معرفی ک رده اس ت عُی ب خودپس ندی را از
فرفتهای شيطا می داند(نهج البالغه ،ن .)19اين فتا ،سبب استبداد خودکامگی
حاکما می ش ود ب ه تعبي ر اب ن خل د س بب فر پاش ی ق در ،نظ ام سياس ی
است(ابن خلدون ،5931 ،ص931ـ .)931د را حکمران ی زمام داری ب رای جامع ه
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اس المی د ره دع و ،ب ه س ادهزيس تی ،تواض ع ب یتکلت ی سياس ی ب ود.
اميرالمؤمنين در سطح پايين ترين اقشار جامعه زندگی می ک رد .ايش ا در نام های
عتاب آلود يکی از استاندارانش را که بر سر ستره رنگينی دعو ،شده بود ،سرزنش کرد
فرمود« :در حالی که پيشوای شما از مواهب دنيا به د جامة کهنه از طع ام ب ه د
قرص نا اکتتا نموده ،چرا کارگزارا حکومت ی باي د خوش گذرا باش ند» .ايش ا
سپس ضع خويش را برای ا توضيح داد:
من اگر میخواست غذای خود را از عس مصتی مغز گندم قرار ده جام هه ای
خويش را از حرير پارچههای گرا قيمت قرار ده  ،برای من امکا پذير بود؛ لی د ر باد
که هوی هوس بر من غلبه کند من چنين ر شی اختيار کن شايد در حیاز يمامه
کسی باشد که نا نداشته باشد با شک گرسنه سر بر زمين بگذارد .آيا من با شک سير
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بخواب در اطراف من شک های گرسنه باشد قناعت کن به اين که مرا امي ر مؤمن ا
گويند ،لی در فقر با آنا مشارکت نکن به خورد غذاهای لذيذ بپردازم؟(نهج البالغه،
ن.)11

ی) مردمداری
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مردم داری در رفتار شهريارا از افول اساسی اخالق محسوب می شود در هم ه
مناسبا ،قدر ،مانند شک گيری قدر ،،اعمال قدر ،،توزيع قدر ،تحدي د مه ار
قدر ،،به مثابه يک رفتار اخالقی ،نقش سازندهای دارد .اين اف چنا با اهميت است
که اميرالمؤمنين  ،عادل ترين حاک اسالمی ،از نق ش م ردم در پ ذيرش ق در،
نقش خويش در اعمال قدر ،با ر يکرد احقاق ح شهر ندا  ،چنين ياد میکند« :تنها
به افرار مردم حکومت را پذيرفت تا در احقاق ح آن ا بکوش » .ايش ا در حک
انتصاب مالک اشتر به عنوا الی مصر توجه به مردم را با عبار« ،اِستِصال ُ اهلِه ا»
بيا کرده است .اف اخالقی مردم گرايی شهريارا  ،افز بر آنکه به تثبيت موقعيت
آنها جلب محبت مردم می انیامد ،شکاف ميا حاکما با مردم را از بين م ی ب رد
حاکما را به سوی يکدلی يکرنگی سوق میدهد .جود رابطه گرم فميمی بين
زمامدارا مردم از عوام بقای حکومت موجب استحکام نظام سياسی است .ام ام
علی به مالک اشتر توفيه می کند« :ای مالک! دلت را برای رعيت ،پ ر از مه ر
محبت لطف کن بر آنها درنده آزار دهندهای مباش ک ه خ ورد آن ا را غنيم ت
شماری»(نهج البالغه ،ن.)33
امام علی از مأمورا کارگزارا خويش می خواهد که همراه م ردم باش ند
برای آشنايی نزديک شخصی با مشکال ،نيازهای م ردم ،خ ود را از آن ا پنه ا
نکنند به رفع نيازهای آنا بپردازند به بهانه پ رداختن ب ه کاره ای مه  ،از رف ع
حوائ به ظاهر کوچک آنا غتلت نورزند؛ زيرا هر الی زمامداری که خود را از مردم
پنها کن د ،خدا ن د ني ز در ر ز رس تاخيز خ ود را از ا پنه ا م ی کن د از ا ر ی
می گرداند .اگر حاکما برای رفع نيازهای مردم از آنا هديه بگيرند ،مرتک ب خيان ت
شده اند اگر از آنها رشوه بگيرند ،عملشا در حد شرک به خدا است(ابن بابویه ،ثواب
االعمال ،ص.)131

ک) دادرسی دادخواهانه:

ل) اجتناب از بدعت در دين:
سلطا عادل بايد نهايت اجتناب فرمايد از گذارد بدعتی ،چه اگر آ را نتعی باشد در
زمانی اندک به سر خواهد آمد تا قيام قيامت بدنامی لعنت از برای ا خواهد بود(همان،
ص.)331

م) امر به معر ف نهی از منکر:
عال ه بر ظيته فردی هر مسلما در انیام اين فريضه ،د لت نيز در سطح کال
موظف است خوبیها را تر ي از بدیها جلوگيری کند:
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بايد حشمت فرمانر ايی شوکت جهانبانی مانع از دادرسی بيچارگا نشود از فري اد
دادخواها ر ی نگرداند از ناله ست ديدگا نرنید ،تظل بی ادبان ه فقيران ی ک ه خ دا
امرشا را به ا محول فرموده ،گوش دهد افغا بیتابانه ضعيتانی که پر ردگار ايشا را
به ا محتاج کرده استما ،نمايد ... .راه آمد شد گدايا پريشا را به س ياه دال درش ت
خو بر خود نبندد .آری هر که سر شد ،دردسرش بايد کشيد هر که س ر ر ش د ،ب ه زي ر
دستا بايدش بخشيد .اگر ا فرياد ايشا گوش نکند ،چه بزرگی بر ايشا فر شد؟ اگ ر
ا به داد ايشا نرسد ،چه خراج از ايشا ستاند؟ رن دست ايشا بر ا گ وارا اس ت ،اگ ر
عرضه از دست ايشا بستاند .نام سر ری بر ا ر است ،اگر نامه ايشا را بخواند .س لطا
حی آفتاب دارد بايد پرتو التتا ،خود را از هيچ ذره بی مقداری دريغ ندارد اين ش يوه را
منافی بزرگی نداند؛ چه شأنی اعظ از شأ خدايی نيست جن اب اح دی از غ ور رس ی
احدی عار ندارد دست رد به سينه احدی نمی گذارد .تظل رعيت نشا عدل پادشاه است
به درد دل همه کس رسيد  ،الزمه مرتبه ظ اهلل ،شکوه دادخواها فر پادشاهی است،
دل جويی سر پا برهنگا شکرانه فاحب کالهی(نراقی ،5931 ،ص.)331

در هر زمانی که ...سلطا عادلی همت بر اين امر خطير نگماشت اين کار عظ ي
را سه انگاشت ،امر مردم فاسد مردم به لهو لعب مشغول به هوا هوس گرفت ار
خودسر شوند .ي اد خ دا فک ر ر ز ج زا فرام وش از ب اده معاف ی مس ت م دهوش
گشتند(همان ،ص.)331

) تأمين امنيت شهر ندا
سلطا
سپاهی
بساط امن
آزار به جار

دفا ،از مرزها:

عادل تنها به باز داشتن خود از ارتکاب ظل اکتتا ننمايد ،بلکه احدی از رعيت
کارکنا گماشتگا را میال ارتکاب ظل ست ندهد به حس ن سياس ت
اما را گسترده ،ساحت مملکت اليت را از خس خار گزند ظالما مردم
ب معدلت بر بد ،چه هر ظلمی که در اليت فرما ر ايی بر مظلومی میشود
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فی الحقيقه دامن گير ا میشود . ...اقتضای عدالت سلطا آ است که حت ظ حراس ت
اطراف مملکت را از دشمنا بر ذمه همت خود الزم ش مارد در امني ت ط رق ش وار،
سعی خود را مبذ ل فرمايد(همان ،ص.)333

س) حتظ اسرار ملک ملت:
اين فتت هيچ طايته را اين قدر در کار نيست که س الطين اال تب ار را ،پوش يد
اسرار از شرايط سلطنت جهانبانی از امها ،ضوابط کشورس تانی اس ت ،چ ه ايش ا را
دشمنا مدعيا بسيار که هرگاه بر مکنو ضمير پادشاه مطلع شوند ،در ف دد ت دارک
برمی آيند ،پس بايد محرما دانايا امنای د لت نيز اسرار را مختی دارند که محرم را
نيز محرمی باشد بسا باشد که منیر به هالک فساد میگردد(همان ،ص.)955

 )،نصب کارگزارا عادل:
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شهريار عادل چو خواهد زمام اختيار جمعی از رعايا فقرا را به دست کسی ده د
احدی را به تتويض شغلی عملی ارجمند سازد ،همين به کتايت کاردانی ا در ضبط
ربط مخارج مداخ ديوانيه اکتتا ننمايد ،بلکه ابتدا نقد گوهر ا را بر مح ک اعتب ار زده،
پاکی ناپاکی ا را امتحا فرمايد انصاف مر  ،ا را مالحظه نمايد .اگر رعيت را ب ه
ظالمی سپارد ،در امانتی که خدا به ا سپرده خيانت کرده ظل ست را ديگری خواه د
کرد غبار بدنامی آ بر فتحا ،جنا ،ا خواهد ماند(همان ،ص.)331

در سيره رفتار سياسی اخالقی اميرالمؤمنين گ زينش اف راد ف الح شايس ته
برای اداره امور سياسی عزل کارگزارا نافالح بسيار مورد توجه بوده اس ت .مبن ای
فکری عملی حضر ،بر شايسته ساالری بوده با فراحت در مقاب مردم اعالم
نموده است که «اِن اَحق الناا

بهاََا االَمار اَقْاواُم عَلَیْاهِ و اَعْلَممهما ْ باَمْراللااه

فیهِ»(نهج البالغه ،خ)539؛ يعنی ای مردم سزا ارترين کس ب ه حکوم ت ،ق ویت رين
مردم نسبت به آ داناترين آنا به فرما خدا ن د در م ورد آ اس ت .در عهدنام ه
مالک اشتر حضر ،در انتخاب کارگزارا شايسته بر ر ی يژگی ه ای ايم ا تق وا،
آزمايش لياقتها ،فالحيت اخالقی ،افالت خانوادگی حسن شهر ،تأکيد میکنند.
ف) تتحص مراقبت بر رفتار کارگزارا نسبت به رعايا:
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شهريار عادل در استتسار از احوال سلوک کارگزارا خويش ،نهاي ت اهتم ام نماي د
کيتيت رفتار آنها را با رعايا تتحص فرمايد ،چه دامن تز ير دراز درِ تلبيس خدع ه ب از
است .در تتحص تیسس احتياط نمود ،از خبردارا خداترس آگاه ا ق وی ال نتس

خالی از غرض استتسار فرمايد؛ زيرا که بسی باشد جمعی را ک ه مظن ه ع رض ح ال ب ه
خدمت فاحب اختيار به ايشا ارد به رشو ،م ال فريتت ه باش د ،چ ه ظ ال ش رير
پيوسته در رضاجويی مقربا پادشاها يا امير ساعی میباشند ،به انوا ،خدما ،ايشا را
از خود راضی میدارند .باشد طايته ای که رشو ،قبول نکنند از اه ت دين باش ند ،از
ضعف نتس انديشه عاقبت خود زبا در کام خموشی کشيده باشند يا از عاقب تانديش ی
از بيا اقع احتياط کنند ...الحاف فاحبا اختيار را از چگونگی سلوک کارکنا خ ود در
هر ناحيه بلوک از نزديک د ر هميشه مطلع بود الزم ضر ر است(نراقـی،5931 ،
ص.)331

در سيره عملی اميرالمؤمنين نصب افراد خبره متعهد امين به عنوا بازرس
به فور ،آشکار پنها  ،به اين دلي بود ک ه ک ارگزارا حک ومتی ب ه امانت داری
آمده است ،حضر ،به اسطه گزارش هايی که از سو عملکرد منذر بن جار د ،فرمان دار
افطخر ،رسيده بود ،ا را بازخواست از کار برکنار می کند(بـالرری ،5931 ،ص.)935
همچنين زياد بن ابيه ،حاک فارس ،را به سبب در غگويی در مسائ مالی توبيخ کرد
در نامهای به ی نوشت« :ای زياد! به خدا سوگند تو در غ گتتهای»(همان ،ص.)931
 .۴کارکردهای اخالق سیاسی

اخالق سياسی د نو ،کار يژه ايیابی سلبی دارد .در کارکرد ايیابی برای جامعه
انسانی در همه عرفه های زندگی اجتماعی نقش ت دبيری(خامنـه ای،)5931/11/55 ،

اخالق سیاسی در گفتمان انقالب اسالمی

مدارای با مردم ادار شوند(نهج البالغه ،ن .)19بر اساس آنچه در نامه  51نه البالغه

تهذيبی(همو ،)5933/51/53 ،تعليمی(همو ،)5935/55/51 ،تأمينی(همـو،)5935/1/3 ،
تحکيم ی(همـــو ،)5931/3/33 ،تثبيت ی(همـــو ،)5935/11/33 ،نظ ارتی(همـــو،
 ،)5933/13/31تض مينی(همـــو ،)5933/51/53 ،ترفيع ی(همـــو)5931/19/59 ،

تعالی بخشی دارد در عرف ه س لبی دارای ک ارکرد تحدي دی ،کنترل ی ،اف الحی
ترميمی(همو )5933/13/31 ،است.
حوزه سياست همواره عرفه چالش ها ،ت زاح ه ا تع ارض ه ای من افع سياس ی
فاحبا قدر ،است اخالق سياسی مه ترين سامانه افالحی تحديدی برای مهار
قدر ،سياست است .کارکردهای اخالق سياسی دامنه سيعی دارد که در اينی ا بن ا
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بر اختصار ،بحث را بر امر به معر ف نهی از منکر ،يکی از نمونههای مه فراگي ر
اخالق سياسی ،متمرک ز م ی کن ي  .ام ر ب ه مع ر ف نه ی از منک ر از مه ت رين
ساز کارهای تدبير زندگی اجتماعی است که نقش ی تولي دی ،تحتّظ ی تر يی ی در
فرهنگ ،اخالق ،ارزشهای دينی انسانی دارد .همچنين امر به مع ر ف نه ی از
منکر در نگهداری استمرار رفتارهای سياسی مبتنی بر اخالق مؤثر است در مقابل ه
با بداخالقیهای سياسی ،کارآمدی بااليی دارد.
ا لين فايده امر به معر ف نهی از منکر همين است که نيکی ب دی ،همچن ا
نيکی بدی بماند .از طرف ديگر ،قتی در جامعه گناه منتشر شود مردم با گناه خ و
بگيرند ،کار کسی که در رأس جامعه قرار دارد می خواهد مردم را به خير ف ال
معر ف نيکی سوق دهد ،با مشک مواجه خواهد شد(همو.)5933/13/31 ،
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 .۵اخالق سیاسی در گفتمان انقالب اسالمی

يکی از آثار دستا ردهای مه انقالب اسالمی ايیاد يک نظ سياسی مردمساالر
در بين نظام های سياسی در دنيای معافر است(همـو .)5931/1/3 ،نگارن ده م دعی
نيست که اين نظام ،حکومت ايده آل اسالمی در تمام ابعاد ز ايای حک ومتی اس ت
نيز ادعا ندارد که همه مؤلته ها ،ک ارگزارا عناف ر اي ن حکوم ت در رعاي ت ب ه
کارگيری اخالق معنويت در همه عرفه های سياسی کشورداری پيشتازند ادعای
اخالقی بود از ظاهر گتتار به عم کردار سرايت کرده اس ت؛ ام ا ب ا توج ه ب ه
با عنايت به نظري ه جانش ينی در فق ه
اقعيت های موجود غيبت امام معصوم
سياسی شيعه ،بر اين با ري که اين مدل افي ترين ،اخالق ی ت رين متناس ب ت رين
حکومت منطب بر شريعت است .جود مؤلته هايی مانند الت زام ب ه من ابع دس ت ا ل
اسالم (قرآ ر ايا ،سنت معصومين ) ،با ر به غايا ،متعالی ،جهت گيری ب ه
سوی کمال سعاد ،،حضور زمامدار شرعی اليت فقيه عادل پارس ا ،مش ی ب ر
احکام االهی قوانين موضوعه شرعی مورد تأييد شريعت ،اعتق اد ب ه حس ن ذات ی
اخالقيا ،،ارزشها سیايای عقلی شرعی ،جود ک ارگزارا معتق د ب ااخالص
بامعنويت ،پذيرش حقوق انسانی ،شرعی عرفی شهر ندا بر اساس يک ساختار

اخالق سیاسی در گفتمان انقالب اسالمی

نظام مردم ساالر دينی(مهاجرنیا ،5939 ،ص ،)933همه از شواهد ق رائن اي ن ادع ا
است .همين عنافر موجب تتا  ،های اساسی سياست حکومت اسالمی در ايرا ب ا
ساير نظام های جها شده است .مؤلته هايی که امام خمين ی (ره) ب ا اتک ا ب ه آنه ا
استتاده از قدر ،ما رايی در تکيه به ذا ،باری تعالی ،توانست اين انقالب اس المی را
به ثمر برساند .پايبندی به اين مؤلته ها در ادبيا ،کنونی رهبر انق الب در مواجه ه ب ا
رخداد ها شرايط گوناگو جها منطقه کشور نيز تضمين کننده پي ر زی انق الب
اسالمی خواهد بود.
به نظر می رسد گتتما انقالب اسالمی گونه ای از اخالق سياسی متناسب با خ ود
را بازتوليد بازسازی کرده است که از يک سو ريشه در مب انی اعتق ادی بنياده ای
معرفتی اسالم دارد از سوی ديگر با توجه به بسترها زمينه های مدر عقالني ت
سياسی شيعه در د ره معافر ،کارکردهای خافی را به هم راه دارد؛ کارکرده ايی ک ه
متناسب با حکومت مردمساالر مدر اسالمی ،جايگاه شهريارا انتخابی شهر ندا
انتخابگر ،نقش ساختارهای مختلف در توسعه حيا ،سياسی مناسبا ،پيچيده قدر،،
را تعريف کرده است .تأکيدا ،توفيه های مکرر امام خمينی آيت اهلل خامن ه ای در
باب توجه به معنويت ،اخالق سياست های اخالقی ،نش ا دهن ده ض ر ر ،توج ه
تقويت اين ابعاد در حيا ،سياسی است.
با عنايت به آنچه از افول مبانی اخالق سياسی در اسالم در انديش ه س يره
امام علی گذشت ،به نظر می رسد در ادبيا ،انقالب اسالمی رهب را آ  ،ح وزه
اخالق سياسی ارتقا قاب توجهی يافت ه اس ت .الت زام ک ارگزارا عناف ر نظ ام ب ه
ارزشهای اخالقی در سياست ،م ردم را ني ز متماي ب ه اي ن ام ر ک رده اس ت در
جهت گيری مردم نسبت به مس ئوال دس ت ان درکارا نظ ام اس المی در راس تای
اميد اری ،اعتماد مقبوليت کارگزارا سياسی ،نقش مؤثری دارد.
در گتتما انقالب اسالمی چهار ر يکرد به اخالق سياسی قاب شناسايی است:
الف) اخالق سياسی شرعی :بر اساس اين نگرش ،اخالق سياسی بر پاي ه قواع د
ضوابط نق شده از ناحيه شر ،مقدس ارد شده است،چه پيش از شر ،از ناحي ه عق
ه مورد فه توفيه قرار گرفته باشد ،چه بد اً شار ،مبدأ آ باشد.
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ب) اخالق سياسی عقلی فلستی :در اين نگرش عق محور افلی تشخيص خير
کمال است .در مسلک فلستی عقل ی ،عل ت ناهنی اری ه ای اخالق ی جهال ت
ک خردی است برای مبارزه با فساد اخالقی ،بايد به رشد دانش تعق همت گمارد.
فيلسوفا معتقدند چو نيکوکاری بسته به تشخيص نيک بد يعنی دانايی است،
فضيلت به طور مطل چيزی جز دانش حکمت نيست(همو5931 ،الف ،ص.)511
ج) اخالق سياسی عرفانی :اين ر يکرد بر پايه پيراستن دل از آلودگی ها آراس تن
آ به زيور محاسن اخالق ،از راه رياضت میاهد ،،میکوش د ت ا حقيق ت را در آ
متیلی گرداند(مهاجرنیا ،5933 ،ص .)3در نگاه عرفانی ،سياستمدارا با تزکي ه نت س

سال هیجده /شماره هفتاد  /تابستان 49

51

راه تعالی میپويند از معبر قلب به قرب االهی ميرسند .مس لک عرف انی خ ط س ير
حرکت را در د قوس نز ل فعود ميبيند که در قوس ن ز ل انس ا از بي ر س ير
میکند در قوس فعود ،که شام حرکت اخالقی است ،شوقی از در میجوشد که
به معرفت افاضی فيض چش د خته است .اين نگاه علوم رسمی را برای رسيد ب ه
مقام قرب الهی کارساز نمیداند(همو5931 ،الف ،ص531ـ.)533
د) اخالق سياسی زيستی :اين نو ،اخالق سياسی ا لين بار توسط ابوعلی مسکويه
در شر ديدگاه «مدنی بالطبع» ارسطو مطر شد(مسـکویه ،5153 ،ص .)551از اي ن
منظر چو انسا ها اجتماعی خل شده اند زندگی آنها ج ز در س ايه جامع ه ،ت أمين
نمی شود به لحاظ اخالقی میبورند با معاشر ،سال خيررسانی متقاب  ،ب ا ديگ را
همزيستی مسالمت آميز داشته باش ند(همـو5931 ،ب ،ص95ــ .)93در اي ن ر يک رد،
خصلت هايی چو خوش ر يی ،نرم خويی ،خوش زبانی ،آرامش ،خوش بينی ،اميد اری
از خصلتهای مثبت به شمار میآيند.
کارکرد اخالق زيستی در عرفه سياست عبار،اند از:
تنها به تنظي ظاهری ر ابط اجتماعی انسا ها مناسبا ،سياسی نظر دارد.
انگيزه افلی از توجه به اخالق سياسی ،بر پايه منافع فردی مادی است.
پشتوانه اخالق زيستی احساسهای عاطتی ،مصلحتهای شخصی ،نارسايیها
کمبودهای طبيعت ناتوانی انسا ها در تأمين زندگی است.
اخالق امری اعتباری اقتضايی است در شرايط گوناگو نمودهای متت ا ،

گاه متضاد دارد التزام به آ

ابسته به مصالح سياسی است.

 .۶اندیشه اخالقی انقالب اسالمی

در ادامه به بخشی از ر يکردها ،شاخص ها معيارهای سياست اخالق ی اخ الق
سياسی در ادبيا ،د رهبر بزرگ انقالب اسالمی ،امام خمين ی آي ت اهلل خامن ه ای،
اشاره میشود.

اخالق سیاسی در گفتمان انقالب اسالمی

در ادبيا ،انقالب اسالمی هر چهار ر يکرد به اخالق به فور ،تشکيکی مراتبی
مورد توجه قرار گرفته است .از آ جهت که جامع ه ام ر زی ب ا ن وعی تن و ،تکث ر
همهجانبه مواجه است ،مقوله اخالق سياسی زيستی در قال ب عقالني ت جمع ی م ورد
توجه است از آ جهت که انقالب اسالمی ،منبعث از شريعت فقه اسالمی است
مشر عيت بسياری از فضاي  ،ارزشها با رها کنش اکنشهای اخالقی ناشی از
دين است ،اخالق سياسی شرعی ،نيز از اهميت خافی دارد .از طرفی اخالق سياس ی
ناشی از عرفا سير سلوک رياضت نيز تا حد دی ر اج يافته که عمدتاً ناش ی از
ر يکرد عرفانی امام خمينی ،بنيانگزار انقالب اسالمی است.
ر يکرد فحيح مورد پذيرش در گتتما انقالب اسالمی آ اس ت ک ه طريق ت
اخالق سياسی ،جز از راه شريعت همسويی با آ محق نمی شود کسانی ک ه ن ام
اه اهلل بر خويش نهاده از ظاهر باطن ش ريعت ب ی خبرن د(امـام خمینـی،5933 ،
ص )31با عق سياست سر ستيز دارند ،هرگز به مقصد نمیرسند.

۱ـ .۶ماهیت معنوی و اخالقی انقالب اسالمی

در بررسی ماهيت انقالب اسالمی جه معنوی اخالقی ،از جوه برجس ته اس ت.
همين خصوفيت استثنايی ،بيشترين تأثير را در جهه اين انقالب در دنيا در پير زی
ماندگاری انقالب در کشور اسالمی داشته است .با گذشت چندين سال ،همچنا در
گوشه کنار عال  ،ب ه پي ر ی از اي ن انق الب در پرت و آ  ،حرک ا ،تح وال،
تالشهايی انیام میشود(خامنهای ،5933 ،ج ،9ص313ـ.)313
مه ترين پيام انقالب اسالمی پيام معنويت ،اخالق توجه به خ دا

ارد ک رد
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اين عنصر در زندگی انسا ها بود .هرجا که نام پيام انقالب نتوذ کرده« ،معنويت» را
با خود به همراه برده است؛ رد پای انقالب بزرگ اسالمی ما معنويت اخالق است
اين معنويت ،ا لين پيام اين انقالب است(همـو .)5931/19/51 ،يژگ ی ب ارز مکت ب
فکری سياسی معمار انقالب اسالمی حضر ،امام خمينی ،ه همين معنويت همراه
با سياست است .در مکتب سياسی امام ،معنوي ت از سياس ت ج دا نيس ت؛ سياس ت

عرفا  ،سياست اخالق با ه هستند(همو.)5939/9/51 ،
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به اعتقاد مقام معظ رهبری اين يگانگی همسويی ،بهت رين گزين ه ب رای اداره
جوامع بشری است؛ يعنی يک کسانی اداره امور جوامع را در دست بگيرند ک ه دين دار
باشند ،دارای معنويت باشند ،فکر دينی آنها بلند باش د ،از انح راف خط ا التق اط
ک بينی در دين مصو باشند؛ از تحیر جمود متوقف ماند در فه دي ن برکن ار
باشند؛ دين را ملعبه دست زندگیشا نکنند؛ از لحاظ سياس ت انس ا ه ای باکت ايتی
باشند؛ انسا های باتدبيری باشند؛ ش یا ،باش ند؛ سياس ت را از معنوي ت اخ الق
فضيلت جدا نکنند .چنين کسانی اگر زمام يک جامع ه را در دس ت گرفتن د ،آ ق ت
جامعه از بيشترين خطراتی که ممکن است برای ا پيش بيايد ،محتوظ خواهد ماند... .
اين نو ،از سياست که الگوی کام آ ر ش اميرالمؤمنين است از مکر ،فري ب

دغ بازی مبرا است(همو.)5931/53/53 ،
حقيقت آ است که همسويی اخ الق سياس ت در انق الب اس المی ،ريش ه در
عينيت دين سياستی دارد که امام خمينی(ره) بيش از د دهه بر آ تأکيد پافشاری
کرد .اکنو ر شن شده است که هر نو ،ادغام انتکاک اين د پديده ،آثار خطرا،
فرا انی را در پی دارد .يکی از خطره ای ج دايی دي ن از سياس ت ک ه ع ده ای آ را
هميشه در دنيای اسالم تر ي میکردند در کشور ما ه ب ود ،ام ر ز ه متأس تانه
بعضی نغمههايی را در جدايی دين از سياست بلند میکنند هم ين اس ت ک ه قت ی
سياست از دين جدا شد ،از اخالق جدا خواه د ش د ،از معنوي ت ج دا خواه د ش د .در
نظامهای سکوالر بی رابطه با دين ،اخالق در اغلب نزديک ب ه هم ه م وارد ،از ب ين
رفته است .حاال يک قت استثنائاً در جايی يک عم اخالقی ديده بشود ،اين ممک ن
است؛ استثنا است .قتی دين از سياست جدا شد ،سياست میشود غيراخالقی ،مبنی بر

همه محاسبا ،مادی نتعطلبانه(همان).
۲ـ .۶ضرورتهای اخالق سیاسی در انقالب اسالمی

اخالق سیاسی در گفتمان انقالب اسالمی

در آموزههای انقالب اسالمی اين حقيقت پذيرفته شده است که ارزشهای معنوی
اخالقی در عرفه سياست ،ريشه در فطر ،،شريعت عقالنيت دارند ناديده گرفتن
آنها به معنای مسخ انسانيت سياست اسالمی است .در اين آموزهها اخالق ب ه مثاب ه
«محيط تنتس» است بد اخالق هيچ چيزی از پديدهه ای جمع ی زن دگی بش ر،
معنای خودش را نخواهد داد.
اخالق دينی يک محيط تنتس است که اگر اين محيط تنتس جود داش ته باش د،
هرموجودی ،هر پديدهای برحسب گنیايش خودش ،ظرفيت جودی خودش ،اقتضای
خودش ،معنای درست خودش را خواهد داد .اگر اين محيط تنتس جود نداشته باش د،
نه عل  ،نه سياست ،نه کسب کار ،نه هيچ معنی است که ر فضيلت پرهيزکاری
ارستگی بردباری اجتناب از شهوا ،ممنو ،د ری از حرص آز دنياطلبی
ح کشی نامردمی مالاند زی ر ی آ رد به خلوص پاکی پارسايی ديگ ر
خصلتهای اخالقی در جامعه ر اج يابد به فور ،ارزشهای افلی به حساب آيد .بر
پايه اين ستو ها است که جامعه ر به رشد اسالمی شک می گيرد قوام استحکام
می يابد استعدادها شکوفا سرچشمه های نيکی بهر زی جوشا می شود جامع ه

اسالمی الگوی جذابی برای همه ملتها میگردد(همو ،5933 ،ج ،5ص.)911
نظامی که بر اساس اعتقاد انديشه االهی به جود میآيد ي ک س اخت سياس ی
دارد آ حکومت است که محور ستو فقرا ،زندگی يک جامعه است اگر نباشد
جامعه نظامی انتظامی ندارد .کما اينکه يک ساخت اقتص ادی دارد آ ع دالت ب ر
مبنای قسط است ،کمااينکه يک ساخت اخالقی دارد يعنی آ جامعهای ک ه ب ه ج ود
میآيد بر مبنای تتک ر االه ی ،اي ن نم یتوان د از اي ن س اختارهای چندگان ه خ الی

باشد(همو.)5931/53/53 ،
از منظر آيت اهلل خامنه ای ،در نظام اسالمی اساس اخالق است؛ سياست اقتص اد
ساير ابعاد جامعه ،همه مقدمه اخالق حسنه است بعثت التم مک ارم االخ الق
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حکومت اسالمی برای اين است که انسا ها در اين فضا تربيت بش وند ،اخ الق آنه ا
تعالی پيدا کند ،به خدا نزديکتر بشوند قصد قربت کنند .سياس ت ه قص د قرب ت
الزم دارد ،مسائ سياسی ه قصد قربت الزم دارد؛ آ که در مسائ سياس ی چي زی
می گويد آ که چيزی می نويسد ،آ که تحلي می کند آ که تصمي م ی گي رد،
بايد بتواند قصد قربت کند .قصد قربت چه زمانی است؟ قتی است که رضای خ دا در
کار باشد .پس ا ل ،احراز رضای خدا الزم است .ببينيد چقدر خط ر شن است چطور

بعضی توجه نمیکنند(همو.)5933//3/3 ،
به همين دلي ايشا انقالب اسالمی بد

اخالق را ز ال پذير میداند:
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بدانيد اگر اخالق اسالمی امر ز بر م ا در عم شخص یم ا عم سياس یم ا
حاکميت نداشته باشد انقالب ما فناپذير خواهد بود .امر ز تکليف االهی انقالبی همه م ا
تمسک به اخالق اسالمی است برای تأمين اخالق اسالمی باي د ي اد خ دا را فرام وش
نکني (همو.)5913/9/3 ،
۳ـ .۶ارجاع اخالق سیاسی به بنیادها

در گتتما انقالب اسالمی ،اسالم قال ب س بک زن دگی اس ت ک ه ي ک نظ ام
اجتماعی به بشر ارائه داده است؛ يک سلسله از عبادا ،عادا ،انباشته از ر زندگی
در جهت هما نظام دارد اين نظام اجتماعی مبتنی بر جها بينی است ساخته به
شک آ است .آزادی ،برابری انسا ها ،عدل اجتماعی ،خود آگاهی افراد جامعه ،مبارزه
با کژی زشتی ،ترجيح آرما های انسانی بر آرز های شخصی ،توج ه ي اد االه ی،
نتی سلطههای شيطانی ديگر افول اجتماعی نظام اس المی ني ز اخ الق رفت ار
شخصی تقوای سياسی شغلی ،همه همه مله زائيده آ جها بينی برداشت
کلی از جها انسا است .بر چنين پايهها با چنا هدف هايی انقالب اس المی در

ايرا پديد آمد(همو.)5933/3/95 ،
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اعتقاد به جها بينی توحي دی ،نق ش س ازنده ای در اخ الق جامع ه دارد .يکاي ک
انسا ها افرادی که در جامعه نظام توحي دی زن دگی م یکنن د ،ر ش تتکرش ا ،
رفتارشا با برادرانشا  ،رفتارشا با هم ه انس ا ه ا ،رفتارش ا ب ا زن دگی شخص ی
خودشا ضعيتی دارد جدا از ضعيت مردمی که در نظامهای مادی زندگی میکنند ،با

خدا زندگی میکنند ،از خدا میخواهند ،به خدا عش می رزند ،از خدا م یترس ند ،ب ه
خدا پناه میبرند ،خود را بنده خدا میدانند ،به بندگا خ دا احس اس مه ر عطوف ت
میکنند ،به بندگا خدا ست نمیکنند ،به آنها حسد نمی رزند ،ب ه آنه ا نم یخواهن د
حرص بورزند ،همه اخالقيا ،فاضلهای که در کتب اخالق ذکر شده است ،ناش ی از
ايما به خدا است پايه اخالق اسالمی ايما به خدا است .بنابراين ،اعتقاد به خ دا
به توحيد مبنای ساخت اجتماعی جامعه اسالمی است همه مسائ اجتم اعی باي د از

اين چاشنی اساسی بهرهمند باشد(همو.)5933/3/35 ،

اخالق سیاسی در گفتمان انقالب اسالمی

يکی از کارکردهای مه اخالق اسالمی اين است که به انسا میآموزند که اف
خدا است .منِ در رابطه با خدا ارزش دارد .اگر انسا کار خوب کرد ،در خطی که خ دا
به انسا راهنمايی کرده قرار گرفت ،برای هدفهای االهی کار کرد ،ح رکتش حرک ت
درستی است .امکاناتش را در آ خط در آ راه در آ جهت میتواند فرف کن د.
پايه اخالق اسالمی اين است که انسا معتقد باشد که «ل ه المل ک» ف احب اختي ار
همه چيز ،حتی فاحب اختيار خود من احساسا ،من مشاعر من استعدادهای من
هر آنچه که مربوط به من است ،خدا است .جس من ه مال خدا است .يک ق ت
خدا میگويد اين جس را در راه خدا ،در راه ح  ،در راه مستضعتين بر بده ،بايد بر م
بده  .مال من ه مال خدا است .حواس من ه مال خ دا اس ت ،اس تعدادهای م ن
متعل به خدا است .اينیا فرفش کن ،آنیا فرفش نکن؛ باي د بگ وي چش (همـو،

.)5933/3/1
۴ـ .۶اسالمیسازی اخالق سیاسی

به تعبير آيت اهلل خامنه ای انقالب اسالمی ،از خانه مذهب ،يعنی مسید مدرس ه
دينی ،آغاز شد:
جهت گيری مذهبی در انقالب ر زبه ر ز افزايش پيدا کرد نقش مذهب ارزش های
معنوی ،آ قدر قوی شد که کسانی را به ميدا انقالب کشاند که معموالً در هيچ انقالبی،
اين گونه آدم ها به ميدا نمی آيند .حتی افراد مسن بی خبر از مسائ سياسی آدم ه ايی
را که در شهرها ر ستاهای د رافتاده زندگی می کنند ،به ميدا انقالب مبارزه کش اند.
عال ه بر اين ،ر حيه مذهبی معنوی اخالقی در اين انقالب کاری ک رد ک ه در د را
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انقالب ،کمترين ضايعه به جود آيد(همو ،5933 ،ص313ـ.)313

رهبرا انقالب اسالمی معتقدند که انقالب منشأ تحول اخالقی شده اس ت(همـو،

 )5933/5/5بزرگ ترين دستا رد آ  ،اسالمی سازی اخالق است .اگر بت واني اخ الق
را ،اخالق اسالمی کني ؛ فرهنگ را ،فرهنگ اسالمی کني ؛ مردم را با خلقيا ،اسالمی
پر رش بدهي ؛ فتاتی که توانست از يک جماعت کوچک در فدر اسالم ي ک مل ت
عظي مقتدر درست کند ،آنها را بتواني در ملتم ا زن ده کن ي  ،اي ن ب زرگت رين

دستا رد است(همو.)5933/3/1 ،
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از اين منظر ،اسالم يک مکتب دارای سبک زندگی دينی يک طر برای زندگی
يک انقالب است همه ابعاد مختلف در اسالم جود دارد .اسالم يک پيام االهی به
انسا ها برای سعاد ،رستگاری است فرهن گ اس المی کلي ه اي ن ذهني ته ا
حاال ،منشهايی است که از اسالم میجوشد تتکر اسالمی اخالق اسالمی ه
جز فرهنگ اسالمی هستند.
۵ـ .۶پیوند اخالق سیاسی با اخالق فردی

از کارکردهای مه انقالب اسالمی اين است که ه اخ الق سياس ی را ايی اد
احيا کرد ه آ را با اخالق فردی پيوند زد(امام خمینی )5933 ،اخالق ف ردی را
مقدمه اخالق سياسی قرار داد(همو ،5933 ،ص .)33انقالب اسالمی مبن ای ه ر ن و،
کارگزاری رهبری سياسی را برخورداری از فالحيت های اخالقی شايسته س االری
قرار داد .فالحيتهای فردی بخش تتکيکناپذير شرايط اساسی در امامت رهبری
مسئوليت های سياس ی ،در جامع ه اس المی اس ت ،ت ا آنی ا ک ه آي ت اهلل خامن ه ای
می فرمايند برای کارگزارا مسئوال در نظام اسالمی ،عقيده اخ الق ف ردی ه
فبغه عمومی سياسی دارد:
نظام جمهوری اسالمی غير از دانايی کتايت سياسی ،کتايت اخالقی اعتقادی ه
الزم دارد برای يک مسئول ،عقيده اخالق مسئله شخصی نيست؛ مسئله ای اجتم اعی
عمومی است؛ حاک شد بر سرنوشت مردم است .آ کسی که به میلس میر د ،يا به
هر مسئوليت ديگری در نظام جمهوری اسالمی می رسد ،اگ ر فاس د ،بيگان ه پرس ت در
خدمت منافع طبقا ،برخوردار جامعه بود ،ديگر نمی توان د نقش ی را ک ه مل ت طبق ا،

محر م می خواهند ،ايتا کند .اگر آ ش خص انس ا معامل ه گ ر ،رش وه توف يه پ ذير
مرعوبی بود؛ در مقاب تشر تبليغا ،سياست های خارجی جا زد ،ديگ ر نم ی توان د م ورد
اعتماد مردم قرار گيرد بر د آنیا بنشيند تکليف ملک ملت را معين کند .اين شخص
غير از کتايت ذاتی دانايی ذاتی ،به شیاعت اخالقی ،تقوای دينی سياس ی عقي دتی
درست ه احتياج دارد(خامنهای.)33/3/31 ،
۶ـ .۶ارزشگذاری اخالق سیاسی

يکی از ثمرا ،انقالب عزيز ماست که دلهای م ا را متوج ه چي زی ب ه ن ام اخ الق
اسالمی کرده ...همين اندازهای که متوجه چيزی به نام اخالق اسالمی هستي همديگر
را توفيه میکني به اخالق اسالمی يا مالمت میکني ب ر ت رک اخ الق اس المی ،اي ن
حاکی از اين است که ما به چيزی به نام اخالق اسالمی توجه داري  .خ ب اي ن در د را
قب از انقالب نبود ،آنیا اخالق طاغوتی راي بود همه بد اينکه بخواهند کسی رسماً
علناً تبليغ کند به طرف اخالق طاغوتی س وق داده م یش دند .انق الب آم د اخ الق
طاغوتی را زشت کرد در چش های ما چيزی به نام اخالق اسالمی را به جای آ راي
کرد(همو.)5935/1/31 ،

اخالق سیاسی در گفتمان انقالب اسالمی

حاکميت طوالنی تاريخی سالطين جور در جها اسالم ،به يژه در ايرا  ،سبب
شده بود نه تنها فضاي  ،اخالقيا ،ارزش های انسانی ارد قلمر سياست نش وند در
محد ده يژگی های فردی باقی بمانند ،بلکه در هما محد ده ه ضعيف بی ر ن
شوند .به همين لحاظ ر يکرد سنت اخالقی گذش ته عم دتاً ب ر ح وزه اخ الق ف ردی
متمرکز بود آ را به د بخش فضاي رذاي اخالقی تقسي میکرد .برای ا لين بار
در ادبيا ،اخالقی انقالب اسالمی ،اخالق سياسی به د بخش اخالق سياسی اسالمی
اخالق سياسی طاغوتی تقسي شد:

امام خمينی (ره) با تقسي سه گانه ای با عنايت به الگوی سوره حمد ،نظام اسالمی
را نظام مبتنی بر «فراط مس تقي » بل وک غ رب ش رق را مص داق «ض الين»
«مغضوب عليه » توفيف میکند(امام خمینی ،5933 ،ج ،51ص .)519
۷ـ .۶ارتقاء جایگاه اخالق در حد غایت سیاست

به رغ جايگاه معنويت اخالق در اسالم هدف غايی بعث ت رس ول اهلل

در
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تربيت تزکيه مکارم اخالقی ،تاريخ سياسی نشانگر آ است که اخالق جايگاه خود
را از دست داده در دنيای معافر نقش اب زاری ب رای سياس ت يافت ه اس ت .ادبي ا،
انقالب اسالمی بر پايه تلتي دين اخالق با سياست ق در ،،ر يک رد ن وينی را در
اخالق سياسی پايه گذاری کرده است اخالق سياسی را به منزله غايت رفتار سياس ی
نورانیسازی سياست تخل به اخالق االهی قرار داده(خامنهای.)5931/1/53 ،
از اين ر  ،ادبيا ،انقالب اسالمی بر اساس اين آموزش تربي ت اس المی اس توار
شده است که هدف نهايی دنيا تخلّ به اخالق اس المی اس ت(همـو.)5931/51/53 ،
پشتوانه اين ر يکرد اخالق سياسی ،الگوی حکومت سياست اميرالمؤمنين

(همو،

 )5933/3/31بيانا ،ارزشمند سيره سنت پيامبر اسالم است.
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آنیا که فرمودند« :انما بعثت التم مکارم االخالق»؛ «انما» ،اين «انما» خيلی معن ا
دارد؛ يعنی اساساً بعثت من برای اين است ،هدف ،اين است؛ بقيه ،مقدمه اس ت« .التم
مکارماالخالق» :تا مکارم اخالق در ميا بشر ،در ميا افراد جامعه ،در ميا انسا ها ،در
ميا اين امت کام بشود ،رشد پيدا کند ،همه از آ برخوردار بشوند .انسا بش وي  ،باي د
انسا بشوي  ،بايد اخالق انسانی را در خودما تقويت کن ي تکمي کن ي  . ...اگ ر در
جامعهای که متعل به اسالم است ،در نظامی که ارکا آ  ،ارکا اس المی اس ت ،م ا از
اخالق االهی د ر بماني  ،دنبال هوسها ،دنبال خودخواهیها ،دنب ال خودپرس تیه ا ،ه ر
کسی تالش کند برای اينکه خودش بيشتر به دست بيا رد ،بهتر بخورد ،بهتر زندگی کن د،
از دست آ بقاپد؛ اگر الزم شد بيش از ح خود استتاده کند ،تصرف کند؛ نه گذشتی ،ن ه
ايثاری؛ اين چه حکومتی خواهد بود؟ چه اسالمی خواهد؟ چه جامع ه اس المیای خواه د
بود؟ اين ،آ اساس قضيه است؛ «بعثت االتم مکارم االخالق»؛ عزي زا م ن! بداني د
امر ز دنيا به اين احتياج دارد ،از اين خصوفيت است که به کلی محر م اس ت ،متأس تانه
دنيای مادی(همو.)5931/3/53 ،
۸ـ .۶ورود اخالق سیاسی به سه عرصه علم ،عمل و اعتقاد

5۲

در ادبيا ،انقالب اسالمی ،ارزش ها اخالقيا ،در زندگی سياسی اجتماعی زائ ده
اضافی نيستند ،بلکه به مثابه نخ تسبيح جامعه ،شريا حياتی شالوده اساسی سياست
هستند .با اين تلقی است که فضاي اخالق ی در هم ه عرف ه ه ای زن دگی گس ترده
می شود ه غايت سياست قرار م ی گي رد ه پيون د ثيق ی ب ا هم ه رفتاره ا

کنشهای فردی اجتماعی برقرار میکند.
آيت اهلل خامنهای ضر ر ،حضور اخالق در عرفه دانش را چنين بيا میکند:

آسايش معنوی انسا ها آرامش دلها(همو.)5933/3/53 ،
در عرفه قدر ،سياست ه تصريح شده است ب ه اينک ه ه سياس تمدارا
مسئوال کشور ،يعنی کسانی که در اداره اين نظام يک ظيتهای را به عهده گرفتهاند،
بايد اخالق اسالمی عم اسالمی تقوای اس المی ر ،مالحظ ه ام ر نه ی
االهی را رعايت کنند(همو.)5933/9/53 ،

اخالق سیاسی در گفتمان انقالب اسالمی

هرجايی که دانش باشد ،اما جدا معنويت اخالق عاطته احساسا ،بش ری در
آ جا غريب باشد ،بشر از آ دانش سودی نخواهد ببرد .دانش بد معنوي ت اخ الق،
بمب ات می شود ،به جا بیگناها میافتد ،اسلحه میشود ...سال ه ا ان وا ،اقس ام
فرآ رده های عل  ،امر ز نتوانسته است نمی تواند بشر را خوش بخت کن د ،خ انواده ه ا را
سعادتمند نمايد ،فرزندا کودکا زنا مردا را لذ ،زندگی بچشاند ،به خاطر اينکه
با اخالق معنويت همراه نيس ت .م ا در تم د اس المی در نظ ام مق دس جمه وری
اسالمی که به سمت آ تمد حرکت میکند ،اين را هدف گرفتهاي که دانش را همراه با
معنويت پيش ببري  .اينکه میبينيد دنيای غرب نسبت به پايبندی ما به معنوي ت حس اس
است ،بر دينداری ما اس تعصب تحیر می گذارد ،عالقه مندی ما ب ه مب انی اخالق ی
انسانيت را مخالتت با حقوق بشر قلمداد می کند ،به خاطر آ اس ت ک ه اي ن ر ش ،ض د
ر ش آنهاست .آنها عل را پيش بردند البته کار مه بزرگی بود اما جدای از اخ الق
معنويت بود شد آنچه که شد .ما م ی خ واهي عل ب ا اخ الق پ يش ب ر د ...مح يط
اسالمی ،محيط رحمت ،اعتدال ،حاکميت معنويت تقواست ،ک ه خ ود معنوي ت تق وا،
يعنی آغوش بازی برای همه عواطف انسانی ،همه احساسا ،فحيح بشری ،همزيس تی

۹ـ .۶ورود اخالق سیاسی به زندگی شهروندی

قر ها پيش از انقالب اسالمی ،اخالق سياسی ،قلمر انحص اری سياس تمدارا
د لتمردا بوده است شهر ندا همواره موضو ،تصمي گيری های اخالقی شهريارا
بوده اند .انقالب اسالمی اخالق سياسی مبتنی بر اس الم را ارد زن دگی م ردم ک رد
تعريف جديدی از شهر ند ارائه نمود .آيت اهلل خامنه ای اسالمی ب ود ي ک انس ا را
مشر ط به اخالقی بود ا می داند .اگر اخالق اسالمی در يک انسانی نبود آ انسا ،
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انسا اسالمی نيست ،لو تمام تکاليف اسالمی را انیام بدهد .تکاليف اس المی نم از،
ر زه است ،جنگيد در راه خداست  ...اينها تکاليف اند ،اگر اخالق اسالمی نباشد اي ن
تکاليف را ه انیام بدهد يک آدم کاملی نيست ...بيشترين زحم ت پيغمب ر ا لي ای
االهی برای اين بوده که اخالق اسالمی را در ديگرا به جود بيا رند؛ عب ادا ،مث
نماز ر زه ح  ...کار شدنی ،عملی است کار مشکلی نيست .اينها آسا است .چی
آسا نيست؟ آسا نيست که به آ عرب متکبر تندخو انتقامگير ،تواضع ،نرمخويی
اغماض بياموزی؛ اين سخت است ... .اغماض کرد  ،گذشت کرد  ،تواضع ک رد در
مقاب برادر ،اينها را ياد داد به انسا  ،اينها را ياد گرفتن عم کرد  ،اينها مش ک
است .لذا پيغمبر میگويد «بعثت التم مکارم االخالق»؛ هدف از بعث ت پيغمب ر اي ن
است که مکرمتها بزرگواریهای اخالقی را در انسا ها کام کند ،تمام کند تا يک
مدينه فاضله به معنای اقعی بسازد(همو.)5935/1/31 ،
در فرهنگ انقالب ،گستره اخالق سياسی به اندازه زندگی انسا ه ا ش هر ندا
امتداد دارد ضامن رعايت حقوق شهر ندی است .اگر ما از لحاظ اقتصاد به ب االترين
مقام برسي  ،از لحاظ سياست ،همين اقتدار عزتی که امر ز داري  ،چند برابر بکني ،
اما اخالقهای مردم ما ،اخالقهای اسالمی نباشد ،در ميا ما گذش ت ،ف بر ،حل
خوش بينی نباشد ،اساس کار از بين خواهد رفت .اساس کار ،اخالق است ،هم ه اينه ا
مقدمه اخالق حسنه است «بعثت التم مکارم االخالق»؛ حکومت اسالمی برای اي ن
است که انسا ها در اين فضا تربيت بشوند ،اخ الق آنه ا تع الی پي دا کن د ،ب ه خ دا
نزديکتر بشوند قصد قربت کنند .سياست ه قصد قربت الزم دارد ،مسائ سياس ی

ه قصد قربت الزم دارد(همو.)5933/3/3 ،
با اين تلقی است که آيت اهلل خامنه ای معتقدند انقالب اسالمی قتی ب ه ف ور،
کام تحق پيدا می کند که آحاد مردم حقيقتاً به مردم مسلما مؤمن تبدي ش وند.
بخشی از اسالم ،مربوط به عم مردم است که نظام کلی اجتماعی حرکت عم ومی
آنها را تصوير ترسي میکند آنها را حرکت میدهد .بخش ديگر ،مربوط به عقايد
کيتيا ،ر حی عم شخصی مردم است:
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اگر انقالب عظي ما نظام جمهوری اسالمی ،ب ا هم ه امکان ا ،م ادی معن ويش

نتواند دل ها خلقيا ،مردم حقيقت جود آنها را ،از آنچه که معلول تربي ت ه ای غل ط
ديرين است ،به مردم مسلما متبدل کند ،قطعاً موف نشده انقالب اقع نگرديده است.
انقالب ،انقالب مردم است .انقالب مناسبا ،اجتماعی اقتصادی ،فر ،بر انق الب م ردم
است .تا مردم منقلب نشوند ،آ انقالب اقتصادی تغيير تب دي مناس با ،اجتم اعی
اقتصادی سياسی ه افالً تحق پيدا نمی کند .مردم در ا ل کار بحمداهلل يک انق الب
ر حی پيدا کردند که حرکت بسيار مهمی بود نتيیه اش همينی شد که م ی بين ي  .اگ ر
آنچه که اقع شد ،ادامه پيدا نکند تعمي نشود تعمي نيابد نسلی ک ه ر ب ه ج ود
است نس های بعدی را فرا نگيرد خدای نکرده اس  ،اس الم جمه وری اس المی
حاکميت مناديا اسالم باشد ،اما اقع قضيه متن زندگی مردم چيز ديگری باش د ،اي ن
انقالب قطعاً موف نبوده نيست . ...تمام دستگاه ها تم ام اف راد ،ب ه خص وص علم ای
اعالم ر حانيو  ،بايستی ر ی تربيت نتوس مردم تحق انق الب قلب ی اخالق ی در

بنابراين ،جامعه اسالمی زمانی تحق میيابد که ه نظام اسالمی اخالقی باش د
ه شهر ندا اخالقی عم کنند .فقدا هر کدام از اينها به معن ای فق دا جامع ه
اسالمی است؛ زيرا اين د به موازا ،ه  ،د هدف اساسی هس تند .چنانچ ه مق ررا،
االهی مستقر شد ،نظ متکی به اسالم به جود آمد ع دالت اجتم اعی تحق پي دا
کرد ،هنوز يک هدف متوسط ،يا در اقع يکی از مراح راه طی شده است .مرحله بعد
آ است که مردمی که در اين نظام ،به آسودگی ،بی دغدغه با برخ ورداری از ع دل
زندگی می کنند ،برای تخل به اخالق حسنه ،فرفت شوق پيدا کنن د .اي ن ،بع د از
تشکي حکومت ،هدف است .بعد از تشکي نظام عادالنه استقرار عدالت اجتماعی
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آنها ،مخصوفاً در جوانا تالش کنند(همو ،5933 ،ج513 ،3ـ.)533

حکومت اقعاً اسالمی ،هدف اين است(همو.)5931 /3/53 ،
۱۱ـ .۶ترسیم چشمانداز جامعه اخالقی ایدهآل

امام خمينی سياست را به سه دستة شيطانی ،انسانی االهی تقسي میکند .ايشا
سياست شيطانی را اساساً باط سياست انسانی فحيح را متوجة يک بُع د از ابع اد
انسا میداند سياست االهی را جامع تمام بخشها ز ايای زندگی انسا میدان د.
اين سياست ،اداره انسا در فراط مستقي است که از ملک تا ملک و ،ترس ي ش ده
است(امام خمینی ،5933 ،ج ،59ص193ـ .)191به تبع اين تقسي بندی اخالق ه ب ه
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اخالق شيطانی ،اخالق انسانی اخالق االهی تقسي می شود پيوند اخالق االهی با
سياست االهی ،آرما مدينه فاضله اس المی اس ت .اگ ر خلقي ا ،اس المی ،هم ا
چيزهايی که در اسالم برای يک انسا فضيلت است ،هما چيزه ايی ک ه ب ه تعبي ر
ر ايا ،جنود عق است ،اگر در يک جامعه ای اينها ر اج پيدا کند ،مردم اه ف بر
استقامت باشند ،اه توک باشند ،اه تواضع باشند ،اه حل باشند ،مردم نسبت ب ه
يکديگر بدبين نباشند ،مردم نسبت به احوال يکديگر بیتتا  ،نباشند ،مردم نسبت ب ه
سرنوشت جامعه احساس مسئوليت کنند ،اگ ر در جامع ه قناع ت ج ود داش ته باش د،
زيادهر ی اسراف ريخت پاش اين چيزها نباشد ،اگر حرص نباشد ،افز طلبی در
ام ور م ادی نباش د ،اي ن جامع ه تب دي م یش ود ب ه بهش ت؛ ب ه گلس تا (همــو،

.)5931/53/33
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۱۱ـ .۶رعایت مصالح در اخالق سیاسی

يکی از افول بديهی برای رعاي ت اخ الق در عرف ه سياس ت ،لحظ ه شناس ی
موقعيتسنیی است .بنا بر موقعيتسنیی لحظهشناسی انسا اخالقمدار ،اين نتيیه
حاف میشود که يک شخص هر حرف درست فحيحی را در هر موقعيتی بر زبا
جاری نمیسازد؛ چه بسا کالم فحيح در زما موقعيت نامناسب ،زيا های بس ياری
به همراه داشته باشد فال مصلحت جامعه اسالمی را به زير سؤال ببرد:
گاهی ا قا ،،دشمن کار را به گونهای ترتيب میدهد که حرف حقی ،از زبا يک نتر
فادر بشود .دشمن ناح باط است ،پس چرا میخواه د اي ن ح رف ح از زب ا آ
شخص فادر بشود؟ چو میخواهد پازل خودش را کام کند .اين پازل از فد يا د يست
قطعه تشکي شده؛ يک قطعهاش ه همين حرف حقی است که آ شخص بايد بزند ت ا
اين پازل را کام کند! اينیا اين حرف ح را نبايد زد .پازل دشمن را کام نبايد ک رد .در
اين حد هوشياری الزم است! بله ،ارد سياست بش ويد فک رِ سياس ی کني د؛ ام ا بس يار
هوشيار .دشمن نبايد بتواند از هيچ حرکت اظهار موضعگيری شما استتاده کن د .اي ن،
اف ا ل يک خط قرمز است(همو.)5933/3/95 ،

آيت اهلل خامنهای گاهی از توجه به مصالح مراعا ،ش رايط انق الب اس المی ب ا
عنوا «عق سياسی» تعبير می کنند با توفيه به پرهيز از آلوده سازی فضای جامعه،

اهانت هتک حرمت را ه خالف شر ،،ه خالف اخالق ه خالف عق سياسی
معرفی میکنند(همو.)5933/53/53 ،
نتیجه
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ماهيت ميا رشته ای اخالق سياسی تردد آ در مي ا مناش ی من ابع ش رعی،
عقلی ،اشراقی عرفی خودنمايی آ ب ه مثاب ه عل هنی اری در عرف ه ق در،
سياست ،باعث شده است به سختی بتوا تعريتی حقيقی کام از اخ الق سياس ی
ارائه داد .به همين دلي در بيشتر موارد به بيا شر االسمی از آ اکتتا میشود.
بيا شد که اخالق سياسی رفتارها کردارهای ارزشی ناشی از فض اي ملک ا،
نتسانی است که زمامدارا در قلمر ظايف سياس ی خ ود در ارتب اط ب ا ش هر ندا ،
مخالتا موافقا اعمال می کنند .به همين دلي اخالق سياسی به سياس ت نزدي ک
است همانند آ در همه عرفه های قدر ،،مملکت ،شهرياری شهر ندی حضوری
موضوعی می يابد .اخالق سياسی با سياست اشتراک موض وعی دارد ه ر د درب اره
مناسبا ،قدر ،سياسی ،بحث میکنند .دانش اژه همسوی با اخالق سياس ی ،عب ار،
«سياست اخالقی» است که سياست را ذي اخالق مطالعه می کند بر خالف اخ الق
سياسی ،سياست را از پايگاه جايگاه اخالق می بيند .مقصود از اي ن عب ار ،اخالق ی
کرد سياست در ر ش هدف است.
با اخالقی کرد ساز کارهای عنافری چو راه رسيد به قدر ،،ر ش حکومت،
ساخت سياسی ،اخالق زمامدارا کارگزارا  ،رعايت حقوق مردم اجتن اب از س ت
م یت وا ب ه سياس ت اخالق ی دس ت ياف ت .ب ا اخالق ی ک رد ه دف سياس ت
جهتگيریهای جامعه حکومت به سمت کمال سعاد ،ف راه م یش ود .در اي ن
متهوم ،اخالق سير ،سياست سياست فور ،اخالق است .ب ه بي ا ديگ ر اخ الق
حتی قلب سياست است سياست ساختار قالب اخ الق
زيرساخت راهبردی ر
بهشمار میآيد .با اين پيش فرض ،انسا موجودی اخالقی است بنياده ای سياس ت
اخالقی بر پايه انسا شناختی اخالقی استوار شده.
در نسبتسنیی اخالق سياست ،بر نظري ه پيون د اخ الق سياس ت در انديش ه
افول اخالق سياسی را برای آ بيا کردي  .پذيرش افول
اسالمی متمرکز شدي
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قواعد پيشينی اخالقی ،در حقيقت نقد بسياری از نحله ه ای نس بيت گ رای اخالق ی
است که معتقدند اخالق فاقد قواعد ضوابط افول پيشينی اس ت .اخ الق سياس ی
زمامش در دست زمامدار است ا متناسب با سياست قدر ،خويش به آ ق بض
بسط میدهد.
انقالب اسالمی با ايیاد نظ سياسی مردم س االر حک ومتی م در  ،موف ش د
سيستمی اخالقی از قدر ،سياست تشکي دهد که در بين نظامهای سياسی دني ای
معافر نمونه است .جود مؤلته هايی مانند التزام به منابع دس ت ا ل اس الم (ق رآ
ر ايا ،سنت معصومين ) ،با ر به غايا ،متعالی ،جهت گيری به س وی کم ال
سعاد ،،حضور زمامدار شرعی اليت فقيه عادل پارسا ،مشی بر احک ام االه ی
قوانين موضوعه شرعی مورد تأييد شريعت ،اعتقاد به حسن ذاتی اخالقيا ،،ارزش ها
سیايای عقلی شرعی ،جود کارگزارا معتقد بااخالص بامعنوي ت ،پ ذيرش
حقوق انسانی ،شرعی عرفی شهر ندا بر اساس يک ساختار نظ ام م ردم س االر
دينی ،همه از پشتوانه های علمی عملی نظريه اخالق سياسی در نظام الي ی ش يعه
در دنيای معافر است.
گتتما انقالب اسالمی گونه ای از اخالق سياسی متناس ب ب ا خ ود را بازتولي د
بازسازی کرده است که از يک سو ريشه در مبانی اعتقادی بنيادهای معرفتی اس الم
دارد از سوی ديگر با توجه به بسترها زمينههای مدر عقالنيت سياسی شيعه در
د ره معافر ،کارکردهای خافی را به همراه دارد .در اين گتتما چهار ر يکرد مط ر
است؛ اخالق سياسی شرعی ،اخالق سياسی فلستی ،اخالق سياس ی عرف انی ،اخ الق
سياسی زيستی .انقالب اس المی توانس ته اس ت در بازشناس ی ،ب ازنگری بازس ازی
گتتما اخالق ،دستا ردهای دهگانه ای را ارائه دهد .انقالب اسالمی توانس ت اخ الق
سياسی را از طري ارجا ،به بنيادهای معرفتی مش ر ب س ازد ب ا پش توانه دين ی
معنوی به توليد اخالق سياسی اسالمی ،مبادر ،رزد.
ترسي ضر ر،های اخالق سياسی ،چش انداز جامعه اخالقی ايدهآل ،ارزشگذاری
نوين در اخالق سياسی ،اخالق سياسی را تا حد غايت سياست ارتقا بخشيد .در گتتما
انقالب اسالمی ،بر خالف اخالق سياسی دنيای غرب ،پيوند ثيقی بين اخالق فردی
اخالق سياسی جود دارد .اين گونه از اخالق سياسی ،با عنايت به رعايت مصالح ارد

زندگی شهر ندی شد در همه عرفههای علمی ،عملی اعتقادی ،به تدبير تهذيب
سبک زندگی اسالمی جديد ،همت گماشت.
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53

منابع
 .1احمدی طباطبایی ،سید محمدرضا(« ،)1۸۳۱مؤلفههاای سیاسا اخالقای از دیادگاه
حضرت امیرالمؤمنین علی

» ،مجله پژوهشای دانشاااه امااص دااد

 ،شاماره

1۳و.11
 .2اسالمی ،سید حسن(« ،)1۸۳۸نسب اخال و سیاس » ،فصلنامه علوص سیاسی ،شماره
 ،2۱تابستان.
 .۸خمینی ،روحاهلل ،)1۸۳2( ،شرح حدیث جنود عقل و جهل ،تهاران مؤسسات تن ایم و
نشر آثار اماص خمینی(ره).
سال هیجده /شماره هفتاد  /تابستان 49

 .4ااااااااااااا ،)1۸۳1( ،داحیفت امااص ،تهاران مؤسسات تن ایم و نشار آثاار امااص
خمینی(ره).

 .5بنیاد مستضاففان و جانباازان اساتان قام ،اخاال ااارگراران در ااالص و پیااص امااص
خمینی(ره) ،قم دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامفت مدرسین حوزه علمیه قم.
 .۱پونتارا ،جولیانو(« ،)1۸۳۱اخال  ،سیاس  ،انقالب» ،ماهنامه فرهنگ ،سال دوص ،ش 1
و  ،2پاییر و زمستان.
 .۳خامنه ای ،سیدعلی( ،)1۸۱4در مکتب جمفه؛ مجموعه خطبههای نماز جمفه تهران ،ج
 ،2به اوشش مرار مدارک فرهنای انقالب اسالمی ،تهران انتشارات چاپخاناه وزارت
ارشاد اسالمی.

 .۳ااااااااااااا ،)1۸۳۳( ،شخصی و خصودیات حضارت علای

از ناااه مقااص

مف م رهبری ،تهران مؤسسه فرهنای قدر والی .
 .1ااااااااااااا ،)1۸۱۱( ،گفتاری درباره حکوم علاوی ،تهاران حارب جمهاوری
اسالمی.
 .1۱ااااااااااااا ،)1۸۳۱( ،اخال و مفنوی در آینه نااه مقاص مف ام رهباری ،تهاران

31

مؤسسه فرهنای قدر والی .

 .11ااااااااااااا ،)1۸۳5( ،حدیث والی

(مجموعه رهنمودهای مقاص مف ام رهباری)،

تهران سازمان تبلیغات اسالمی.
 .12ااااااااااااا ،)1۸۳1( ،درس اخال حضرت آی اهلل خامنهاى ،نمایندگى ولى فقیه
در سپاه ولى امر ،قم چاپخانه الهادى ،چاپ اول.

 .1۸ااااااااااااا ،)1۸۱۱( ،درس

فهمیدن اسالص؛ گفتاار  ،۳تهاران حارب جمهاوری

اسالمی.
 .14ااااااااااااا( ،بیتا) ،درسهایی از نهجالبالغه ،انتشارات سید جمال.
 .15ااااااااااااا ،)1۸۱۱( ،روح توحید نفى عبودی غیر خدا ،مؤسسه انجاص اتاب.
اسالمى تهران.
 .1۳رنجبر ،مقصود(« ،)1۸۳۸نقد اتااب اخاال و سیاسا

(اندیشاه سیاسای در عرداه

عمل)» ،مجله علوص سیاسی ،شماره .2۱
 .1۳شبر ،السیدعبداهلل( ،) 1۸15االخال  ،قم منشورات مکتبت بصیرتی.
 .11غرویان ،محسن( ،)1۸۳1فلسفه اخال  ،قم مرار تحقیقات اسالمی سپاه.
 .2۱غرالی ،ابی حامد محمد بن محمد(14۱۱ث) ،احیأ علوص الدین ،ج  ،۸جرء  ،۳بیاروت

اخالق سیاسی در گفتمان انقالب اسالمی

 .1۱ااااااااااااا ،)1۸5۱( ،طرح الى اندیشه اسالمى در قرآن ،تهران دفتر نشر فرهنگ

دارالکتب الفلمیه.
 .21مسکویه ابوعلی( ،) 1412تهذیب االخال و تطهیراالعرا  ،قم انتشارات بیدار.
 .22مهاجرنیا ،محسن« ،اخال مدنی مالاحمد نراقی» ،فصلنامه علوص سیاسی ،ش .1۳
 .2۸ااااااااااااا« ،)1۸۳1( ،امکان تأسیس اخال مادنی بار مبناای اخاال سیاسای
نراقی» ،مجموعه مقاالت همایش فاضلین نراقیین ،قم.

 .24ااااااااااااا ،)1۸۳1( ،دول

در اندیشه سیاسی فارابی ،تهران پژوهشااه فرهناگ

و اندیشه اسالمی.
 .25ااااااااااااا« ،)1۸۳۳( ،ساختار حکوم اماص علی

» ،دانشنامه اماص علای

،

31

جلد ،۱تهران پژوهشااه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .2۱ااااااااااااااا« ،)1۸۳2( ،دول ا در اندیشااه و عماال اماااص عل ای

» ،مجموعااه

سیاستنامه علوی ،قم بوستان اتاب.

 .2۳ااااااااااااا ،)1۸12( ،فلسفه سیاسی آی

اهلل خامنه ای ،تهران پژوهشااه فرهنگ

و اندیشه اسالمی.
 .2۳ااااااااااااا« ،)( ،فلسفه عدال

در اندیشه سیاسی آیا اهلل خامناهای» ،فصالنامه

قبسات ،ص.51
 .21ااااااااااااا ،)1۸۳۱( ،اماص خمینی و ارام انسانی ،مؤسسه تن یم و نشر آثار اماص
خمینی.
 .۸۱ااااااااااااا« ،)1۸۳۳( ،مبانی عرفانی اندیشاه سیاسای امااص خمینای» ،فصالنامه
سال هیجده /شماره هفتاد  /تابستان 49

مطالفات انقالب اسالمی.
 .۸1ااااااااااااا« ،)1۸11( ،مبانی و ادول مدیری

متفالی در اندیشه علوی» ،انااره

مدیری علوی ،دانشااه پیاص نور.

 .۸2ااااااااااااا ،)1۸۳۳( ،نقش مفنوی

در اندیشه دفاعی اساالص ،مجموعاه مقااالت

اناره نقش مفنوی در نبرد نامتقارن ،تهران .
 .۸۸ااااااااااااا ،)1۸۳۱( ،اندیشه سیاسی مسکویه ،قم بوستان اتاب.
 .۸4ااااااااااااا« ، ،جامفه آرمانی در اندیشه سیاسای آیا

اهلل خامناهای» ،فصالنامه

مفارف ،شماره.۱۸
 .۸5ااااااااااااا« ،)1۸12( ،ااراردهای سیاسای امار باه مفاروف و نهای از منکار»،
سازمان بسیج اساتید.
 .۸۱نراقی ،مالاحمد( ،) 1۸۳۱مفراج السفاده ،تهران انتشارات اتابفروشی اسالمیه.
 .۸۳النراقی ،مالمحمدمهدی(بیتا) ،جامع السفادات ،بیروت مؤسسه األعلمی للمطبوعات.
 .۸۳نیکولو ماایاولى( ،)1۸۳4شهریار ،ترجمه داریوش آشورى ،تهران اتاب پرواز.

3۲

 .۸1ااااااااااااا ،)1۸۳۳( ،گفتارها ،ترجمه محمد حسن لطفى ،تهران خوارزمى.

 .4۱دوفوشه اور ،هانری( ،)1۸۳۳اخالقیات ،ترجمه محمدعلی امیرمفری ،عبدالمحمد روح
بخشان ،تهران مرار نشر دانشااهی.

اخالق سیاسی در گفتمان انقالب اسالمی
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