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Abstract 

Political ethics has various functions and roles in Islamic society 

and it is as a software of Islamic civilization. These functions helps 

us to increase the capacities of Islamic political thought in order to 

strengthen the Islamic system. It used to in a wide range as a 

modern Islamic civilization. This article try to examine the 

functions of political ethics in educating, regulating and analyzing 

should and should not of the political system and how they can be 

used in the direction and approach of creating a nascent Islamic 

civilization. The hypothesis is “interactive-evolutionary process 

such as individual, society and government are included functions 

of political ethics in Islamic society that be used to in a proper of 

power commensurate with modern Islamic civilization, political 

culture promote civilization; Civilizational responsibility; Helping 

to move from self-centeredness and dynamism to civilization; Help 

sought the efficiency of the political system and synergy to the 

formation of a dialogue of civilization, civilization by descriptive-

analytical method. 
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 چکیده

افزار تمدن اسالمی به شمار عه اسالمی است و نرمهای گوناگون در جاماخالق سیاسی دارای کارکردها و نقش

ی سیاسی شهیاندی این گرایش از هاشیگنجاو  هاتیظرفدهد تا رصد این کارکردها به ما یاری می .رودمی

ای وسیع به نام تمدن نوین اسالمی به کار بریم. اسالم را در جهت تقویت نظام اسالمی و سپس در گستره

بررسی کارکردهای اخالق سیاسی در تربیت، تنظیم و تحلیل بایدها و نبایدهای نظام پژوهش حاضر، در صدد  

را  در جهت و رویکرد ایجاد تمدن نوپای اسالمی به کار گرفت. در  هاآنتوان که چگونه میسیاسی است و این

عه و دولت، گانۀ فرد، جامتکاملی سه-با توجه به فرآیند تعاملیشده است که  تأکیدفرضیه بر این أمر 

ی قدرت متناسب با توان در کاربری شایستهی اسالمی را میکارکردهای اخالق سیاسی در جامعه

سازی؛ بخشی به فرهنگ سیاسی مطلوب در جهت تمدنهای تمدن جدید اسالمی؛ عمقمطلوبیت

سوی نگرة تمدنی؛ یاری به شناسی تمدنی؛ یاری به گذر از خودمحوری و پویش بهمسئولیت

وگوی تمدنی جستجو کرد. اموری که هر گیری گفتافزایی برای شکلآمدی نظام سیاسی و همکار

دهد. روش سوی تمدن را پیش پای رهروان قرار میهایی استوار در جهت حرکت بهیک گام

تحلیلی است. پردازش کارکردهای اخالق سیاسی و تالش -تحلیل در این مقاله از نوع توصیفی

   رود.ها در تمدن جدید اسالمی، نوآوری تحقیق به شمار میآنبرای بازیابی نقش 
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 مقدمه

گیری بنیادین و بسترهای الزم و کافی برای شکل هایدر اندیشه و تمدن اسالم، زیرساخت

گر روابط ه دستورهای اخالقی آن، تنظیمکاخالق سیاسی وجود دارد و با لحاظ این

-کارکردهای متفاوتی از آن انتظار رفته و می طبعاًاجتماعی جامعۀ اسالمی است،  -سیاسی

که چه از مباحث اصلی در اخالق سیاسی، وجه کارکردی آن است، اینرود. بنابراین یکی 

کند و چه مقدار میی اسالمی و برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی بازی نقشی در جامعه

گشای جامعه و دشوارة اعمال قدرت باشد، أمری است که همیشه مورد تواند مشکلمی

دستورها و نظام ارزشی حاکم بر  اصوالًکه یژه آنوبهاندیشی بوده است، پرسش و ژرف

ای فراهم سازد تواند زمینهاخالق سیاسی، کاربردی و عملیاتی بوده است و این دستورها می

 یابی به تمدن اسالمی فراهم شود. های آغازین دستگامتا 

اجتماعی، در این  -گشایی اخالق سیاسی در زندگی سیاسیبا توجه به وجه کارکردی و گره     

نوشته، بحث از آن است که اخالق سیاسی در تربیت، تنظیم و تحلیل بایدها و نبایدهای سیاسی چه 

توان آن را در جهت و رویکرد ایجاد تمدن نوپای و چگونه می کند و چه کارکردی داردنقشی بازی می

بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش آن است که کارکردهای مهم اسالمی به کار گرفت.  

وسوی تمدن اسالمی کدام است؟ در فرضیه بر این أمر تأکید شده اخالق سیاسی در سمت

تکاملی دارند، -فرایندی تعاملی گانۀ فرد، جامعه و دولت،که سهاست که با توجه به آن

ی قدرت توان در کاربست شایستهی اسالمی را میکارکردهای اخالق سیاسی در جامعه

بخشی به فرهنگ سیاسی مطلوب در جهت های تمدن اسالمی؛ عمقمتناسب با مطلوبیت

سوی نگرة شناسی تمدنی؛ یاری به گذر از خودمحوری و پویش بهسازی؛ مسئولیتتمدن

وگوی تمدنی گیری گفتافزایی برای شکلی؛ یاری به کارآمدی نظام سیاسی و همتمدن

وسوی ی اسالمی را در سمتتواند جامعهاز آن کارکردها می هرکدامجستجو کرد که 

 تمدنی نوین و متفاوت راهبری کند.
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 پیشینه پژوهش -1

ها و ر کتاببا پژوهش و تحقیقی که در رابطه با موضوع کارکردهای اخالق سیاسی د

ی پژوهش حاضر، کتاب های معتبر پژوهشی به عمل آمد. در باب پیشینهمقاالت و سامانه

طور خاص به کارکردهای اخالق سیاسی پرداخته باشد و اگر ای یافت نشد که بهیا مقاله

شده باشد یا مربوط به اخالق سیاسی نیست و یا بدون رویکرد تمدنی یبررسمواردی هم 

رو از این منظر که در جستجوی کارکردهای  ی پیشنوشتهاست. بنابراین شده یلتحل

 باشد، دارای نوآوری است.یماخالق سیاسی با رویکرد تمدنی 

 بیان مفاهیم -2

 تمدن اسالمی -2-1

های تمدن به معنای گسترده یعنی نه فقط رفاه در زمینۀ ضرورت»برخی بر این باورند که 

ای که زندگی بشری را به مرتبهینحوبهت و پرورش فضیلت روزانه، بلکه پاالیش معرف

 یدهبه هم تن اییدهپد را در اصطالح، تمدن (00ص ،1011، )یوکیچی«. باالتر برکشد.

شامل را  یاتو هنر و ادب یاسیس ی،اقتصاد ی،اجتماع یدادهایی روکه همه گویندیم

 نظم یبرقراربر  تمدن ( محمدتقی جعفری در تعریف11، ص1،ج1011شود. )لوکاس، می

 یمنتف را رانگریو یهاتزاحم و هاتصادم که جامعه کی یهاانسان روابط در یهماهنگ و

کند اشاره دارد. )جعفری،  هاآنجایگزین  را کمال و رشد ریمس در مسابقه و ساخته

و  یاز عوامل اخالق یامجموعه ،تمدندیگر در باور ایشان، یانببه( 200، ص1،ج1010

الزم  یهمکار ی،از مراحل زندگ یا، در هر مرحلهدهدیاست که به جامعه فرصت م یماد

 (10، ص1011. )جعفری، رشد به عمل آورد یرا برا

-افزارها و سختای از نرمتوان گفت که تمدن اسالمی، مظهر و جلوة مجموعهمی      

همگن با  ایی اسالمی است که در سامانههاارزشافزارهای برآمده از فرهنگ و 

بخش، موجب رشد و شکوفایی استعدادهای انسان و جوامع بشری در دستاوردهای تعالی

 (20ص ،1010، یدباقریسگردد. )های مادی و معنوی میعرصه
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 اخالق سیاسی -2-2

که و بایدها و نبایدهای اخالقی در عرصۀ سیاسی باشد و این هامنشاگر بحث از رفتارها، 

آید، اخالقی ها آراسته گردد، بحث از اخالق سیاسی به میان میآنچگونه نفس انسانی به 

ها، های تقویت یا خالصی از آنای از رفتارهای سیاسی نیک و بد، روشکه مجموعه

شده یا نشدة فضائل یا رذایل در جان صاحبان قدرت و شهروندان را بحث حضور نهادینه

د. اخالق سیاسی، بایدها و نبایدهای اخالقی بخشها را سامان میکند و رفتار و کردار آنمی

کند و روابط متقابل شهروندان با یکدیگر، با دولت و کارگزاران نظام سیاسی را تنظیم می

 نگاه درجۀ یک به مسائل آن دارد.

  کارکرد -3 -2

یا که در جهت برآوردن نیاز یا نیازهای اجتماعی ها فعالیتای از مجموعه عنوانبه 1کارکرد

راهی برای به دست آوردن هدف  (101، ص1011)ریتزر،  گیردانجام می موردمطالعهم نظا

های اجتماعی یا یک أمر است؛ کارکرد، اثر یا فعالیتی مشخص و مورد انتظار، از پدیده

که چرا در یک نظام و این«. کارکرد حکومت»، «کارکرد گروه»شود است؛ لذا گفته می

آید، بخش و جزئی از جواب به و پیامدی به وجود میبا هدف مشخص، اثر ای سامانه

گردد. به تعبیر دیگر، کارکرد، عمل و نقشی است که از شخص، نهاد یا یبرمچیستی کارکرد 

آید و مناسب و هماهنگ با آن هدفی است که برای آن پدیده یبرمطور ویژه، یک أمر به

,Webster)شده است یفتعر : ارکرد اخالق سیاسی، طور خاص، کپس به (

کند که های مربوط به حضور اخالق در سیاست را بررسی میاثر، عمل، نقش و فعالیت

 یابی به اهداف است.  دورنمای این کارکردها، دست ناظر به اهداف آن است،

 روش و تمهید نظری -3

-تحلیلی به انجام  -این مهم با توجه به روش خوانش متون و نصوص دینی و توصیفی

 رسیده است. 

 .................................................................................................................................................................  
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افزاری است که در کلیت رود و همچون نرمبه شمار می هاتمدناخالق زیرساخت 

های صاحبان قدرت و ها، باورها و اندیشهها، ارزشیابد و ذهنیتجامعه حضور می

دانیم کند. از دیگر سو میهای تمدنی راهبری میسوی مطلوبیتسازد و بهشهروندان را می

ای دیرینه است که جوهرة جاودانی یک تمدن بزرگ جهانی با سابقه اسالم خالق و»که 

( مهم آن است که مبانی نظری اخالق 1، ص1010)نصر، «. چهارده قرن را دربرگرفته است.

های اخالقی، موقعیتی را فراهم کنند و ارزشای در این مسیر بازی میاسالمی نقش عمده

پیشرفت مادی و معنوی هر جامعه در آن است که ی اسالمی، قانع شود که کند تا جامعهمی

اخالق، تمدن ی بیگر سازد. جامعههای فردی و اجتماعی خود جلوهاخالق را در عرصه

اخالق و معنویت، در گذر زمان با مشکل روبرو خواهد شد. سازد و تمدن بیاخالق میبی

ی تمدن، گستره( با ریزش توحید، اخالق و معنویت به 111، ص1011)ر.ک. واسعی، 

شود که در کنار علم و دانش و فرهنگ، اخالق و معنویت نیز نقش یبرپا متمدنی پویا 

ی این امور، عقالنیت، نقشی اثرگذار و همهی پشتوانهکه در کلیدی بر عهده دارند. آن طور 

عقالنیت زیرساخت نظری تمدن  -معنویت و علم  -سازنده دارد، بنابراین دو بال اخالق

است  یتمعنوو دانش ی، هدف، همراهی در تمدن اسالم»کنند، می را فراهم میاسال

شود که به انسان ( و مسیر حرکتی آن از سویی با اخالق فراهم می11/1/1011 ای،خامنه)

بخشد، از سویی دیگر، معنویت است که انسان را از رهایی از طاغوت درون و برون می

ی اسالمی را از جهل و نادانی بال علم و دانش، جامعه کهرهاند، آن سان طاغوت درون می

ای که کند. چهارگانهدور می یت، عقالنیت است که جامعه را از خرافهدرنهاسازد و دور می

دهد. سوی تمدنی توحیدمدار، علمی، اخالقی، عقالنی و معنوی حرکت میمسیر را به

و حرکت به  یدگفتمان درآ کالن یکصورت به یتمدن یگستره شودیآنچه موجب م»

است که در خودآگاه تمدن و بلکه در باور آن نظام  یتیغا ید،سمت مطلوب را آغاز نما

 یشموجود در تمدن بدان سو گرا یهاوجود دارد و نظام یجمع یتعقالن یا یند ی،اجتماع

ده آغازش یسازتمدن یندگفت فرا توانیمرحله است که م ایندارند. درست پس از گذار از 

 نظام یتو درنها یبه انسجام اجتماع ینظام تمدن شودیسبب م یتغا یناست. تولد ا
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رسد که در این میان، نقش به نظر می (11، ص1011 یگران،و د ییبابا. )برسد یاجتماع

گیری تمدن، بیش از دیگر سازی در جهت رشد اخالقی جامعه و شکلبرای زمینه هادولت

تأمین سطح زندگی بهتر برای مردم  ،دولت ییفهترین وظمهم عوامل است، به بیان ارسطو،

دولت قبل از هر چیز ابزاری برای رسیدن به تکامل بلکه  ،ستنییا ازدیاد منافع مالی 

 (231، ص1011، جانکار. )ستا هااخالقی انسان

 
 

 یدمداروجوه کالن چهارگانه تمدن توح: 1نمودار 

شود، د قلمرو سیاست و اعمال قدرت میاخالق وار کهآنگاهدر نگرش اسالمی، 

سوی اخالق، نظام اسالمی با ایجاد بسترهای رشد و حرکت جامعه به مرداندولت

محور را به وجود ی اخالقگیری شهروندان و جامعههای آغازین برای شکلگام

سوی تمدن ی فرد، جامعه و دولت اخالقی، مسیر پویش بهگانهسهآورند و می

شود، در این میان و ها برقرار میکنند و تعاملی استوار میان آنراهم میاسالمی را ف

ملت و دولت،  ینب یتوجه نمود که همانند رابطه یستیبا یندی،فرا یکردروبر اساس 

تنها نه یدر نظام تمدن یانب یگر. به دشودیفرد، جامعه و تمدن ارتباط برقرار م یانم

. )بابایی و تعامل دارند یکدیگرارند، بلکه با ند یکدیگربا  یزی، ستفرد و جامعه

 (10، ص1011دیگران، 
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 در جهت تمدن اسالمی گانۀ فرد، جامعه و دولتتکاملی سه-: فرایند تعاملی2نمودار

ی هیپای باورهای دولت اسالمی، بر مجموعهشهید صدر بر این باور است که 

غایت پویش تمدنی شایسته ایمان به خدا و صفات اوست و خدا را هدف مسیر و 

ای است که حرکت تمدنی انسان دهد و این همان باور یگانهبر روی زمین قرار می

گرا در کنار هم ( لذا دولت و انسان تمدن0، ص1001بخشد. )الصدر، را استمرار می

 سازند.گیرند و بستر ایجاد تمدن نوین اسالمی را فراهم میقرار می

اره به ایجاد مقدمات مبارزه در مکه و مدینه، به این نکته مقام معظم رهبری ضمن اش

عملیاتی شد، موجب گردید  کهآنگاهین در آن مقطع، حرکت آفرهای اشاره دارد که ارزش

رسد در ( به نظر می0/2/1011 تا دو سده بعد، تمدن اسالمی شکل گیرد. )بیانات رهبری،

افزایی میان المی، هماره نقش همگیری تمدن اسالمی در گذشته و تمدن نوین اسشکل

ی هاافقسوی حرکت به شهروندان، جامعه و نظام سیاسی وجود دارد که در کنار هم،

ای که پویایی تمدنی برای انسان را در حقیقت، آن هدف یگانه»گیرندمیمتعالی را پی 

دید و های جاش ادامه دهد، تالش برای کشف افقکند تا به سیر و درخشندگیتضمین می

 ( 0، ص1001)الصدر، « ی تازه و نوآورانه استهاحرکت

ی اخالق که جوهرهکه این روند، دستوری و فرمایشی نیست، بلکه با توجه به تر آنمهم

ی اسالمی به مبتنی بر رفتارهای اختیاری و مشتاقانه است، رفتارها، گفتارها و همت جامعه
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اهداف متعالی خود شکل خواهد گرفت. همگان  سویافزا و بدون الزام قانون بهصورتی هم

ی معرفت، عرصهوران یشهاندرسانند، یمتالش خویش را از روی شوق و اراده، به انجام 

کنند، کارگزاران نظام اسالمی، قوانین و های دانشی و شناختی تمدن را ایجاد مییرساختز

عناصر  عنوانبهاسالمی، ی کنند و شهروندان و کلیت جامعهمقررات حرکت را طراحی می

 سازند. سوی تمدن را فراهم میپیشران، پویندگی به

 محور. کارکردهای اخالق سیاسی در نظام اسالمی تمدن4

 اهللیصل) برای پادشاه توضیح داد که چرا به پیامبر اسالم مسلمانان در حبشه ةندینما کهآنگاه

که کارکردی اخالق اشاره کرد و این اند، به اصول کاربردی وایمان آورده (لهآ و هیعل

مدار ایشان، چگونه توانست زندگی آنان را دگرگون سازد، وی توضیح های فضیلتستورد

که در آن تا آن دادند،آنان کارهای خالف اخالق انجام می داد که در شرایط جاهلی،

های در عرصه سوی اخالقمردم را بهخدا رسولش را در میان آنان برانگیخت تا  آشفتگی،

ها در زندگی اجتماعی اشاره کاربرد آنمختلف دعوت کند. وی سپس به چند ارزش اخالقی و 

 :کندمی

همسایگی نیکو، دوری از  ی، پیوند با خویشان،دارامانتیی، گوما را به راست»

دروغ و خوردن مال ما را از فواحش و شهادت به و مر کردحرام و خون مردم، أ

 (001، ص1ج ،1021)ابن هشام، «. کرد ینه ،میتی

جویی کرد، های گوناگون اجتماعی پیتوان در عرصهکارکردهای اخالق سیاسی را می

محور شود بررسی کارکردهای آن در نظام اسالمی با رویکرد تمدندر ادامه بیان می آنچه

 تواند تحولی اساسی در تحلیل مسئله به وجود آورد. است که می

 های تمدن اسالمیی قدرت، متناسب با مطلوبیتایستهاول. کاربست ش

ترین کارکردهای اخالق سیاسی آن است که قدرت به شایستگی و بایستگی یکی از اصلی

ی اسالمی به کار گرفته شود و وجه ابزاری آن به نحوی اجرایی شود که دارای در جامعه

با اعمال اخالق سیاسی،  اثربخشی باال در جهت هدف بنیادین رشد و کمال جامعه باشد.
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شود، حال اگر کارگزار احتمالی، فردی اخالقی گرفته میجلوی افراد ناالیق در أمر قدرت 

کنندة مصالح جامعۀ تواند تأمینمسئولیتی که در آن شایستگی ندارد و نمی طبعاًباشد، 

خود خواهد دیگری را نصب کند، بر پذیرد و اگر فردی است که میاسالمی باشد، نمی

کسی را بر مصدر أمر قرار دهد که لیاقت کافی و الزم را برای آن  اخالقاًداند که فرض می

 مسئولیت داشته باشد. 

در نگرش اسالمی، قدرت همراه با رعایت اصول اخالقی است و کاربری آن در جهت 

ن، قدرت، از میااقامۀ مصالح مردم و جامعه است و منافع فردی، در رأس قدرت یا  بدون 

ی مصالح اقامهاهلل نائینی، محدودیت والیت سلطنت، با هدف یتآشود. در باور برداشته می

ی مراقبهکه با حضور آزادی، ملت از حق محاسبه و شود، آن سان نوعیه معنادار می

شوند و حق مشارکت با سلطان در همۀ امور نوعیه مملکت پیدا کارگزاران برخوردار می

داند می« اقامه مصالح نوعیه»ساس سلطنت والیتیه را عبارت از والیت بر کنند. لذا وی امی

 (03، ص1011ینی، نائسازد. )و به همان اندازه آن را محدود می

تعبیر شده است و  های اخالق سیاسی، از حکومت، به امانتدر اندیشۀ دینی و آموزه

دهد، ادا هایی که انجام میحاکم باید امانت خویش در خدمت به مردم و پاسخ در برابر کار

 الْأَماناتِ تُؤَدُّوا أَنْ یَأْمُرُکُمْ اللَّهَ إِنَّ» :کندیم زیر استناد باره به آیۀیندرانماید. شهید مطهری 

 دهدمى فرمان شما به خدا( 01بِالْعَدْل )نساء/  تَحْکُمُوا أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَکَمْتُمْ إِذا وَ أَهْلِها إِلى

 داورى عدالت به کنید،مى داورى مردم میان چون و کنید ردّ هاآن صاحبان به را هاهسپرد که

 نگهبان و امینعنوان به را اجتماع سرپرست و حاکم کریم، افزاید که قرآنو در ادامه می« کنید.

نماید.  ادا باید وشده سپرده او است که به امانت نوعی عادالنه حکومت شناسد،می اجتماع

باره خطاب به کارگزاران خود به آشکاری یندراالسالم( یهعل( امام علی )11، ص1011ی،)مطهر

 که (01یالبالغه، نامه)نهجاالَئِمَّۀِ  وَسُفَرَاءُ االُمَّۀِ، وَوُکَالَءُ الرَّعِیَّۀِ، خُزَّانُ فَإِنَّکُمْ»کند که:بیان می

 «امامان و حکومت هستید. یرانسف و نمایندگان امت و رعیت داروران و خزانهگنج شما

وری حاکمان، داری و گنجهای اخالق سیاسی مانند باور به مسئولیت، امانتحاکم شدن ارزش

تواند کاربرد های اخالقی، میتالش برای تأمین مصالح کالن جامعۀ اسالمی و اجرایی شدن آموزه
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ند و نقشی تأثیرگذار را بر مدار، هدایت کآمیز و شفقتوسوی شایسته، احسانقدرت را در سمت

در همین راستا، یکی دوش اخالق سیاسی بگذارد تا امور در شاهراه تمدن اسالمی جریان یابد. 

های همیشگی اخالق سیاسی آن بوده است که قدرت در جامعه، کاربردی دور از از دغدغه

خودکامه  ای که قدرتمندان فاسد وفساد داشته باشد و از آن سوءاستفاده نشود. جامعه

یابد، زیرا که در این وضعیت، های تمدنی دست نمیگاه به مطلوبیتیچهداشته باشد، 

یابند، بنابراین یکی از اجتماعی خویش دست نمی -شهروندان به حقوق سیاسی

ی است که بتواند جلوی فساد قدرت اسامانههای مهم تمدن، طراحی ساختار و یرساختز

های اثرگذار جامعه را در ثروت و قدرت و بسیاری از عرصهغالباً  هاحکومترا بگیرد. 

توان به های اخالقی، میاختیار خویش دارند و در صورت دوری از فساد و التزام به ارزش

گیرد که بتوان تر به خود میشکلی جدی آنگاه این کارکرد،امید داشت.  هاتمدنگیری شکل

 گذاری کرد.   نونی قاعرصهمعیارهای اخالق سیاسی را وارد 

های ی جنبههمهتواند تواند یکی از موانع جدی فساد قدرت باشد، اما نمیقانون می

فساد قدرت را مهار کند، بر این اساس، برای جلوگیری از فساد قدرت، بیش از هر زمان 

های دیگری به اخالق سیاسی و مهار اخالقی حاکمان نیاز داریم. اگر اصول و ارزش

زندگی و رفتار حاکمان، چیرگی یابد، حتی اگر قانون به آنان اجازه دهد، کاری  اخالقی در

کنند و چنین نمی بازهمی دور بزنند، سادگبهکنند یا اگر بتوانند قانون را خالف اخالق نمی

شود تا ورزان، موجب میمانند. حاکمیت چنین اخالقی در میان قدرتبه اخالق ملتزم می

 هم آید.  سازی فرابستر تمدن
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 اخالق سیاسی و مراتب دوری از فساد قدرت :3نمودار 

ین کار ضد اخالقی، رفتار تربزرگیابد که حاکم به اخالق آراسته شود، درمی کهآنگاه

متکبرانه، خودمحوری و خودگرایی است و خوی استبدادی، نسبتی با اخالق ندارد، اما در 

دن سخن دیگران بر زمامداری که اخالق بر رفتار او حاکم باشد، سنگین نیست، مقابل، شنی

بر من گمان مبرید که اگر حرف حقی بگویید، »فرماید: باره مییندراع( )امیرالمؤمنین 

پس از .. خواهم که بزرگم شمارید.پذیرفتنش بر من سنگین است و گمان نکنید که من می

 (211ه شهیدی، خطبهالبالغنهج. )«ودداری نکنیدخ ،گفتن حق یا مشورت در عدالت

توانند، جلوی نقد دیگران را بگیرند و ی میسادگبهبه یادآوریم که صاحبان قدرت 

ای اختناقی به وجود آورند اما روح اخالقی ممکن است او را از برخورد خودکامانه جامعه

که جلوی هر انتقاد و سخن ای از تقدس و نقدناپذیری نبیند بازدارد تا خود را در هاله

 سوی فساد، راهبری کند. راست را بگیرد و قدرت را به

 دوری از فساد با التزام به اخالق

دوری از فساد علیرغم اجازه 

 قانون

 دوری از فساد با التزام به قانون

 فساد قدرت با دور زدن قانون

فساد قدرت با بهانه سازی 

 قانون

 دورازبهفساد مطلق قدرت 

 قانون و اخالق
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ها و ای از فساد قدرت، خودخواهیبا این روحیه و عدالت اخالقی، تا اندازه

به تعبیر رهبر یابد. شود و رفتار و گفتار قدرتمند، سامان میهای انسان کاسته میخودکامگی

رهای تربیتی بر ساختارهای علمی و آموزشی به این دلیل تقدم ساختا»انقالب اسالمی: 

شده و دهد که علم بدون تربیت و تزکیه منحرفها نشان میتاریخی تمدن یاست که تجربه

با عدالتی که در جان و  (10/31/1011 ای،خامنه) «.کندفاجعه درست می ،خدمت یجابه

و کلمات، قبل از اقدام، از صافی رفتارها  تکتکنهان صاحبان قدرت، نقش بسته باشد، 

که دهد، آن سانگذرد، بنابراین ستم در فرایند آگاهانه رخ نمیای به نام عدالت میسنجیده

-گیری شورایی، برنامهبرای جلوگیری از ستمِ ناآگاهانه نیز هر نظامی به قانون، تصمیم

ا که انسان همواره ( زیر10، ص1010نیاز دارد )سیدباقری،  شدهحسابهای دقیق و ریزی

زمانی آگاهانه و گاهی ناآگاهانه در آستانۀ لغزش است، پس مهار بیرونی باید بر او نظارت 

سر های اخالقی، حاکمی در برابر آموزه کهآنگاهگیرانه داشته باشد. اما مستقیم و سخت

س و وسوا دقتبهدهد، با مردم و شهروندان نیز خداوند تن می حکمبهآورد و یفروم

جلوی  کمدستکند و برخورد خواهد کرد و از ستم و لگدمال شدن حقوق آنان، دوری می

های نظام یتظرفی همهدرصد باالیی از فساد قدرت، گرفته خواهد شد، قدرتی مطلوب که 

 گیرد. سازی به کار میوسوی تمدنی اسالمی را در سمتو جامعه

 سازیت تمدنبخشی به فرهنگ سیاسی مطلوب در جهدوم. عمق

و فرهنگ سیاسی مطلوبی است که تالش ها ای، دارای ارزشهر نظام سیاسی و جامعه

ها را در میان مردم، حضور عملی و عمق بخشیده و فراگیر سازد. اصل اولی کند تا آنمی

های متعالی در جامعه، با اصالح قوانین و های معقول و مطلوبیابی به خواستهبرای دست

که پشتوانۀ اجرایی و آید، واقعیت آن است که قوانین با آنها به دست میآن اجرایی شدن

توانند در همۀ مراحل نقش موفقی بازی کنند، قدرت سخت و نرم را در اختیار دارند، نمی

انبوه  هاآنای برای فرار و گریز از قانون دارند، نشانۀ ها همیشه بهانه و حیلهزیرا که انسان

اقتصادی است که امروزه در جهان شاهدیم، از این بزنگاه  -ن سیاسیفسادهای گوناگو

شود و شناسی اخالقی مطرح میاست که نقش اخالق سیاسی و وجدان کاری و مسئولیت
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 داشته باشد. یابی به فرهنگ سیاسی مطلوبتواند کارکردی عمده در دستمی

ها را دان و تعامالت آنو هنجارهای یک نظام سیاسی و شهرون هاآرمانفرهنگ سیاسی، 

شناختی و فکری است. در تعریف آن آمده نگیرد و دارای ابعاد ذهنی، عاطفی، روادر برمی

ای که توسط جامعهاست  یهنجارهای داوریمشترک و  هاییدگاهاز دای مجموعهاست که 

که است  آن ةدهندنشان یاسی. مفهوم فرهنگ سگیردکل میشیاسی، در ارتباط با نظام س

آن  یتبه مشروعچه باوری نسبت و  بینند، چگونه میکلیک  عنوانرا به یاسینظام س دم،مر

ای در تعریف دیگر آمده است، فرهنگ سیاسی مجموعه (.Winkler,  pدارند )

بخشد و ها، باورها و احساساتی است که به فرایند سیاسی، نظم و معنا میاز نگرش

 کند. دهد که رفتار نظام سیاسی را تنظیم میمی و قوانینی ارائهها مفروض

( International Encyclopedia of the Social Sciences, , Vol. , p. ) 

تصور و برداشتی است که  و سیاسی هر نظام زیرین سیاسی، زیرساخت و الیۀ فرهنگ

حلۀ روابط سیاسی و سپس به مر آغازشدهمردم از آن در ذهن دارند، این نگرش که از ذهن 

های حاکم بر جامعه، ارتباطی استوار دارد. در رسد، با اخالق و ارزشو تعامالت قدرت می

دهد. یمسیاست، رخ  به نسبت جامعه یکهای ارزش و احساسات سیاسی، باورها، فرهنگ

از  هرکدامسوی بهها گیری آنسیاسی و جهت های مردم از نظامتصورها و ارزیابی

اخالق آن جامعه پیوند دارد، اخالقی که در تعامالت  ازجملهبه عواملی چند ، هاارزش

تنها تمدّن ، دورانت لیوی اولیه تمدن است، به تعبیر یهپاگیرد که اجتماعی و شهر شکل می

و  هیّلحاظ، با سج کیاز  و تمدن اندازدیو شهر م نهیمد جادیاست که انسان را به فکر ا

 (0، ص1، ج1010)دورانت، «. .شودیم یکیعاشرت خصلت مؤدب بودن و حسن م

شود که در کنار زمانی فرهنگ سیاسی مطلوب در شهر و جامعۀ اسالمی حاکم می

اخالق سیاسی نقشی بارز بازی کند. برای نمونه، اگر یکی از عناصر مهم  عوامل دیگر،

درت و مردم فرهنگ سیاسی، به روابط عاطفی میان شهروندان بستگی دارد یا اگر روابط ق

برخاسته از اعتماد متقابل یا مهرورزی، همیاری و همکاری باشد، همۀ این موارد با اخالق، 

هایی های متعالی حاکم بر جامعه برگرفته از فضیلتکه ارزشگیرند، هم چنانسامان می
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گیری، چون حکمت، عدالت، اعتدال، شجاعت، رواداری، تحمل مخالف، مشورت

خیرخواهی نسبت به یکدیگر است که بار همۀ این فضائل را اخالق نقدپذیری، نقادی و 

 کنند.بالند و رشد میگیرد که در فرهنگ مطلوب، میسیاسی بر دوش می

یکی از اصول شایسته در فرهنگ  عنوانبهدر اخالق سیاسی، انتقادگری و نقدپذیری 

ها پندارد یا یلتفضمۀ کند که نباید خود را جامع هسیاسی مطلوب، به فرمانروا گوشزد می

پذیرد تا نقد شود، بلکه حتی بسترها و خالی از عیب و کاستی شناسد، با این وصف، او می

سازد تا مردم آزادانه های نقادی خود و دیگر اعضای ساختار سیاسی را فراهم میزمینه

النه، در ، اصالح و پرسش پردازند. با این نگره، فرهنگ نقد شایسته و نقدپذیری عاقنقدبه

گردد. در فراگرد عقالنی، نقد سازنده از تخریب جدا یابد و تعمیق میجامعه رشد می

های توان به افقشود، اهمیت این نکته برای آن است که بدون نقد دلسوزانه، نمیمی

یافت. جامعه و نظام سیاسیِ خواهان رشد، خواهان نقد دستمطلوب پیشرفت و تمدن 

شود و فرهنگ مطلوب، در ها تقویت میها و برنامهالمانه، تصمیمسازنده است. با نقد ع

سوی تمدن و تعامالت انتقادی، جامعه به هاوبرگشترفتکند. در جامعه رشد پیدا می

 اسالمی گام برخواهد داشت. 

به هنگام حاکمیت اخالق در عرصۀ سیاست و تعمیق فرهنگ سیاسی مطلوب که روی 

دارد، هم شهروندان و اطرافیان زمامداران و کارگزاران، کار سوی تمدن نوین اسالمی به

و  شودبسیار دشوار می یاخالقو رفتارهای غیر پیشنهادهاکنند و ، طلب نمیخالف اخالق

مدار تواند کار ضد اخالقی انجام دهد. اگر فرهنگ سیاسی اخالقی نمیسادگبههم زمامدار 

گیرد که کسی خالق در اجتماع چنان باال میای حاکم شود، مطالبه و تقاضای ابر جامعه

های حاکم و هنجارهای مطلوب جامعه، حرکت تواند برخالف روند ارزشی نمیراحتبه

شود. برای نمونه اگر کند و برنامه ریزد و اگر چنین کند با هجمۀ اجتماعی روبرو می

شود و مردم آن را تبدیل  هاارزشیی، أمری خالف اخالق و گودروغای ی در جامعهراستبه

در روابط اجتماعی خود أمری زشت تلقی کنند، عالوه بر روابط خود، از حاکم و کارگزار 

شدید  هایبا واکنش طبعاًپذیرند که  دروغ بگوید و اگر چنین کند، اسالمی نیز هرگز نمی
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 گردد و از اقبال اجتماعی او، کاستهیمقشرهای مختلف جامعه روبرو  ها واحزاب، گروه

 -یی سیاسیگودروغشود، لذا خواهد شد و در گذر زمان از دایرة قدرت حذف می

ای باال بر او تحمیل خواهد کرد، با حاکمیت این فرهنگ مطلوب است که اجتماعی، هزینه

کوشند تا برخالف فرهنگ کنند و میکارگزاران خود را با هنجارهای اخالقی، هماهنگ می

ی جامعه رفتار نکنند و حتی مشاوران و کارگزاران خود سیاسی مطلوب حاکم بر هنجارها

های اخالق سیاسی، را بر پایۀ آن هنجارهای اخالقی برگزینند. این فرایند با حاکمیت آموزه

 دهد.گرا، ژرفایی میگیرد و به فرهنگ سیاسی مطلوب و تمدنسامان می

 شناسی تمدنیسوم. مسئولیت

ی سودپرستی و سوداندیشی جابهت به هم نوع در اخالق سیاسی اسالمی، شفقت و محب

یی و وفاداری، آزادی مسئوالنه، رفتار عادالنه و گوراستنشیند. تکیه بر وجدان اخالقی، می

شناسی و فرهنگ پرهیز از چاپلوسی، تحریف و تخریب، جایگزین گریز از مسئولیت

مدار و بنیادی ارزش شود و فرهنگ جامعه به یاری اخالق،انگاری میسوداگرایی و فایده

کند شناسی به نحوی است که فرد احساس مییابد و این مسئولیتمحور میحقیقت

مأموریتی بس بزرگ دارد که باید در جهت تمدنی بزرگ به انجام رساند. به بیان شهید 

ی زوایای فکری، روحی، همهی به اسالم یرغی هاتمدنامت اسالم بیمار است، سم »صدر: 

های فردی و اجتماعی آن نفوذ کرده است و مسئولیت بزرگی سیاسی در عرصهاجتماعی و 

ی پیامبران و اوصیا است تا امت را از جاهلیت یوهشهای ماست، عمل بر اساس که بر شانه

شناسی برای نمونه، ی مسئولیتمسئله( در 000)الصدر، ص « انسانی غربی نجات دهیم

ئوالنه برای کارگزاران نظام اسالمی، یکی از غالب شدن فرهنگ نصیحت و خیرخواهی مس

کند. هشدار و یادآوری هایی است که با اخالق سیاسی، امکان حضور و اجرا پیدا میارزش

 و معروف به ی اصول و قوانین فقهی مانند أمرهاقالبتواند در مسلمین، هر چند می به امام

 مسئولیت اخالقی، به شهروندان،همراه با احساس  مسئلهگیرد، اما این  جا منکر از نهی

 ی از کنار آن نگذرند و آن را نادیده نگیرند. امامسادگبهبخشد تا می دوچندانای انگیزه

 شمرد که مردم او را نصیحت کنند:السالم(، از حقوق حاکم آن مییهعلعلی)
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 (00یخطبه ،البالغهنهجالْمَغِیبِ ) وَ الْمَشْهَدِ فِی النَّصِیحَۀُ وَ

 .ادا کنید خیرخواهی را حق آشکارا و نهان که است این بر شما من حق

با  از منکرات  یاخالق، نه برایقانون  نیتریقوبه بیان نویسندة طبایع االستبداد، 

 یاشخاص کنداست. در ادامه او بیان می از منکر در عهد استبداد یسرزنش و نه و حتینص

از چاپلوسان  ،غالباً شانی، پس اباشندیو ارشاد نم حتینص مصدر ،که در عهد استبداد

که  یحتیموعظه و نص ندور باشد. چه آ، سخت یراز تأث شانیخواهند بود و کالم ا اکار،یر

فرد دارای  کهآنگاه( اما 110، ص1012، کواکبی. )مرده باشد مانند بذر ،اخالص در او نبود

جویانه را در نظر داشته باشد، از تمدن شناسی باشد و افق دیدی وسیع وی مسئولیتیهروح

کشد و به أمر به معروف و نهی از منکر به معنای دقیق کلمه ریاکاری و چاپلوسی دست می

شناسی خویش را تالشی  برای رسیدن به تمدنی آورد و همه نظارت و مسئولیتروی می

بسیار فراتر از ، پذیریمسئولیتداند. به بیان رهبری معظم انقالب اسالمی: جدید می

دهی اقدامات صورت مسئولیت اداری و انجام کار در حد رفع تکلیف اداری و گزارش

پذیری گرفته در ارتباط با یک مسئولیت شغلی به مقامات باالدستی است، زیرا اگر مسئولیت

گیری توان از آن انتظار پیشرفت و حل مشکالت و شتابنمیشخصی در این حد باشد، 

اما با  (،1/0/1011ای،خامنه) سوی احیای تمدن نوین اسالمی را داشتجامعه بهروند رشد 

های اداری، زمینه برای فرایند امور ی شخصی و حساب پس دادنمحدودهفرارفتن از 

 شود. سوی تمدن اسالمی فراهم میبه

یز توانند با دستاوای نباشد، کارگزاران حکومتی حتی میشناسی در جامعهاگر مسئولیت

قرار دادن قوانین مصوب، به عرصۀ خصوصی شهروندان سرک بکشند و در زندگی مردم به 

های مختلف دخالت کنند، حتی اگر این حضور، بسیار سخت گیرانه و در مواردی بهانه

مدار نباشد، هر مشخص و معین باشد. کارگزاری که احساس مسئولیت نکند و اخالق کامالً

دخالتی را برای خود  هرگونهتواند از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده کند و آینه می

 هادخالتآورانه، این که در دوران جدید، با امکانات پیشرفتۀ فنیژه آنوبهتوجیه کند، 

کسی  مند نباشند، بهشناس و اخالقنیز شده است. بنابراین، اگر کارگزاران، مسولیت ترآسان
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ناپذیر شوند که تیغ به دست گرفته و ممکن است به خود یا دیگران، آسیب جبرانتبدیل می

یز انگفتنهبزند. مولوی نیک سروده که علم و مال و قدرت و منصب، در دست بدگوهران، 

 است:

 زنبه دست راه یغیدادن ت               بدگهر را علم و فن آموختن

 علم ناکس را به دست یدکه آ به            مست  یدادن در کف زنگ تیغ

 آمد در کف بدگوهران فتنه       ن آو مال و منصب و جاه و قر علم
 ی، دفتر چهارم(مولو) 

های محدود از نوع تمدنی، کارگزاران نظام اسالمی از نگره همآنگرا اما با نگاه مسئولیت

-نگرند و از چارچوبو مسائل میو فردی بیرون آمده و از منظری فراگیر به کلیت امور 

اند که باید برای دستیابی آیند. گویی کارگزار و شهروندان پذیرفتههای محدودگر بیرون می

 به تمدن جدید، افقی دورتر را در نظر داشته باشند.

 سوی نگرة تمدنیچهارم. یاری به گذر از خودمحوری و پویش به

 گذر از خودمحوری، خودگرایی، گرا،تمدنهای همیشگی در اخالق سیاسی یکی از دغدغه

-خودبرتربینی و خودبسندگی است. اموری که غالباً در میان صاحبان قدرت بیشتر رخ می

ای از این دهد. جلوههای ویران گر قرار میها و چالشنماید و آنان را در معرض آسیب

جویی کرد، أمری که های فردی، پیتوان در تقدم منافع جمعی بر خواستهدشواره را می

انگاری نگرش تمدنی است و افق دید افراد را بسیار محدود و کوچک اصوالً به معنی نادیده

ی یسهمقاسازد. همۀ تالش اخالق سیاسی آن است تا با تبیین و تحلیل دستاوردها و می

را از « محوریمن»نفسانیت و  رفتارهای سیاسی و تجارب بشری در حوزة عمل اخالقی؛

ابط قدرت، حذف کند. این رویکرد در برابر مکاتب گوناگونی است که تنها به سود رو

گرایی شخصی، مسائل شخصی و لذت فردی باور دارند، برای نمونه، در مکتب لذت

که  یخوب است و هر کار ینجامد،که به لذت فرد ب یهر کارشود که گونه تحلیل میینا

جز چیزی به( در این مکتب، 100، ص1، ج1011باشد. )کاپلستون، یم آور است، بدرنج

( در این 230، ص1010)مور،  استغایت  عنوانلذت تنها خوبی بهو  خوب نیست ،لذت
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 عقل در این»گیرد. قرار می موردتوجهمفید و سودمند باشد، « خود»برای  آنچهنگره، هر 

 هدف هر هاست.خواهش و شهوات هیوم، بردة قول خدمتکار نفس، و به معنای دیدگاه، به

 عقل، این است. کار« خواستنی» که دلیل این خواهد بود به« خوب»خواستنی،  یا شیئی

ها بیاموزد آن و به نموده را تنظیم ها و امیالخواهش نیرومند اما نامنظم هایانرژی که است

، آربالستر. )«کند را کسب خصش رضایت ها حداکثر میزانراه تریناز اقتصادی چگونه که

است که  جهتازآنکنند. خطر این باور ، تعبیر میابزاری عقلکه از آن به  (01، ص1011

کند و باوری به ایجاد فرد، لذت و سود خویش را تنها در امور دنیوی و محدود جستجو می

این هنگام نوعان و یا لذت معنوی و زندگی اخروی ندارد، در لذت برای دیگران و  هم

شناسند. آن افراد برای رسیدن به سود شخصی، خود را مجاز به انجام هر کاری می است که

ها و امور یتجناکه در دنیای امروز، قدرتمندان برای رسیدن به سود شخصی یا حزبی، سان

دهند، با این توجیه که آنان به دنبال منافع خالف عقل، وجدان، قانون و اخالق انجام می

شوند و های اخالق سیاسی قربانی میهای خطرخیز است که آموزهاند. با این انگارهشیخو

یابد و قدرتمند به خود اجازه ها و یا یک حزب اولویت میمقدم کردن نفع فرد، گروه

 خیال دست به هر اقدامی بزند.ین منافع آنان، بیتأمدهد که برای می

ود دور شوند، به حوزة اخالق و ساخت مقدمات افراد از اندیشیدن به منافع خ کهآنگاه

خواهد شوند، عالمی که دانش خود را صرفاً برای فخرفروشی و مباهات نمیتمدن، وارد می

ای که در طلبد و جامعههای شخصی نمیو کارگزاری که قدرت را برای برآوردن خواسته

تواند تمهیدات الزم آن منطق همکاری و همدلی و گذر از شخصی اندیشی، حاکم شود، می

ی تجربهدر نقطه مقابل، در  چنانکهسوی ایجاد تمدن جدید، فراهم سازد، آن و اولیه را به

 یی اسالمفقدان وحدت و انسجام جامعه» ،امل افول آنوعتاریخی تمدن اسالمی، یکی از 

روح تسامح و  یعامل موجب رکود و سست ینا یراز بود، یو محل یو بروز تعصبات قوم

( اما حاکم و 20، ص1013کوب، ینزر«. )یدگرد یی اسالمدت موجود بر جامعهوح

ی تنظیم کند که برای خودش، اگونهبهها را کارگزاری که مسائل، امکانات و فرصت

ها را تأمین کند، کاری کیشان او مفید باشد و منافع آنها و همگروههایش، همخواسته
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نگر آن است ده است، لذا کار و نقش اخالق تمدنخالف اخالق و نگرش تمدنی انجام دا

یز را بر محور نفسانیت، خود، شهر، حزب یا چهمهتا به کارگزاران بفهماند و بقبوالند که 

یرند و نظرگگروه خویش طلب نکنند، بلکه منافع جمعی و مصلحت جامعۀ اسالمی را در 

، 1011سازند. )نقیبی، ساالری دینی فراهم سوی احقاق حقوق و مردمحرکت جامعه به

 (120ص

در ادبیات اخالق سیاسی اسالمی تأکید شده است تا شایستگان بر مصدر امور قرار 

یری افراد، شخصی و حزبی نباشد، بلکه لیاقت، کاردانی و کفایت آنان کارگبهگیرند و مالک 

 :در نظر گرفته شود، در کالمی حضرت رسول )ص( فرمودند

 وَ مِنهُ بِذلِکَ اَولَی فیهِم اَنَّ یعلَمُ هُوَ وَ المُسلِمینَ مِنَ عامِالً استَعمَلَ مَنِ

المُسلِمینَ.  جَمیعَ وَ رَسولَه وَ اهللَ خانَ فَقَد نَبِیهِ سُنَّۀِ وَ اهللِ بِکِتابِ اَعلَمُ

 (10، ص20، ج1012)مجلسی، 

 کسی آنان میان در دانداو می کهیدرحالگیرد،  کار به را فردی که کسی

 به کهیراستبه پس است، پیامبر داناتر سنت و خدا به کتاب هک هست

 .است کرده خیانت مسلمانان، همه و خداوند، پیامبر

گر، منفعت و صالح جامعۀ اسالمی مبنای این اصل بنیادین از آن است که فرد انتخاب

مجموع تأمل عقلی و دستاوردهای »اش، در نظر گیرد. بنابراین ی نفع شخصیجابهرا 

این نتیجه را به دست  های دینی و خصوصاً اسالمی،جربی حیات اجتماعی و آموزهت

گرایی و رفاه مادی نکنیم و ها را محدود به سودفطری انسان دهد که سرشت طبیعی ومی

این سرشت را معطوف به کمال و لذتی بدانیم که رفاه و سود مادی و معنوی را در کنار 

تنها سرشت طبیعی و نه. نمایدآن دو را فدای دیگری نمیکند و یکی از یکدیگر طلب می

بلکه چنین سودگرایی واجد ارزش اخالقی  ها صرفاً سودگرایی مادی نیست،غریزی انسان

( در این نگرش، قدرت سیاسی، دستاویزی برای خدمت 031، 1011، نبوی«. )باشد.نیز نمی

، امام خمینی )ره( اشاره و رسیدن به مقام قرب و گذشتن از خود و نفع شخصی است

بر شاهان به دلیل اصل و نسب آنان نبوده بلکه برای اعمال  طاغوتکند که صدق نام می
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امام . )است اغوتط ملت، یبرا نه باشد خود یبرا ،اعمال اگرستمگرانه آنان بوده است و 

 (233، ص10،ج1011خمینی، 

 بشر اگر»گذارد، نار میخواه، منفعت شخصی خود را کدر اخالق سیاسی، فرد عدالت

 را جمعی عدالت و شده خواهعدالتواقعاً  خودش که رسدمی ییجابه شود تربیت خوب

 تعارض وجود با که هستند خواهعدالت و عادل بدهد، افرادى ترجیح فردی، منفعت بر

، 1011، یمطهرهاست. )آن آرزوی و هدف عدالت، خود، فردى منافع برخالف و منافعشان

( کارکرد اخالق سیاسی، به هنگام عمل و در مقام اجرا چنین است که 101،ص11ج

کند و در این مرحله به گذر صاحب قدرت، به نفع نظام سیاسی و جامعه خویش رفتار می

سازی دهد و بیشترین نقش را در تمدناز خوداندیشی و منفعت شخصی، حکم قطعی می

 کند.بازی می

 سیپنجم. یاری به کارآمدی نظام سیا

ترین نیازهای اوست، با برآورده شدن نیازهای یکی از متعالی انسان که 1«نیاز خودشکوفایی»

، 0، نیازهای امنیتی2چنین است، تا زمانی که نیازهای جسمی غالباًگیرد؛ اولیه انجام می

شولتز،  انسان برآورده نشود )ر.ک. 0نفسعزتو نیازهای احترام و  0نیازهای عشق و عاطفه

رسد. اگر امنیت جانی یا غذایی و دارویی ، نوبت به نیازهای بعدی نمی1(001ص، 0101

شود که نوبت به خالقیت، معنویت، حسن نیت، نباشد، جامعه چنان دچار آشفتگی می

برآمدن اخالقیات،  ها و حاکم شدن روابط اخالقی در جامعه وشکوفایی جان انسان

شوند نظام سیاسی در کنار هم طرح می 1آمدیینجاست که از سویی اخالق و کارارسد. نمی

 .................................................................................................................................................................  

 طرح کرد. (Abraham Maslow) مشهور آمریکایی آبراهام مزلو شناسرواناصل بحث نیازهای انسانی را . 1
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 هایدر حوزه یاخالق هایها و الزامسازی هنجاردرونیو از دیگر سو، اخالق سیاسی که به 

های اخالقی یاری ها و مطلوبپردازد، به روند اجرای ارزشمی اجتماعی -سیاسی

امعه از نیازهای اولیه به های حرکت جیی باال، زمینهکارارساند تا نظام سیاسی بتواند با می

نیازهای متعالی را فراهم کند. انسان متمدن، انسانی است خودشکوفا که استعدادهای او در 

 است.  قرارگرفتهی بشری های مختلف به فعلیت رسیده و در خدمت جامعهگستره

 بهرساند. های انسانی را به ظهور میگرا، توانمندیدر این مسیر، دولت اسالمی تمدن

 یهإنّ الدولۀ اإلسالم»وسوی تمدنی داشته باشد:تعبیر شهید صدر، دولت اسالمی باید سمت

لیست ضرورة شرعیّۀ فحسب بل هی إضافۀً إلى ذلک ضرورة حضاریّۀ ألنّها المنهج الوحید 

الّذی یمکنه تفجیر طاقات اإلنسان فی العالم اإلسالمیّ واالرتفاع به إلى مرکزه الطبیعیّ على 

 الصدر،«. )وإنقاذه ممّا یعانیه من ألوان التشتّت والتبعیّۀ والضیاع یهحضارة اإلنسانیصعید ال

 (0، ص1012

عالوه بر آن، یک أمر بایسته تمدنی نیست، بلکه  ی شرعیضرورتتنها دولت اسالمی، 

های انسان در جهان اسالم، سازد تا توانمندییگانه روشی است که ممکن میزیرا است، 

سوی مرکز طبیعی خود در اوج تمدن انسانی برساند و از پراکندگی، او را به شکوفا گردد و

 پیروی، وابستگی و تباهی نجات دهد. 

شان نظر دارند و یملهای سیاسی، صرفاً به منافع خود و نهایتاً منافع غالباً رهبران نظام

ه بر منافع ملی، گرا، عالوهای سیاسی تمدندورنمایی متعالی را در نظر ندارند، اما نظام

سازی را نیز در نظر دارند و افقی فراتر از مرزهای ملی بخشی به امور در جهت تمدنسامان

گیرد که به کارآمدی هر گیرند، بخشی از این مأموریت را اخالق بر عهده میرا در بر می

 انجامد. چه بیشتر آن نظام می

ی است و در کنار مشروعیت، از های هر نظام سیاسترین دغدغهکارآمدی یکی از عمده

تواند روابط قدرت آید. اگر نظامی کارآمد نباشد، نمیعناصر مهم اعمال قدرت به شمار می

های سیاسی از همۀ ی به اهداف خود دست یابد. نظامآسانبهی تنظیم کرده یا درستبهرا 

بیفزایند. به نظر  گیرند تا به کارآمدی نظام خویشابزارهای دانشی، فنی و مهارتی بهره می
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کند، اخالق سیاسی است که باره نقش بازی مییندرای که یهارسد یکی از گرایشمی

های مدیریت را است تا جامعه و ساختار قدرت، ابزارها و شیوهها ین یاور حکومتتربزرگ

های برآمده از آن، که با حاکم شدن ارزشسوی مقاصد خود، راهبری کنند، ضمن آنبه

گشایی از مشکالت جامعه باال ت نظام سیاسی و کارآمدی آن را در جهت گرهمشروعی

 ببرند.

مثبت در جامعه است، برخی آن را  اثربخشیکارآمدی هر نظام، مربوط به توانمندی و 

استفاده مطلوب از منابع یا عوامل تولید یا قابلیت و توانایی رسیدن به اهداف از پیش »به 

هایی که از ی در تعریفطورکلبه( 021، ص1011. )گلریز،کنندشده تعریف مییینتع

و کسب  هاها و تالش برای رسیدن به آنکارآمدی شده است دو عنصر اصلی تعیین هدف

خورد و لذا کارآمدی به معنای سنجش میزان های هدف به چشم میرضایت خاطر گروه

 و موانع است.  هافرصتیابی نظام سیاسی به اهداف خود با لحاظ امکانات، دست

های خود را به شایستگی ایف و برنامهسیاسی آنگاه کارآیی دارد که بتواند وظ نظام 

انجام دهد و انتظارات معقول شهروندان را برآورده کند و در حل مشکالت جامعه، 

گریزی و ها، قانونناکارآمدی نظام یکی از عوامل مهم ازآنجاکهگری داشته باشد. گشایش

رسد حاکم شدن دستورهای اخالق باشد، به نظر میبه وجدان اخالقی می عدم التزام

تواند درصدی از این مشکل را برطرف کند که وفاداری به اخالق، أمری درونی سیاسی، می

 و خودکار است.

ارکان مختلف جامعه از قبیلِ نظام سیاسی، اقتصاد، به بیان بسیاری از جامعه شناسان، 

مند، نظامصورت اهم مرتبط هستند و اجزاء هرکدام از این نهادها بهآموزش، دین و اخالق ب

مستقیم و  یرو نوع عملکرد هر یک بر عملکرد دیگری تأث، کنش و واکنش دارند هم با

( در این راستا، دستورهای اخالقی بر رفتار و 111، ص1010، بروسن. )دارد یرمستقیمغ

ای کارآمد سوی جامعهحرکتی جامعه را به آداب جامعه اثرگذار است، دستورهایی که روند

 سازد.فراهم می گشایی از مشکالت آن رای گرهینهزمهدایت کرده و 

های سیاسی در ارتباط با شهروندان، ایجاد و افزایش ی نظامهاچالشها و یکی از دغدغه
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 اعتماد متقابل و همیاری است، أمری که در روابط امروزین قدرت با همۀ حساسیتی که

تواند دارد، کمیاب است، برای نمونه، اخالق سیاسی با آموزة صداقت در رفتار و گفتار، می

کند بخشی از دشواری را حل کند، در روایتی امام باقر )ع( بدترین بنده را کسی معرفی می

 که دو رنگ است:

أَخَاهُ شَاهِداً و َیَأْکُلُهُ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ یَکُونُ ذَا وَجْهَیْنِ وَذَا لِسَانَیْنِ یُطْرِی  

 (000، ص2ج ،الکافی ینی،الکل). غَائِباً

برادر  کهی، هنگاماستکه دوچهره و دوزبانه  ، کسی استبنده ترینبد

نیست، او  کهیهنگامو  کندتمجید مى او رابیند، در حضورش اش را مىدینى

 .دکنغیبت میرا 

است که ایشان به کارکرد راستی اشاره  در روایتی از پیامبر گرامی اسالم )ص( آمده

هر کس در »فرماید: شود، ایشان میکند که با آن، جوان مردی کامل و عدالت، آشکار میمی

معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند، دروغ نگوید و خلف وعده ننماید، جوانمردیش کامل، 

، یه حرانابن شعب«. )عدالتش آشکار، برادرى با او واجب و غیبتش حرام است

 (231، ص1012بابویه، بنعلی ، یا ر.ک.01،ص1030

آن است  داردصداقت در جهت کارآمدی نخستین تأثیری که فضیلت در عرصۀ سیاسی، 

با نظام سیاسی و  همکاریشهروندان برای اطمینان گیرد و اعتمادی را مییبکه جلوی 

صداقت، جلوی دروغ،  اعتمادآور است و، صادق سیاستمدار کند.مشارکت را جلب می

افزا را فراهم ی روابط همبسته و همینهزمگیرد و نفاق، تظاهر، ریا، تملق و چاپلوسی را می

شود. اما با وجود می سازد و نوعی آرامش روانی و احساس امنیت در جامعه فراگیرمی

روغ زمانی که مردم از زمامداری، د .شوداعتمادی چیره میدروغ و ریا و دوزبانی، بی

اعتمادی هم باالتر رفته، از شود، دیوار بیها افزوده میبشنوند، هر بار که بر تراکم دروغ

وگوی ملی را از میان برده و نظام نفوذ کالم و اقتدار او کاسته شده و زمینۀ تعامل و گفت

ی آرامی وجود نخواهد ینهزمکشانده و طبعاً بستر و و ناکارآمدی  بستبنسیاسی را به 

 سوی تمدن برود.شت که بهدا
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گر روابط شهروندان و قانون، تنظیم که برآمده از جوامع مطلوب هستند، هاتمدندر 

که اخالق، عنصری اثربخش برای تقویت احترام به قانون است، در است. آن سان هادولت

گیرند و اجزای اصلی این منظر، شهروندان، نظام سیاسی و اخالق در کنار هم قرار می

 آورند. را به وجود می هاتمدنی دهندهیلشکت

 وگوی تمدنیگیری گفتافزایی برای شکلششم. هم

هایی که دوردست اندیشه، رفتار گیرند. افقدر افق دیدهای گسترده شکل می هاتمدناصوالً 

وران، شهروندان، یشهاندکنند و طراحان، و تعامالت انسانی در جامعه را پایش می

-های سیاسی از دیدی وسیع، چندالیه و متکثر برخوردار هستند و مینظام کارگزاران و

حال در یندرعهای بومی خود داشته باشند و داشته یهمهکوشند تا نگاهی فراگیر به 

ها، با اخالق های دیگران نیز استفاده کنند. باری این نگرهوگویی از آوردهفرایندی گفت

-توان به شکلمی آنگاهکند. رشد و پیشرفت حرکت میشود و رو به تقویت می وگوگفت

اجتماعی در میان  -و اخالق تعامالت سیاسی وگوگفتگیری تمدن امید بست که منطق 

باشد  گرفتهشکل هادولتشهروندان، شهروندان با دولت اسالمی و دولت اسالمی با دیگر 

توان گفت هیچ ست که میو همگان به پاسداشت آن اقدام کنند. با توجه به همین عنصر ا

دورانت معتقد  یلوی تاریخ در بستر جنگ و جدال شکل نگرفته است. گسترهتمدنی در 

 ،باشد یرفتهپذ یانپا یومرج و ناامناست که هرج یرپذامکان یظهور تمدّن هنگام»است: 

تد افیبه اختراع به کار م یاجو احت یرفتن ترس است که کنجکاو ینچراکه فقط هنگام از ب

سوق  یبهبود زندگ یلوسا ییهبه راه کسب علم و معرفت و ته یعیو انسان را به شکل طب

 (0، ص1، ج1010. )دورانت، دهدیم

واداشته  وگوگفتاند که همگان را به همواره با خویش نوعی اخالق ویژه داشته هاتمدن

ها تشویق کرده است. دیشهو آنان را به تعامل منصفانه با منتقدان، مخالفان و دیگر افراد و ان

بندند، هیچ بستری را ناپذیر و قدرتمندانی که باب تفاهم را می وگوگفتی بسته و هاذهن

دهند، ی آن را نمییهاولهای ی رویش جوانهاجازهآورند و سازی به وجود نمیبرای تمدن

 سازند. میگیرند و با تاریکی روبرو ای وجود داشته باشد را میبلکه حتی اگر روزنه
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بخشد تا در ی گشاده و فکر باز مییهروحاخالق سیاسی به صاحبان منصب و قدرت، 

وگوی ی رواداری و تفاهم را بگشایند و از تضارب آرا و گفتیهروحجان و روح خویش، 

دهد تا یاری میجامعه به افزایش عنصر عقالنیت در  وگوگفتها استقبال کنند. میان اندیشه

ها را در برابر هم قرار دهند و مطلوب یشه، در فضایی انتقادی و علمی، اندیشهکنشگران اند

-بدون آزادی، بی وگوگفتکند که آن را برگیرند. این روند، آزادی را نیز همراه خویش می

ی آزادانه و نظامی ارتباطی وگوهاگفتعقالنیت ارتباطی، مسیری برای »معنا است. بنابراین 

وگو و تعامل در این یابند. انتقاد، گفتدر آن مجال حضور و بروز میها، است که اندیشه

 ( 110، ص1011یابد. )پدرام، فشار قدرت و ثروت، جایگاه می دورازبهسامانۀ فکری 

که در میان صاحبان قدرتی که آراسته به اخالق نشده باشند،  ازآنجاستاهمیت این أمر 

شود و جلوی تعامل، تضارب آرا و دیده میمحوری اندیشی و تکیی، تکگوتکی یهروح

وگو و تفاهم، ی آلوده به خودکامگی، گفتیشهاندگیرد. ذهن استبدادزده یا رایزنی را می

شود. اما در جهت مقابل، سوی تمدن نیز بسته میمعنی است و طبعاً مسیر آن بهبرایش بی

شود و ری و تعاون فراهم میاخالق در روابط سیاسی حاکم شود، زمینه برای همیا کهآنگاه

شود. افالطون در کتاب این أمر برخاسته از عدالتی است که میان شهروندان حاکم می

جمهور بر این باور است که مردم عادل، خردمندتر و بهتر و تواناتر از مردم ظالم هستند و 

شده  توانند همکاری کنند و اگر کسی بگوید که آگاهاشخاص ظالم حتی با یکدیگر نمی

گوییم این اند میاست که ستمکاران در عین عمل به ظلم، کاری را مشترکاً از پیش برده

توانستند از تعرض به بودند نمیی ظالم میکلبهاشتباه بزرگی است، زیرا اگر این اشخاص 

فرما بوده که ها حکمیکدیگر خودداری کنند، بدیهی است که قطعاً یک نوع عدالت بین آن

ی یهسار حین ستمکاری نسبت به دیگران از تعدی به یکدیگر بازداشته است و در آنان را د

( تعاون و 11، ص1011،افالطوناند. )همین اندازه عدالت بوده که کار خود را از پیش برده

هم  دستبهدست، های جامعهگروه ۀ افراد وهمعام و فراگیر گردد، یعنی  کهآنگاههمکاری 

. عالوه بر حکم عقل، در قرآن کریم بر وجود و حل گردد جامعه،از  مشکلیدهند تا می

 ضرورت این روحیه در جامعه، تأکید شده است: 
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 (2 /مائده) وَ التَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى

و دشمنی یکدیگر را در کار نیک و پرهیزکاری، با یکدیگر همکاری کنید و در گناه 
  یاری نکنید.

ی جاهلیت، گاه همکاری ظالمانه و جاهالنه بوده است، لذا قرآن کریم بیان دورهدر 

 قُلُوبِهِمُ فِی کَفَرُوا الَّذِینَ جَعَلَ اِذْ»کند که در قلوب کفار، تعصب جاهلی وجود دارد می

ت جاهلی، بیانگر تعصب و خشم جاهلی است این حمی( »21)فتح/ « الْجاهِلِیَّه حَمِیَّهَ الْحَمِیَّهَ

: 1013ر.ک. مکارم شیرازی، «.)ین سد کفار برای پذیرش دعوت خداوند بودتربزرگکه 

(. آن جاهلیت به معنای فقدان علم، آگاهی و دانش نبوده، بلکه در مقابل عقل 10، ص23ج

بارتی فعل رفتاری که داللت عقالنی نداشته و به ع هرگونهبوده است. جاهلیت یعنی 

( این جاهلیت که جلوی همکاری، خردورزی، 00-0، ص1012حکیمانه نباشد. )امانی، 

آورد، بلکه ویران گر تمدن نیز تمدنی به وجود نمی تنهانهگیرد، وگو را میتفاهم و گفت

در وصول به  یان،از آدم یکهر »افزایی تأکید دارد که هست. فارابی در بیانی بر این هم

نتوانند متکفل  ییتنهابه یککه هر  یارندبس یالت ممکن خود محتاج به امورکما ینبرتر

ها از آن یکبود که هر  یبه گروه یاجانجام همه آن امور باشند و بلکه در انجام آن احت

این راهبرد، یکی از  (230ص  ش،1011 ی،)فاراب. «آن بود. یحتاجاز ما یمرأمتکفل انجام 

اجتماعی  -سوی عدالت سیاسیاست که مسیر جامعه را بهترین و کاراترین اصولی مهم

نیست  یابی به تمدن،کند. دستسوی تمدن اسالمی هدایت میدهد و آن را بهحرکت می

 وگو و همیاری، وجود داشته باشد. که در جامعه، روحیۀ گفتمگر آن

 گیریبندی و نتیجهجمع

این أمر به زایشی است؛ افزا و ای همبطهاندیشه سیاسی اسالم، راتمدن در اخالق و  یرابطه

ی دقیق و سنجیده میان اخالق و تمدن صورت رابطهمعنای آن است که پیدایش تمدن، از 

ی یهاولهای گیرد و آراستگی شهروندان، جامعه و دولت اسالمی به اخالق، ظهور نشانهیم

ی، هم در افراد خود را شناسی تمدن. برای نمونه، کارکرد مسئولیتدهدتمدن را نوید می

کند و در قبال امور جامعه دهد که همه و یا اکثریت جامعه احساس مسئولیت مینشان می
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ای که انجامد، جامعهاندیش میی مسئولیتخیال نیست، این کارکرد به جامعهخویش بی

ول سوی تعالی دارد و در کنار این دو، دولت مسئخواه بهروابط متعامل، همگرا و افزون

 آورد.آفرینی را به وجود است که بسترهای رشد فرد و جامعه و تمدن

شدة جامعه، ها به رفتارهای فراگیر و عادتکارکرد و نقش اخالق آن است تا انسان

اند، تن ندهند و دیگران به آن تن داده آنچهنگاهی متفاوت و دگرگون داشته باشند و به 

سازد، رگ شدن دور میخیالی و بیسان را از بیجماعت نشوند. اخالق سیاسی ان رنگهم

ی دیگران، تن ندهد و هاستمشود تا همانند دیگران به اشتباهات و ظلم و او اخالقی می

یانگارد. اخالق سیاسی انسان را از خودگزینی و خودگرایی دور نستم به دیگران را آسان 

ها، حقوق، ن را و دردها، رنجها، دیگراها، گفتارها و تصمیمسازد، در همۀ برنامهمی

 های آنان را در نظر گیرد.شایستگی و توانمندی

کارکردهای گوناگون اخالق سیاسی بوده است که در گسترة تاریخ همیشه دستورهای 

 موردتوجهیژه دستور حضرت علی)ع( به مالک اشتر و دیگر کارگزارانش، وبهاخالقی 

ها و هشدارها به عرصۀ حکومتی وارد شود و فراگیر بوده و تالش شده است تا آن دستور

 های سیاسی بخشی از مشکالت خود را با آن حل کنند.نظام

های کند و وسوسهحاکم و فرمانروا در مسیر اخالقی زیستن به موانعی برخورد می

کشاند، اما فضائل اخالقی، به او هشدار گوناگونی او را به انحراف از مسیر اخالق، می

محوری را از خود دور سازد، به ن موانع را کنار گذارد، حب ذات و خویشدهد تا ایمی

پسندد، برای دیگران نیز بپسندد و برای خود می آنچهحقوق دیگران احترام قائل شود، هر 

را که خود خوش ندارد، برای دیگران نیز آن را روا ندارد و اگر در روابط قدرت،  آنچههر 

عمل  هرگونهتواند نند، به این باور نرسد که او نیز میکدیگران اخالق را رعایت نمی

 خالف اخالقی را انجام دهد.
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