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  اخالق و فلسفة سياست

  

  ∗طباطبايي سيدمحمدرضا احمدي

  چكيده
يكي از اركان مهـم قـوام زنـدگي اجتمـاعي و حـسن تعامـل و سـلوك آدميـان بـا              

ميزان پايبندي شهروندان و دولتمـردان بـه        . هاي اخالقي است    يكديگر، اخالق و آموزه   
سـرمايه  «عاصر از آن به     هاي اخالقي كه در ادبيات مدني و اجتماعي م         ها و ارزش    آموزه

هـاي    جامعـه شود در صـيانت از قـوام شـاكلة زنـدگي اجتمـاعي در                 تعبير مي » اجتماعي
هـاي فلـسفي و       بخـش مهمـي از آمـوزه      . برخـوردار اسـت   فراوانـي   از اهميت   گوناگون  
بشري هاي  جامعهكالسيك در غرب و شرق معطوف به اصالح ساختار اخالقي   سياسي
به زادگـاه و خاسـتگاه عمـده خـرد و حكمـت در           بايد   از آن    در يونان باستان كه   . است

هاي متفكران و     و انديشه نظرات  هاي اخالقي در      ، توجه به آموزه   كردمغرب زمين تعبير    
هـي و   در شرق نيز اديـان بـزرگ اال       . فكري جايگاهي ممتاز داشت   گوناگون  هاي    نحله

رسـيدن  ان را به منظور     خوي آن پيرايش  و  ها    انسانتوحيدي نيز اصالح و پااليش نفوس       
از . بختي دنيوي و اخروي در درجـه نخـست اهميـت و توجـه قـرار داده بودنـد                   به نيك 

شود با تنظـيم نظـام        تعبير مي » سياست«سوي ديگر تدبير نظام اجتماعي بشر كه از آن به           
  .و ساختار اخالقي اجتماع پيوندي ديرينه دارد

                                                      
  .دانشگاه امام صادق استاديار گروه سياست .∗

  25/9/1387: تاييد        20/8/1387: تاريخ دريافت
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را كه  » اخالق و سياست  «، دو مقوله    بندي علوم    اسالمي و يوناني در تقسيم     نمايحك
در ساحت حكمت عملـي قـرار داده و بـه           هستند  هر دو معطوف به حوزة عمل و رفتار         

اخـالق و سياسـت از لحـاظ    . انـد  بررسي نقش آنها در قوام زنـدگي اجتمـاعي پرداختـه          
، امـا از   هـا هـستند     انساننظري دو مقولة مهم، مكمل و مرتبط در تنظيم روابط اجتماعي            

هـا،   انديـشي  گيري در عرصة سياست با مصلحت  ميمجا كه ساحت عمل سياسي و تص      آن
و شود    رو مي   روبهاست رابطه اخالق و سياست با چالش        همراه  جلب منافع و دفع مضار      
دهـد، ايـن چـالش و      سياسـي اجتمـاعي بـشر گـواهي مـي       هاي  تا جايي كه تاريخ تحول    

هـاي اخالقـي خاتمـه     به ضـرر ارزش معمول به سود سياست و    به طور   تعارض يا تزاحم    
تا ضـمن مطالعـه اجمـالي و    شود    كوشيده مي بر همين اساس، در اين نوشتار       . يافته است 

ويـژه فلـسفة سياسـي كالسـيك،         گفته در حوزة فلسفه سياسي، به       پيشتطبيقي دو مقوله    
هاي ديني و اسالمي جهت واكاوي رابطـة اخـالق و سياسـي در عرصـه سياسـت                 آموزه

  .ه قرار گيردد مطالعه و مداقّعملي مور
  .، فلسفه سياسياخالق، سياست، دين :واژگان كليدي

  مقدمه
دربـاره  گفتمان  . ها هستند   انسانحيات جمعي    بستر مقوله مهم در  دو    اخالق و سياست،  

تـاريخ فلـسفه     دو مقوله كه متكفل تنظيم روابط بين انسانهاست از جايگـاه ممتـازي در              اين
 توحيـدي و مكاتـب فكـري بـشري     ،هـي اديان اال  اجتماعي،ـ سياسي  هاي  سياسي، انديشه
 جـامع و    يكوشـش    تاريخ انديشه بشري به شكل عام،      فلسفه يا حكمت در   . برخوردار است 

اي از فلـسفه   بـه صـورت شـاخه    فلـسفه سياسـي       . شود  ميشمرده  كالن براي معرفت جهان     
 فلـسفه سياسـي در    . مور سياسي كوششي است براي فهم ماهيت ا       ، نيز بر همين مبنا،    عمومي

در طول تاريخ پرفراز و نشيب بشري متولي بررسي ماهيـت امـور سياسـي و نظـم سياسـي            
فلسفه سياسي و انديشه سياسي     . بوده است ها    انسانابزار مهم تنظيم روابط اجتماعي      جايگاه  

ري را  دو حـوزه از معرفـت بـش        رابطه اين     برخي صاحبنظران، . داردوجوه افتراق و اشتراكي     
به اين معنا كه هر فلسفه سياسي انديشه سياسي اسـت امـا                عموم و خصوص مطلق دانسته،    

 در ايـن رويكـرد، فلـسفه        . )5: 1373  اشـتراوس،   ( هر انديشه سياسي فلسفه سياسي نيـست      
مفـاهيم و اصـول سياسـي       دربـاره   دادن معرفـت     ي كوشش آگاهانه و جامع براي نشان      سياس

بـراي  كوشـش   و  گفتـه     پـيش مفاهيم  درباره  كردن ظن و گمان     است و هدف عمده آن دور       
ت به تمـايز ميـان گمـان و معرفـت     كه انديشه سياسي نسب   به حقيقت است، درحالي   رسيدن  
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اخالق و سياسـت در فلـسفه سياسـي و انديـشه        . منطقي البشرط است   يا به تعبير  تفاون،    بي
 همچنـين اديـان و    . داردينـه   پايي دير رد فكري و اجتماعي بشر      هاي  سياسي در تاريخ تحول   

 شـرايع و    ،دو مقولـه مهـم      درباره ايـن  جانب خداوند    و پيامبران مبعوث از   هاي االهي     مكتب
و ها   انسانرفتار هاي خاص خود را به بشر عرصه داشته و در جهت پرورش نفوس و          آموزه

ي موجـود   ها  بديهي است ورود به آموزه    . اند  تنظيم صحيح روابط اجتماعي آنان گام برداشته      
بـشري و    هـي و  اديـان و مـذاهب اال      هاي سياسـي و اجتمـاعي و        ، انديشه  فلسفه سياسي  در

سـت و روابـط متـداخل آنهـا، در          بازشناسي گفتمـان مربـوط بـه دو مفهـوم اخـالق و سيا             
شده  اين جستار كوشيده     رو در  از اين . طوالني است شده مستلزم تدوين رساله     هاي ياد   حوزه

 مفهـوم اخـالق و سياسـت، رابطـه          دربـاره گذرا و تطبيقـي      وتاه و بررسي گفتمان ك   است با 
 حـوزه اجتمـاع و سياسـت، بـه اختـصار           ثرگذار در اادبيات موجود و     اخالق و سياست در   

رابطـه  دربـاره   مورد نيازي    و گر مهم و روشن   بررسي و بازشناسي شده و سپس بحث بسيار       
رآن و سنت كه بـرخالف بـسياري    و منابع اصيل اسالمي يعني ق    ها  متن سياست در  اخالق و 
 تبيـين و    ؛مربوط به سياسـت عملـي و كـاربردي اسـت             هاي موجود در اين حوزه،      از آموزه 
هـاي   آمـوزه  ها و  ديدگاه   البته واضح است كه با توجه به حجم محدود نوشتار،         . شودتشريح  

 بحـث    مدخلي براي ورود بـه     آمد و صورت در   بايد به شده  هاي ياد    در حوزه  ديني و اسالمي  
  .شودتلقي باره اين  تفصيلي در
لش برانگيـز در    دو مفهوم مهم و در عين حال چـا        ) Politics(و سياست   ) Ethics(اخالق  

هـاي    مكتـب برجـستة سياسـي و      وران    انديـشه هـاي     و انديشه تاريخ فلسفة سياسي، نظرات     
 رابطة بررسي گفتمان مربوط به. شود ميشمرده فكري در طول تاريخ تمدن بشري     گوناگون  

هاي مربوط  مربوط به تاريخ تطور انديشه   هاي    بحثبرانگيزترين   اخالق و سياست از مناقشه    
هـاي    دورهيكي از معماهـاي پيچيـده در جهـان سياسـت در             . به حوزة فلسفة سياسي است    
دو مقولة مهم از حيات      عاصر، چگونگي و حدود آميختگي اين     گذشتة تاريخي و در جهان م     

) Practical Politics(گيري يـا سياسـت عملـي     ويژه در عرصة عمل و تصميم هها ب اجتماعي انسان
رغم اقبال نظري به پيوسـتگي و آميختگـي          بهكه  شود    ميمعماي سياست از آنجا آغاز      . است

 فلـسفي و    هاي فكـري،    وران برجستة سياسي و نحله      انديشههاي    اخالق و سياست در آموزه    
داران اديـان توحيـدي قـرار         نـان پيـامبران و پـرچم      مصلحان اجتماعي و ديني كه در رأس آ       

هاي جدي در پايبنـدي بـه         اند، بشر در عرصة عمل يا سياست عملي همواره با چالش            داشته
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. بوده استرو  روبهگيرندگان و كارگزاران عرصة سياست    هاي اخالقي از سوي تصميم      آموزه
ويـژه در    ها بـه    و كشمكش ها   ترقيق ضوابط اخالقي در عرصه سياست در دوران بروز جنگ         

جمعـي   هاي مرگبار كـشتار     دوران معاصر و با توجه به توسعه ابزار جنگي و پيدايش سالح           
بر همين اساس بايـد توجـه داشـت كـه           . انگيزتري يافته است    تر و دهشت    ابعاد بسيار وسيع  

 بسيار  بررسي جايگاه اخالق در عرصة سياست و حدود آميختگي آن با سياست، از نيازهاي             
بـا  . شـود  مـي شمرده الملل  ويژه در حوزه و ساحت روابط بين جدي بشر در دوران جديد به 

توجهي به مقولة اخالق در عرصة سياست عملـي و    اعتنايي يا كم    توجه به ابعاد دهشتناك بي    
نگاشـتن  آوري و     بـا جمـع   وران    انديـشه شود كـه گروهـي از         عواقب ناگوار آن، مشاهده مي    

تا زنگ خطر   اند    كوشيدها واكاوي در تاريخ فلسفة سياسي كالسيك،        و ب گوناگون  هاي    آموزه
تـاير    آقـاي مكـين   . پيامدهاي جدايي سياست از اخالق را در دوران معاصر به صدا درآورند           

)Macintyre (  اخـالق و سياسـت  در دو جلد كتاب با عنـوان) Ethics and Politics (   ًكـه اخيـرا
هاي فلـسفه     آموزهاست تا با عاريت گرفتن از       وشيده  كدانشگاه كمبريج منتشر شده     وسيله    به

پرآوازه جهـان   انديشمند  (هاي ارسيلو و آكوئيناس       و انديشه نظرات  ويژه   سياسي كالسيك به  
سياست را با نگرشي فلسفي ـ سياسي مورد  ، رابطه اخالق و )مسيحيت در قرن سيزدهم ميالدي

  ).Macintyre, 2006: 3 - 64(مداقه و مطالعه قرار دهد 
رابـرت سـولمن و   وسيله  بهكه ) ?what is Justice (عدالت چيست؟كتاب ديگري با عنوان 

گـر    بيـان دانـشگاه آكـسفورد منتـشر شـده اسـت نيـز             وسـيله     بهو  نوشته شده   مارك مورفي   
هـاي اخالقـي در       جايگاه اخالق و آمـوزه    درباره  نسل جديد   وران    انديشههاي جدي     دغدغه

ابعاد پيچيده گفتمان مربـوط بـه   گفته  پيش فصل پنجم كتاب .عرصه اجتماع و سياست است   
اسـت را مـورد نقـد و    ) Distributive Justice(عدالت اجتماعي كه مبتني بر عدالت توزيعي 

  .)Solomon and Murphy, 2000: 279 - 339(دهد  بررسي قرار مي
، پـس از  ساخـالق نيكومـاخ  از ميالد در رساله پيش ذكر است كه ارسطو چند قرن      شايان  

تشريح انواع عدل، عدالت توزيعي را مهمترين شاخته عدل در اجتمـاع قلمـداد كـرده بـود                  
)Aristotle A, 1998: 111 .(   المللـي جهـت    گونـاگون بـين  قراردادهـاي  نگاهي بـه اسـناد و

هـاي   كوشـش هـا و در عـين حـال        دغدغـه گر    بيانها،   تضمين حقوق انساني از سوي دولت     
كردن هر چه بيشتر سياسـت و تعمـيم           مجامعي است كه جهت اخالقي     ها و   سازمان ،ها گروه
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  ).Brownlie & Gill, 2002: 2 - 382( اند ها گام برداشته ضرورت رعايت آن از سوي تمام دولت
از سوي ديگر در شرق، اديان بزرگ توحيدي پرچمدار پايبندي بـه قواعـد اخالقـي در                 

 زردشت كـه     ينيدر ايران باستان و در آ     . اند  زندگي فردي و اجتماعي براي پيروان خود بوده       
شدند، پايبنـدي بـه اصـول اخالقـيِ مهـم             ميشمرده  قدرت ديني و سياسي معاضد يكديگر       

 آن  ي شـرط رسـتكاري و تعـالي روح آدمـي و ارتقـا             ،پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيـك       
از افـراد جامعـه     مـام   براي ت تمام  پايبندي به اصول    ). 257 :1376 ،پيرنيا و اقبال  (شد  شمرده  

اديـان توحيـدي   . شـد  شـمرده مـي  جمله زمامداران و كارگزاران حكومتي نيز شـرط تعـالي     
ويژه آيين مسيحيت و دين اسالم نيز ضمن دعوت مردم بـه توحيـد و پرهيـز از                   ابراهيمي به 

و هـا   انـسان خـوي  پيراسـتن  هاي اخالقي را جهـت   هي و آموزهشرك، پايبندي به شرايع اال   
در تـاريخ تطـور فلـسفة سياسـي در         . فتار آنان وجهه همت خود قرار داده بودنـد        تصحيح ر 

 عـدالت،   :هـا ماننـد    شرق و غرب نيز، دو مقولة اخالق و سياسـت و مفـاهيم مـرتبط بـا آن                 
روي و اعتدال، حقوق فردي و شـهروندي، درسـتكاري فـردي و اجتمـاعي از                  برابري، ميانه 

 جمهـوري كتـاب   . انـد   فكـري و فلـسفي قـرار گذاشـته        هاي    مناقشهديرباز تا كنون در كانون      
 كه از مفاهيم عمدة مرتبط با مقولة اخـالق و سياسـت             »عدل در اجتماع  «افالطون با گفتمان    

 خود پس از تـشريح  اخالقارسطو هم در رسالة ). Plato, 2003: 3 - 40(شود  مياست آغاز 
ت اخالقي ياد كـرده و برپـايي        لبزرگترين فضي در جايگاه   روي    اخالقي، از ميانه  هاي    فضيلت
روي در رفتار كه ريشه در اعتدال نفس آدمي و قواي آن دارد               داد در جامعه را به ميانه     و  عدل

ارسطو پس از تشريح ماهيت عـدل و ظلـم،   ). Aristotle, 1998a: 24 - 28(سازد  مربوط مي
،  است از تجـاوز    ظلم و ستم عبارت   . شمرد  الم مي ظوسط ميان ظلم و ان     رفتار عادالنه را حد   

ر شـدن      : كند  به اين مطلب اشاره مي    ارسطو  . الم عبارت است از تحمل ستم     و انظ  كـه مخمـ
بـه بـاور وي     . استگوناگون  وسط در امور     ملكة عدالت در وجود آدمي نتيجة انتخاب حد       

عدالت يك نوع حد وسط در انتخاب است و ظلم در دو حد و دو طـرف افـراط و تفـريط          
 شخص عادل در مقام تقسيم ،مثالطور  به. عدالتي افراط و تفريط است  بيراين  بناب. قرار دارد 

گـذارد، بلكـه      دارد و سهم كمتر را بـراي ديگـري نمـي            مال، سهم بيشتر را براي خود برنمي      
عادل كسي است كه به هر كس سهم متناسـب و مـساوي كـه درخـور اوسـت بدهـد و در             

  ).207: 1381ارسطو، : (كند همين صورت عمل ميموردي كه تقسيم بين افراد ديگر باشد، به 
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اعتدال در نفـس را     اين  بايد  زمامداران و كارگزاران عادل و پايبند به ضوابط اخالقي نيز           
ملكـه و عـادت پيوسـته پرورانـده باشـند تـا بتواننـد در مقـام                  صـورت     در وجود خـود بـه     

بر همـين اسـاس      .بمانندگيري از افراط و تفريط و تجاوز به حقوق ديگران در امان               تصميم
هـاي ديگـران    طلبي و ناديده گرفتن حقوق و امتياز        در حوزة سياست و كشورداري نيز زياده      

شدن از صراط اعتدال و اتخاذ رفتار و عملكرد افراطي يا تفريطي است كـه بـه                  نتيجه خارج 
ـ               باور   ه آن  ارسطو رفتاري ظالمانه و غيراخالقي است هر چند فرد يا زمامدار ظالم چنـدان ب

  .)Aristotle, 1998a: 60 - 61(مشعر نباشد 
در اساس همين آموزه، از طبقـة متوسـط         و بر  سياستارسطو همچنين در كتاب ارزشمند      

جايگاه طبقة ميانه و معقول ياد كرده و اعتدال را در جايگاه مهمترين فـضيلت اخالقـي                 
 حائز اهميت بوده    خورد و در تعادل زندگي اجتماعي       كه در اين طبقه بيشتر به چشم مي       

ارسطو كاهش تعداد افراد طبقة متوسط در اثر فقر را نشانة بيماري اجتماع             . ستوده است 
كنـد    هاي افراطي ماننـد انقـالب و شـورش در جامعـه معرفـي مـي                 ساز حركت   و زمينه 

)Aristotle, 1998: 134 - 144.( 

  اخالق و فلسفة اخالق
سجيه و طبـع و عـادت،       معناي  ن واژه به    اي. واژه اخالق در زبان عربي جمع خُلق است       

لقيـه يـا   علم اخالق يكي از اقسام حكمـت عملـي اسـت كـه حكمـت خُ              . كار رفته است   هب
 ،جوهري؛  194 ،5 :1362 ، طريحي ؛297 :1403 ،رتونيش (شود  تهذيب اخالق نيز ناميده مي    

 هيئـت    اخالق را در مفهوم اصطالحي به ملكـة نفـساني و           ،مسكويه رازي  ابن). 366: 1974
آن هيئـت و حالـت   صـدور افعـال متناسـب بـا        باعث  كند كه     اي در نفس مربوط مي      راسخه

، خَلـق و    مفردات الفاظ قـرآن   اصفهاني در    راغب). 31: 1966 ،رازي مسكويه  ابن(نفساني باشد   
ظاهر و با مشاهده قابل شناخت است اما مفهـوم  راه خُلق را از يك ريشه دانسته كه اولي از         

تـار آدمـي قابـل شناسـايي اسـت        چشم بلكه با بصيرت و ارزيـابي رف       راه   نه از    ) خُلق(دوم  
  ).297 :1427 ،اصفهاني راغب(

دانـد و     ها در صدور افعال مـي       خواجه نصيرالدين طوسي نيز خُلق را ملكه نفساني انسان        
  :گويد ه نفساني و حالت نفساني ميدر تفاوت ملك
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را  را حال خوانند و آنچه بطئي الزوال بـود آن          نالزوال بود آ    از كيفيات نفساني آنچه سريع    «
  ).101 :1373 ،طوسي(» ملكه گويند

بندي علـوم، اخـالق و        گذشتة تاريخي در تقسيم   هاي    دورهاسالمي و يوناني در     حكيمان  
 جـاي داده و بـه تـشريح    )Practical Philosophy(سياسـت را در سـاحت حكمـت عملـي     

 ضمن  الـشفاء ينا فيلسوف برجستة اسالمي در رسالة       س ابن. اند  وضوع حكمت عملي پرداخته   م
دادن اخالق در حوزة حكمت عملي به تفاوت حكمت نظري و عملـي پرداختـه و در                  جاي

  :نويسد ميتشريح تفاوت آنها 
 و اشـيا . هدف عمدة ما در فلسفه، آشنايي با حقايق اشيا در حد قدرت و توان آدمي اسـت     «

 دارند و همچنين شناخت اموري كه مربوط به حـوزة           از انحاء واقعيت  صورتي    اموري كه به  
شود   باشند حكمت نظري ناميده مي    نخست  ي كه از گروه     يشناخت اشيا . عمل و رفتار است   

حكمت نظري همانا غايت و هدفش آگـاه        . نامند  و شناخت گروه دوم را حكمت عملي مي       
كه به آنچـه    ت  و تكميل نفس است به اينكه فقط بداند و غايت حكمت عملي آن اس             كردن  

  ).12، 1: 1405 ،سينا ابن(» داند عمل كند مي
 اخالق را در حوزة حكمت عملـي       اخالق ناصري اجه نصيرالدين طوسي نيز در كتاب       خو

كه مربوط  نخست  بخش  . كند  ميجاي داده و موضوع حكمت عملي را به سه بخش تقسيم            
 معـاد و رسـيدن      ، معاش به رفتار آدمي است را تهذيب اخالق و بخش دوم را كه مربوط به             

آدمي به كمال است تدبير منزل و از بخش سوم كه مربوط به تنظيم روابط اجتماعي است با                  
  ).40: 1373 طوسي،(كرده است عنوان سياست يا سياست مدن تعبير 

اخالقي در شرق و غرب در دو حوزة عمـده مـورد توجـه              هاي    بحثگفتمان مربوط به    
 اخالقـي اسـت كـه از آن بـه     ـمل بر گفتمـاني فلـسفي    مشتنخست حوزة . واقع شده است

اي از فلسفه است كه ريشة اتـصاف افعـال            اخالق شاخه  فلسفة. شود  فلسفة اخالق تعبير مي   
دهـد كـه از آن بـه اخـالق            به خوبي و بدي و درستي يا نادرستي را مورد بررسي قرار مـي             

وط به حوزة فلسفة اخالق در حوزة مربهاي  بحث. شود  نيز تعبير مي)critical ethics(نقادانه 
گيرد اما علم اخالق يا اخالاق كاربردي كه پـردازش خلـق و خـو و                  حكمت نظري قرار مي   

 .رفتار آدمي را هدف قرار داده در ساحت حكمت عملي قرار گرفته است
رازي و   مسكويه  نيشابوري، ابن   سينا، ابوالحسن عامري    ارابي، ابن  ف :اسالمي مانند فيلسوفان  

مربـوط بـه فلـسفه      هـاي     بحـث نصيرالدين طوسي و همچنين عالمان كالمي اسالمي          جهخوا
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 معتزلـه و    هـاي اشـاعره،     مناظرهاين چالش در    . اند  اخالق را مورد بررسي و چالش قرار داده       
مطالعـه  . تهي به اوج رسـيده اسـ      آنان و مسئله عدل اال    وسيله    بهتشريح ريشة حسن و قبح      

مين جويني و قاضي عبدالجبار معتزلي به خوبي تفـاوت نگـرش            الحر هاي امام   تطبيقي آموزه 
 :1950،  جـويني (كنـد     م كالم را تبيين مـي     علديد  اشاعره و معتزله به مقولة فلسفة اخالق از         

  ).221، 2: تا معتزلي، بي ؛ همداني258
نـاظر بـه تـصحيح      طـور عمـده       نخست به حوزه دوم در گفتمان اخالقي برخالف حوزة        

. و تنظيم روابط آنان با يكديگر و همچنين با خالق هستي است           ها     انسان ورفتار و خلق و خ    
ل يدر ساحت دوم كه فارغ از مباني فلسفي حـسن و قـبح اخالقـي اسـت، پرورانـدن فـضا                    

و تربيت آنان به منظور صدور افعال و كردار صحيح هدف قـرار             ها    انساناخالقي در نفوس    
 شـهر خـدا   ي اخالقي آگوستين قديس در كتاب       ها  در جهان مسيحيت، آموزه   . داده شده است  

ارزشـمندي   آگوتيناس قديس و در جهـان اسـالم آثـار    ميراث اخالقـي  و همچنين  اعترافاتو  
كاشـاني در سـاحت     موال محسن فيض البيضاءةالمهج ابوحامد غزالي و     احياء علوم الدين   :مانند

گفتمان دوم مستظهر   . گيرد گفتمان دوم كه مربوط به اخالق عملي يا كاربردي است قرار مي           
  .استمعصومامامان  و  منقول از پيامبر اسالمهاي به رهنمودهاي قرآني و روايت

  سياست و قدرت
 هر چنـد    .داردبشري قدمتي وافر    هاي گوناگون     جامعهمقولة قدرت و سياست عملي در       

 و تجربي كـه     هاي علمي  سياست به مثابه علم و پرداختن به آن با استفاده از ابزارها و روش             
اي جديد و     وبيش سايه افكنده پديده    بشري كم هاي معارف     در دو قرن گذشته بر تمام حوزه      

البته نوظهور بودن مالحظة سياست به مثابه دانش سياسـي و علـم             . شود  ميشمرده  نوظهور  
ـ هاي سياسي مطالعه پديدهشناسي  روش به طور عمده بهسياست   اجتماعي مربوط است نـه   

سياست، از لحاظ نظري با گفتمـان تـاريخي مربـوط بـه معرفـت          . ت و سياست  ماهيت قدر 
بختـي و    نيـك سـرانجام   مربوط به قـدرت، حكومـت، اخـالق و          هاي    بحثجامعة بشري و    

اسالمي با تـدبير مـدن      حكيمان  سعادت و از جهت عملي با چگونگي اداره امور يا به تعبير             
كالسـيك و   هاي    متن، با بررسي انبوه     در حوزة سياست و دانش سياسي     . پيوند خورده است  

  :كند ميهمچنين ادبيات جديد سياسي دوگونه پرسش رخ 
  هاي گذرا و مقطعي كه مربوط به زمان و مكان خاص بوده و فاقد جامعيت است؛ پرسش. أ
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  .ي پايدارها  پرسش.ب
دار در حـوزة فلـسفة سياسـي و      هـاي پايـدار و دامنـه      هـا، پرسـش    دسته دوم از پرسـش    

پرسش از ماهيت اجتماع و توجيه روابط       . و فيلسوفان سياسي است   وران    انديشههاي    هانديش
، ماهيت دولت و چگونگي ظهور آن، ضرورت يا عدم ضرورت حكومت،            ها  انساناجتماعي  

 هـاي  هاي حكمران خوب و همچنـين جايگـاه اخـالق در نظـام             حكومت مطلوب و ويژگي   
 زمامـداران، از    گيري  ر عرصه عمل و تصميم    اجتماعي و سياسي و رابطة اخالق و سياست د        

 پايـدار در فلـسفة سياسـي و ادبيـات سياسـي در      هاي ها و بحث  پرسشها، مهمترين دغدغه 
هـا،   پاسخ به ايـن پرسـش     . زمين بوده است   ويژه در مغرب    ها به   انسانتاريخ حيات اجتماعي    

سياسي و مصلحان   هاي خردورزان     را در فلسفة سياسي و آموزه     ارزشمندي  گفتمان جامع و    
  .اجتماعي متبلور ساخته است

اند با اجتماع بشري از ديرباز عجين بوده          قدرت نيز كه آن را جوهر علم سياست دانسته        
 سياسي و اجتماعي گسترده، سياست و قدرت و         هاي  زمين و به دنبال تحول     در مغرب . است

. بـوده اسـت  رو  روبـه هاي گونـاگون   نشيببه تبع آن موضوع اصلي دانش سياسي با فراز و          
ــا جهــان شــهري رومــي   ) city-state(تحــول دولــت شــهري  ــه جهــان وطنــي ي ــاني ب يون

)CosmoPolis(      ين مـسيحيت و سـپس زوال قـدرت         ي، پيدايش امپراتوري مسيحي مبتني بر آ
هـاي ملـي و دكتـرين حاكميـت و پيـدايش             سياسي امپراتوري مسيحي، پيـدايش حكومـت      

هابز، الك و وسيله  به) Social Contract(قرارداد اجتماعي هاي مشروطه، بسط نظريه  انقالب
، هـا   مكتـب طرف ديگر پيـدايش      هاي دموكراتيك و از    روسو در قرن هيجدهم و ظهور نظام      

ظهـور پـارادايم جديـد در جهـان سياسـت و روابـط              گـر     بيـان و احزاب سياسـي،     ها    عقيده
نظران در     قدرت كه برخي صاحب    هاي تبيين  مدل. در دوران معاصر است   ها    انساناقتدارآميز  

مدل هرمنوتيكي يا ارتبـاطي     ) Voluntarist(هاي جديد آن را در چهار مدل داوطلبانه           آموزه
)hermeneutic or communicative( مــدل ســاختارگر ،)structuralist ( ــسامدرن و مــدل پ
)Post- modernist (از جمله رابطـه  هاي پايدار در معرفت سياسي اند با مؤلفه بندي كرده طبقه 

هر جا سخن ). Kogan & Hawkesworth, 1992: 57( اخالق و سياست پيوند و قرابت دارد
 قـدرت در علـوم      ،به تعبيـر راسـل    . از قدرت است، سخن از اخالق نيز به ميان خواهد آمد          
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 سـيال   ،اجتماعي و سياسي مانند انرژي در فيزيك است و طرفه آنكه قـدرت ماننـد انـرژي                
يـك روي سـكة سياسـت، شـناخت         ). 35: 1367 ،راسـل (دارد  گوناگون  اي  ه  شكلو  بوده  
 و پيوستگي اشكال آن و روي ديگر سـكة سياسـت، تبيـين              تالّحاكم بر اين تبد   هاي    قانون

  .هاي اخالقي است با هنجارها و ارزشها  انسانرابطه اين مقوله و مؤلفه مهم حيات 

  گفتمان اخالق و سياست در تاريخ فلسفه سياسي
هـاي سياسـي فيلـسوفان و         سي گفتمان اخالق و سياست در فلسفه سياسي و انديشه         برر
نگارشـي  تـاريخي نيازمنـد تـدوين       هاي گوناگون     دورهزمين در    وران برجسته مغرب    انديشه

 دارد  مدخل و درآمدي جهت ورود به ادبيات موضوع اشـعار مـي           صورت    بهجامع است، اما    
 بـه   هعمـد طـور     بـه ر فلسفه سياسي يونان باستان       تبارشناسي گفتمان اخالق و سياست د      كه

ثالثه آن ديار يعني سقراط، افالطون و ارسطو كه قدمت آن به چند قـرن  حكيمان  هاي    آموزه
سـقراط هـر چنـد بـا روش         . شـود   گردد مربـوط مـي       بازمي از ميالد حضرت مسيح   پيش  

هـا    اثبات اهميت ارزشافشاند اما مĤالً به دنبال ديالكتيك در باورهاي عمومي تخم ترديد مي     
سقراط رعايـت مطلـق     . ها بر علم و آگاهي صحيح بود        ارزش يو هنجارهاي اخالقي و ابتنا    

و پايبندي به مقررات اجتماعي را گرچه به زيـان          طلبيد    ميقانون در جامعه را از شهروندان       
 ).16 :1344 ،فروغـي (شـمرد     فرد باشد الزمه استواري هنجارهاي اخالقـي در اجتمـاع مـي           

رسـاله   و   قـوانين يـا نـواميس     ،  رسـاله جمهـور   ها و آثار سياسي خـويش يعنـي          افالطون در كتاب  
افالطـون پرورانـدن    . از جايگاه اخالق در اجتماع و سياست سـخن گفتـه اسـت            سياسـتمدار   

داد و    اخالقي و روحي را در كنار پرورش جسم شهروندان مورد تأكيد قرار مي            هاي    فضيلت
  .)Plato, 2006: 104(سپرد  توليان قدرت سياسي مياي را به م چنين وظيفه

هـاي   شـود و اسـاس آمـوزه    با بحث عـدل آغـاز مـي     ) Republic( افالطون   جمهوركتاب  
افالطـون در   . شـود   افالطون دربارة عدل، به مسئله اخالق در جامعه و سياست مربـوط مـي             

قـي چيـست و     كه اساس تعهد اجتمـاعي و اخال      كند    ميرا مطرح   پرسش  ، اين   جمهوررساله  
  ؟داردهايي  شهروند يا زمامدار عادل و پايبند هنجارهاي اخالقي چه بايسته

 نامدار افالطون نيز با فلسفه اخالق وي نقطه تالقي مهمـي            دفلسفه سياسي ارسطو شاگر   
ايـن  . است» روي در تمام امور     ستايش اعتدال و ميانه   «مهمترين وجه اشتراك و تالقي      . دارد
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ارسـطو   .هايي در حوزة فلسفة سياسي وي نيز سـايه افكنـده اسـت              موزهديدگاه ارسطو بر آ   
دانست و بر اين باور بود كه فـضائل           روي مي    اخالقي را اعتدال و ميانه     هاي  باالترين فضيلت 

وسـط ميـان    شـجاعت حـد  . االصول ميانگين دو حد افراط و تفريط قرار دارند    اخالقي علي 
  .اف و امساك استوسط ميان اسر باكي و بخشش حد ترس و بي

روي كه اساساً يـك آمـوزه اخالقـي بـوده و ارسـطو در كتـاب           نظريه اعتدال و ميانه   
 به آن پرداخته است؛ به حوزة فلسفه سياسي وي نيز تعميم يافته و بـر    اخالق نيكومـاخس  

 از نقش آن در تعادل نظام اجتمـاعي سـخن گفتـه اسـت               سياستهمين اساس در كتاب     
)Aristotle-B, 1998: 134 - 144(.  دفاع ارسطو از حكومت طبقه متوسط و نقش اين طبقـه 

هاي اخالقي و سياسـي ارسـطو در          در تعادل نظام اجتماعي از آثار اندماج و آميختگي آموزه         
 كـه در مـصادر عربـي از آن بـا عنـوان              اخـالق نيكومـاخس   كتاب  . شود  ميشمرده  اين حوزه   

اي اسـت كـه ارسـطو خطـاب بـه فرزنـد         رساله ، ياد شده  نيقوماخيـا  يا   االخالق إلي نيقوماخس  
ايـن  . رسالة اخالق ارسطو مشتمل بر ده فصل اسـت        . خويش به رشتة تحرير درآورده است     

.  مترجم برجستة دورة عباسي به عربي ترجمه شـده اسـت           ،حنين بن اسحاق  وسيله    بهكتاب  
توجه كرده  فيلسوف برجستة اسالمي است كه به اين رسالة اخالقي          نخستين  فارابي   ابونصر

السعاده در كتاب   ) ق381ي  امتوف(ابوالحسن عامري نيشابوري    . و شرحي بر آن نگاشته است     
تهـذيب االخـالق و     در رسـالة    ) ق 421ي  امتوفـ (رازي   مسكويه  ، ابن و االسعاد في السيره االنسانيه    

 و اعالـود  و رسـالة    تـدبير المتوحـد   در رسـالة    ) ق533ي  امتوفـ (باجه اندلسي    ، ابن تطهيراالعراق
بـه رسـالة    ) 672ايمتوفـ (و خواجه نـصيرالدين طوسـي       ) ق533اي  متوف(رشد   همچنين ابن 

امـام محمـد غزالـي، فقيـه        . اند  كردهاخالقي استناد   هاي    بحثاز ارسطو در تشريح     گفته    پيش
هـاي فلـسفي و       ستيز با برخي آمـوزه    رغم    بهبرجستة اسالمي نيز    انديشمند  صوفي مشرب و    

 نام برده كه اشاره     پندنامة ارسطاطاليس  از   نصيحه الملوك مي در رسالة    اسالحكيمان  مخالفت با   
  ).85: 1361 ،غزالي(به همان رسالة اخالق ارسطو است 

از آن  بايـد   گذشتة تاريخي كه    هاي    دورهاسالمي در   وران    انديشهدر جهان اسالم و ايران      
گونـاگون  هـاي     زهنـام بـرد در حـو      » هاي كالسـيك اسـالمي      دوران انديشه «دوران با عنوان    

اخـالق و سياسـت سـخن       دربـاره   هاي متفاوت     نويسي، با گفتمان   فلسفي، ديني و سياستنامه   
فـارابي   هـاي ابونـصر   سياسي در جهان اسالم كه با آموزهـ حوزه و گفتمان فلسفي  . اند گفته

 در حوزة سياست    يهاي و   و انديشه نظريات  بعد از وي نيز از      هاي    فيلسوفپيوند خورده و    
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ويژه سياست افالطـون      به فلسفه سياسي يونان باستان به      اند بيشتر متمايل    پذيرفتهاثر  في  فلس
بـاور  آنان حتي به    انديشه  هاي ديني و اسالمي بر        و اخالق ارسطو است هر چند تأثير آموزه       

نخـست  اسـالمي در درجـة      هـاي     فيلسوفبه تعبير رزنتال    . مستشرقين غيرقابل ترديد است   
اخالقـي و    مرتبـة بعـد شـارح فلـسفة        اسالمي بـوده و در    هاي    آموزهير  مسلمان و تحت تأث   

  ).Rosenthal, 1968: 4( اند سياسي يونان باستان بوده
دينـي اسـت، ابوحامـدغزالي     در حوزة دوم كه مشتمل بر گفتمان معطـوف بـه سياسـت      

غزالي بـا اسـتناد بـه       . پرچمدار دفاع از سياست اخالقي و آميختگي اخالق و سياست است          
در هـا     تمام انـسان  گويي   و همچنين با توجه به مسئلة معاد و پاسخ        ها    روايت هاي قرآني،   آيه

غزالي در قـرن  . هي، از مدافعان جدي سياست اخالقي در جهان اسالم است       پيشگاه عدل اال  
، احيـاء علـوم الـدين     هـاي     رسـاله پنجم هجري در آثار  اخالقي و سياسي ارزشمند خود يعني            

  . از آميختگي اخالق و سياست سخن گفته استكيمياي سعادت و نصيحه الملوك
در حوزة سوم كه ناظر به گفتمان معطوف به سياسـت عملـي يـا كـاربردي اسـت و در                     

الملك طوسي وزير نامدار سلجوقيان با حدود سي سـال وزارت و              جهان اسالم خواجه نظام   
د، رابطة اخالق و سياسـت      شو  ميشمرده   پرچمدار آن    سيرالملوك يا   نامه  سياستتأليف كتاب   

اصـالتي  . گيرد رنگ شده و اخالق در خدمت سياست و قدرت قرار مي       به بهانة مصلحت كم   
رنگ شدن اخـالق در حـوزة         اصلي كم هاي    عاملكه خواجه براي حفظ قدرت قائل شده از         

  . سياست عملي است

  ماكياولي و جدايي اخالق و سياست
 اخالق از سياست به نـام ماكيـاولي ضـرب           در تاريخ فلسفة سياسي غرب، سكة جدايي      

در آغـاز دوران گـذار از تمـدن         كـه   ) 1469-1527(ماكيـاولي   ) نـيكال (نيكولـو    .شده است 
كرد در تـاريخ فلـسفة سياسـي كالسـيك غـرب در               زمين به دوران جديد زندگي مي      مغرب

د فلورانس كـه مهـ  . داردگفتماني كه مربوط به حوزة اخالق و سياست است شهرت وافري            
تمدن جديد مغرب زمين در آغاز دوران جديد در اروپا بود در عرصه اجتماع و سياست بـا                  

ها و تزلزل قدرت سياسي و فاصله گرفتن زمامداران و حتي تودة مـردم از                 آشوب ،ها بحران
ماكيـاولي در شـرايط دشـوار آن        ). 347 :1370 ،بـارنز و بكـر    (بـود   رو    روبـه اصول اخالقي   

نـام خـود را     » Prince «شـهريار ا به عرصة وجود نهاد و با تأليف كتاب          روزگار در فلورانس پ   
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ماكياولي كه در ساحت سياست . اخالقي در غرب پرآوازه كرد در جايگاه منادي سياست غير    
اريخ شخـصي و مطالعـه تـ      هـاي     تجربـه ، بـا اسـتظهار بـه        هاي فراواني داشـت     تجربهعملي  

ت سياسي به هـر شـيوة ممكـن، از جـدايي            دادن به حفظ قدر    زمامداران گذشته و با اصالت    
پروا سـخن     اخالق و سياست به بهانة حفظ مصلحت شهريار و كشور با ادبياتي خاص و بي              

 در كتـاب    يبا آنچـه و   بنا به قاعده    ماكياولي بر اين باور بود كه حوزة سياست عملي          . گفت
سياسـت، نقـاب از     وي كوشيد با تشريح زواياي پنهان       .  به تصوير كشيده تطابق دارد     شهريار

امـا ماكيـاولي پـا را از ايـن مرحلـه در كتـاب               . چهرة واقعي سياست در عرصة عمل بردارد      
 قـدرت از    يخواهد كه به منظور تثبيت و بقا         فراتر نهاده و به صراحت از شهريار مي        شهريار

سوءشـهرت ماكيـاولي در تـاريخ فلـسفة     . هر شيوة ممكن هر چند غيراخالقي بهـره جويـد      
هـاي غيراخالقـي وي بـه         همعطوف به بخش دوم يعني توصي     طور عمده     بهغرب  سياسي در   
گونه كه گفته شـد شـرايط        البته همان . ويژه در فصل هيجدهم كتاب شهريار است       شهريار به 

 زمامداران و شهرياران حاكم بر ايتاليـا، در         ،آغاز دوران جديد در غرب و وضعيت فلورانس       
 Kessler(كامل مؤثر بود طور  بهاخالق و سياست رباره دهاي وي  گيري افكار و انديشه شكل

and skinner, 1998: 10 - 15 (اخـالق  دربـاره  ين مـسيحيت  يهاي آ  به ظاهر با آموزهماكياولي
ناكارامد و گاه مضر به     ها را در سياست عملي        كوشيد اين آموزه    كرد اما مي    فردي مخالفت نمي  

  ).Machavelli, 2003: 66(حفظ و صيانت از قدرت سياسي معرفي كند 
هاي غيراخالقي ماكياولي بـه زمامـداران         كه از توصيه  گفته    پيشهيجدهم كتاب    فصل در

است، ماكياولي خلف وعده، نيرنگ، دروغ و استفاده از زور و به عبارت ديگر استفاده از                پر  
انديـشه  هـاي     عبـارت كند، و بـا       هر وسيله براي حفظ قدرت را در صورت لزوم توصيه مي          

  :گويد برانگيزي مي
قـول و در عمـل درسـت          دانند كه چه نيكوست شهريار در گفتار صادق و خـوش            همه مي «

هاي روزگـار مـا نـشان داده اسـت      باشد، با اين وجود تجربه) پايبند به قول و پيمان   (كردار  
انـد كـه بـه پاكـدلي ارجـي            اند آنـاني بـوده      پادشاهاني كه كارهاي بزرگ و گران انجام داده       

اند سرانجام بر كساني كه راستي و درستي پيشه كرده            اند و با زيركي و نيرنگ توانسته        دهننها
  ).Machiavelli, 1998: 58(پيروز شوند 

  :ماكياولي با فراست دريافته بود
مردم آن قدر ساده و اسير نيازهاي آني و روزمرة خود هستند كه هـر گـاه كـسي بخواهـد                   «

  .)Ibid: 59(» خواهد شداب كاميآنان را فريب دهد به آساني 
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شيوه نخست بر قانون و منطق مبتني است        : گويد  ماكياولي از دو شيوه در حكمراني سخن مي       
خواند اما شيوة نخـست       شيوة نخست را انساني و راه دوم را حيواني مي         . و راه دوم مبتني بر زور     

ماكيـاولي  ). Machiavelli, 2003: 61(شـمرد    را غيرمؤثر و توسل به شيوة دوم را اجباراً ضرور مي
آشنا بودن به صفت روبـاه      . به كار برد  با هم   خواهد كه خصال شير و روباه را          از شهريار مي  

  .)Ibid: 61(شود  ها مي و داشتن خصلت شير باعث فرار گرگشود  ميها  باعث شناسايي دام
 و معيـار    ماكياولي بر اين باور بود كه براي تودة مردم ظـواهر رفتـار زمامـداران حجـت                

پسنديده از جمله دينداري را براي شهريار هاي  صفتتظاهر به داشتن بنابراين . داوري است
  :گفت ماكياولي مي. دانست  ميضرور

  .»هايشان هاي آنان است نه در دست داوري مردم در چشم«
  هتوانند لمس كنند و آن گـرو  فقط گروه اندكي مياما توانند ببينند   كه همه مي ابه اين معن  

نيز جرأت مخالفت با عقيدة اكثريت كه قـدرت و عظمـت شـهرياري مـساعد داوري آنـان                   
  ).Ibid: 63(است را ندارند 

دينـي و اخالقـي   هـاي    مالحظـه  بدون   يدهد كه و    هاي ماكياولي به خوبي نشان مي       گفته
انديـشد و در حـوزة سياسـت هرگـاه اصـالت          به قدرت و تثبيت امنيت مـي      رسيدن  به  فقط  

پرهيزناپـذير  فظ آن به هر شيوة ممكن هدف قرار داده شـود، چنـين اسـتنتاجي                قدرت و ح  
 بدنامي و بدفرجامي چنين شهرياراني نيز واقف بود و          به سوء عاقبت،  البته ماكياولي   . كند  مي

هـاي ماكيـاولي در     آمـوزه .به آن اشـاره دارد   )Discourses( گفتارهـا در رسالة ديگرش به نام      
اعـم از  ها  انسانهاي ديني و توحيدي است كه اساس رفتار          جدي با آموزه  و  تعارض آشكار   

شمرد و رستاخيز يـا       زمامداران و فرمانبرداران را در پايبندي به ضوابط اخالقي و انساني مي           
ملـه  هـا از ج    هي دربارة رفتار تمـام انـسان      را روز داوري اال   » نفس بازپسين «به تعبير غزالي    

  .مردش متوليان قدرت سياسي مي

  رويكرد اخالقي كانت در سياست
كانت فيلسوف برجسته آلمـاني در قـرن هيجـدهم مـدافع جـدي آميختگـي اخـالق و                   

 Critique (نقد عقد عمليكانت در كتاب . زمين است است در ميان فيلسوفان مشهور مغربسي

of Practical Reason ( هـاي   مفهـوم دربـارة  وي و چگـونگي داوري  انـسان  دربارة باورهاي
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گويـد     خداوند يا روح سـخن مـي       :متافيزيكي مانند هاي    مفهومويژه   گوناگون و درك آنها به    
)Kant, 1993: 126 - 130(. 

ها  ها و قضاوت   در داوري ها    انسانكانت در اين كتاب نيز بر مسئله نقش وجدان اخالقي           
جـدان  شمرد و فرمان و     متمركز مي شود و فرمان وجدان آدمي را فرماني صريح و مطلق مي            

كانت جمله معروفش را كه در كتاب كم        . كرد  را اخالقي و غيرمقيد به امور ديگر معرفي مي        
  :نويسد مي )The Moral Law( قانوني اخالقيحجم اما مشهور ديگرش يعني 

ين حـال اراده كنـي كـه آن    آن بتـواني و در عـ  سـبب  فقط مطابق دستوري عمل كن كه به   «
 .)Kant, 2005: 24 (»صورت قانون كلي در آيد دستور به

با باور وي، ما از راه احساس وجـداني         . دهد   نيز اين ديدگاه را توضيح مي      نقد عقل عملـي   در رساله   
دانـيم كـه بايـد از اعمـالي كـه در صـورت        و شهودي مستقيم خويش و نه از راه استدالل و قياس مي      

  :گويد انت ميك. سازد خودداري كنيم تعميم و انتشار زندگي اجتماعي را غيرممكن مي
توانم قبـول كـنم كـه         وجه نمي   پيماني را زيرپا بگذارم به هيچ      ماگر من با يك دروغ بخواه     «

اي در جهـان اسـتوار        گاه پيمان و وعده    زيرا با چنين قانوني هيچ    . م باشد دروغ يك قانون عا   
  ).Kant, 1993: 19(» نخواهد شد

روغ نگـويم هـر چنـد نفـع و          آيد كه هيچ وقـت د       ميپديد  از اينجا اين احساس در من       
  .كندمصلحت من به ظاهر ايجاب 

به عقيـده وي در حـوزة   . دهد كانت پايبندي به اخالق را به حوزة سياست نيز تعميم مي       
يكديگر بايد تابع همان حكـم      برابر  اعم از حكمرانان و فرمانبرداران در       ها    انسانعمومي نيز   

از ) The Metapysics of Morals( اخالقيـات متافيزيـك كانت در رسـالة   .اخالقي باشند وجدان 
يكديگر و خويش و مبـاني آن سـخن گفتـه و بـه بررسـي                ها درباره     انسانوظايف اخالقي   

  .)Kant, 2006: 229 - 132(اخالقي پرداخته است ديني با هاي  تكليفتطبيقي 
 سـاله بـود     71 يعني هنگامي كـه كانـت        1795كه در سال    » صلح پايدار «كانت در مقالة    

هـاي اروپـايي بـه شـدت انتقـاد كـرد و              منتشر كرد از سياست غيراخالقي حاكم بر دولـت        
هـا در    هـاي ديگـر و اسـتعمار و اسـتثمار انـسان             هاي ظالمانه اروپاييان بـه قـاره        لشكركشي
  :گفت كانت مي. كردهاي ديگر را محكوم  سرزمين
هاي ديگـر    گامي كه سرزمين  نامند و هن    هاي ديگر را فتح مي     نهادن به سرزمين   اروپاييان قدم «

كـشورهاي  مريكا، هند، زنگبار و دماغة اميد را كشف كردند خيـال كردنـد كـه ايـن             ا :مانند
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تمام ايـن اعمـال را اقـوامي        ...  صاحب هستند، زيرا ساكنان اصلي را آدم حساب نكردند         بي
 ر حـالي كـه ظلـم و سـتم را ماننـد            زننـد د    مرتكب شدند كه دم از تقوا و درسـتكاري مـي          

 ،دورانـت (» پندارند  ترين افراد دين صحيح مي      دانند و خود را برگزيده      خوردن حالل مي   آب
1376 :256.(  

و ها    منفعتهاي اخالقي و حكم وجدان اخالقي با          البته كانت به خوبي از تعارض آموزه      
كوشـيد ايـن تعـارض يـا          آگاه بود اما مـي    ) در موارد خاص  (فردي يا سياسي    هاي    مصلحت

گونه كه هيوم در بحث خود       ه نفع اخالق در حوزة سياست عملي حل كند همان         تزاحم را ب  
  ).Mac Nabb, 1960: 171 - 182(به اين معماي مهم پرداخته است » دانش و ارزش«درباره 

  پيوستگي اخالق و سياست در فلسفه سياسي اسالم
اين . دارد خاتم اديان توحيدي، شريعت و احكامي جامع و فراگير        در جايگاه   دين اسالم   

بينـي   در جهان. جامعيت باعث تعميم شرايع ديني از حوزة خصوصي به حوزة عمومي است       
اسالمي، تمام افراد بشر اعم از زمامداران و فرمانبرداران مخاطب احكام ديني و رهنمودهاي              

منزلگاه و از آخرت بـه قرارگـاه و وطـن    صورت  بههاي اسالمي از دنيا     در آموزه . اند  اخالقي
 ميـان   هي سخن بـه    شده و از لزوم بازخواست تمام افراد در جهان آخرت و رستاخيز اال             ياد

 هاياختيارعلت  اند بلكه به  نشدهتنها متوليان قدرت از آن استثنا   بازخواستي كه نه  . آمده است 
  .رو هستند روبهوليت مضاعف ؤگسترده با مس

 ر و عملكـرد زمامـداران در  حاكم بـر رفتـا  ) Paradigm(در فلسفه سياسي اسالم پارادايم  
طور كلي در تبيين رابطة اخالق و سياست دو نگرش و            به. فضايي اخالقي ترسيم شده است    

بر اصالت مطلق قدرت سياسي و تثبيت و توسـعة          نخست  ديدگاه  . ديدگاه عمده وجود دارد   
د ي از اصول و قواعـ به تعدطور طبيعي  بهچنين نگرشي . آن به هر وسيلة ممكن مبتني است   
ماكياولي در تاريخ فلسفه سياسـي كالسـيك در         . انجامد  مياخالقي در حوزة قدرت سياسي      

هاي   اعتنايي به آموزه    شود و مكتب ماكياوليسم با بي       ميشمرده  غرب پرچمدار چنين تفكري     
ديدگاه و نگرش دوم مبتني بر اصالت       . اخالقي در عرصة سياست عملي پيوند خورده است       

از ديـدگاه دوم    . القي در ساحت زندگي خصوصي و عمومي اسـت        هاي انساني و اخ    ارزش
تـوان بـه      دانـد مـي     ارچوب ضوابط اخالقي مجاز به اعمال حاكميت مـي        كه قدرت را در چ    

. انـد  م اخـالق و سياسـت بـه هـم آميختـه شـده         در ديدگاه دو  . كردتعبير  » سياست اخالقي «
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 مـدافع جـدي سياسـت       زمـين كانـت    هـاي مغـرب     فيلسوفگونه كه گفته شد در ميان        همان
فلسفة سياسي در اسالم نيز بر آميختگي اخالق و سياست در ساحت قـدرت              . اخالقي است 

 در حـديث مـشهوري كـه در منـابع       پيامبر اكـرم  . سياسي و سياست عملي مبتني است     
  :فرموداست، سنت و شيعه ذكر شده 

؛ مجلـسي،  381، 2: تـا  حنبـل، بـي   ابـن (» خـالق بعثت لِاُتمم مكارم اال  «يا  » بعثت لِاُتمم صالح االخالق   «
  .من براي تكميل و تتميم مكارم اخالقي به پيامبري مبعوث شدم). 405، 66: 1403

توانـد در حـوزة       كنـد نمـي     ديني كه رسالت خويش را تكميل مكارم اخالقي معرفي مي         
ودهاي سياست اخالقي در اسالم كه مستظهر به رهنم        .قدرت سياسي از اخالق فاصله بگيرد     

 در حـوزة سياسـت و       و حضرت اميرالمؤمنين علي    پيامبر اكرم وسيله    بهقرآني است   
و شـد   آن بزرگـواران در حكمرانـي اتخـاذ         وسـيله     بـه حكمراني در بامداد اسالم معرفـي و        

ريـزي   عاص و سپس يزيد بـن معاويـه پـي    معاويه و عمرو وسيله    بهسياست غيراخالقي نيز    
شد امـا  ل يمدت به اهدافي نا دي غيراخالقي در سياست در كوتاه     رمعاويه با اتخاذ رويك   . شد

بودن به رعايت اصول ديني و اخالقي در سياسـت بـا مـوانعي در         علت موظف   اميرمؤمنان به 
 اميرمؤمنـان شـد كـه گروهـي بـه         باعـث   چنـين وضـعيتي     . رو شـد    روبـه پيشبرد اهداف   

پاسـخ امـام    . تـر اسـت     باكياسـت تـر و      و بگويند كه معاويه از شما باهوش      كنند  گيري    خرده
 به ايراد گروه ياد شده انديشه برانگيز و در عين حـال مؤيـد لـزوم اتخـاذ سياسـت                     علي

 در  زيرا حضرت اميـر   . اخالقي در اسالم از سوي حكمرانان و كارگزاران حكومتي است         
  :پاسخ فرمود

) مكر و حيله (ريشكني و گنهكا  پيمانيو. تر نيست به خدا سوگند معاويه از من زيرك... «
شـكنان    پيمـان امـا   . بـودم   ترين مـردم مـي      ك  شكني ناپسند نبود، من از زير      اگر پيمان . كند  مي

شكني را روز قيامت پرچمي اسـت         گنهكارند و گنهكاران اهل فجور و نافرماني و هر پيمان         
  ).212، 2 :1376 ،آيتي(شود  كه بدان شناخته مي

جـامع  ، وسـايل الـشيعه  در مصادر روايي ديگر از جمله  راين بيان روشن و بسيار مهم حضرت امي    
، 11: 1403حرّعـاملي،  ( با اندكي تفاوت ذكر شـده اسـت     ثواب االعمال و عقاب االعمال     و   احاديث الشيعه 

  ).619، 13: 1376بابويه،  ؛ ابن588، 13: 1407؛ طباطبايي بروجردي، 52
 عـدم جـواز شـرعي جهـت          وجود دارد معطوف بـه     نكتة مهمي كه در بيان امام علي      

 مكر و عذر در ساحت سياست عملي و    شكني،  پيمان: هاي غيراخالقي مانند   استفاده از روش  
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هـا   كـه كـسي از ايـن روش    كنـد     اشـاره مـي    به صراحت    حضرت امير . كشورداري است 
هـاي    قاعـده به   پايبندي حضرت امير  . شددر جهان ديگر بازخواست خواهد      كند  استفاده  

آميز اختصاص نداشت بلكه به زمان        به زمان صلح و شرايط مسالمت     فقط  ي  اخالقي و انسان  
هـاي گونـاگوني از رفتـار اخالقـي و      مـصداق . يافـت  جنگ و جهاد با دشـمنان تعمـيم مـي      

از جملـه در  . ها و جهاد ديني در منابع تاريخي ذكـر شـده اسـت            منشانة امام در جنگ    بزرگ
معاويه از بـستن آب بـر روي سـربازان و     برخالف رفتار    مؤمناننبرد صفين حضرت امير   

  :ردند و به معاويه پيام فرستادندجنگجويان وي خودداري ك
كنيم، بياييد آب برگيريد كه مـا و شـما در بـردن               ما آن رفتاري كه تو با ما كردي با تو نمي          «

  ).264 :1375، منقري(» آب برابريم

  مهمترين مؤلفه هاي سياست اخالقي در اسالم
هايي   ها و مؤلفه    ي در فلسفه سياسي و اجتماعي اسالم با توجه به شاخص          سياست اخالق 

 ذيـل   تـوان در مـوارد      را مـي  گفتـه     پـيش هاي    مهمترين مؤلفه . قابل شناسايي و رديابي است    
  :توان بيان كرد مي

  ضرورت تطابق ميان گفتار و كردار. 1
ن شـده و در حـوزة       اين آموزه مهم در ادبيات ديني و در منابع اسالمي به شكل عام بيـا              

يابد، زيرا رفتار زمامداران مورد اقتباس و تقليد تودة           سياست رعايت آن اهميت مضاعف مي     
  :به تعبير زيبا و رساي سعدي. گيرد مردم قرار مي

  اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبـي          برآورند غالمان او درخت از بيخ
  د لشكريانش هزار مرغ به سيخبه پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد       زنن

 نيـز بـه تـأثير رفتـار سـوء زمامـداران و              گفتارهـا است كه ماكياولي در كتاب      شايان ذكر   
فـساد مـردم ناشـي از فـساد         «كارگزاران حكومتي بر مردم پرداخته و در فـرازي بـا عنـوان              

  ).380 :1377 ،ماكياولي( به تشريح موضوع پرداخته است »زمامداران است
ويژه در حوزة    باره به برانگيزي در اين      انديشههاي    روايتمعتبر روايي اسالمي،     در منابع   

 اصـول كـافي    در كتاب شريف     مرحوم كليني . معطوف به قدرت و سياست بيان شده است       
مهمي پرداخته است كه به     هاي    روايتبه  ! من وصف عدالً و عمِلَ بغيره     «در فرازي با عنوان     

ويژه از سوي حكمرانان و متوليان قدرت سياسي          و كردار را به    ضرورت تطابق گفتار  خوبي  
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روايـي  هـاي     كتـاب هايي در بـسياري از        چنين آموزه ). 403،  3 :1348 ،كليني(دهد    نشان مي 
  :فرمايد قرآن مجيد نيز مي. ته استمورد تأكيد قرار گرف

  .»دهيد گناه بزرگي است كه بگوييد آنچه را كه خود انجام نمي«

  ها ا و ميثاقه به تمام تعهد پايبندي.2
اخالقي شـمرده   هاي    فضيلتتنها از مهمترين     ها نه   وفاي به عهد و پايبندي به تمام پيمان       

  علـي  بنـابراين حـضرت   . شده بلكه آثار و پيامدهاي مهمي در عرصة اجتماع و سياسـت دارد              
د وجـود نـدارد     دارند كه در ميان واجبات االهي، هيچ واجبي به اهميت وفـاي بـه عهـ                 اشعار مي 

المللـي    بـين  پايبندي به اين اصل، باعث حفظ نظام اجتماعي و حتي نظام          ). 334،  53نامه  : همان(
كـه  ) International Court of Justice( دادگـستري  المللـي  بـين  اساس ديـوان  همين بر .است

وفـصل دعـاوي ميـان كـشورها در          شود و وظيفه حـل      شمرده مي ارگان قضايي سازمان ملل     
در جايگــاه نخــستين و مهمتــرين منبــع در داد را دار اســت، قــرار  معاصــر را عهــدههــانج

  .كند ميها معرفي  وفصل دعاوي ميان دولت حل
  :فرمايد يقرآن مجيد در ابتداي سوره مائده م

  .»ها وفا كنيد ايد به عهد و پيمان اي كساني كه ايمان آورده«
هـا و    عام به پايبندي بـه تمـام پيمـان         ي دعوت ياين آيه كه به تعبير مرحوم عالمه طباطبا       

انّهـا  «عامه و خاصه آمده است كه   هاي    روايت است و در     هاقراردادها و پرهيز از نقض تعهد     
  عليـه نـازل شـده اسـت        رماست كه بر پيامبر اك    هايي    واپسين آيه از  » ناسخة غيرمنسوخه 

  ).166، 5 :1394 ،ييطباطبا(
. ها حتي با كفار و دشمنان اسـت       ندي به تعهد   به خوبي مبين پايب    سيره پيامبر اسالم  

اسـاس يكـي از       بر شود كـه پيـامبر اكـرم        مثال در تاريخ صدر اسالم مشاهده مي      طور    به
مفاد قرارداد صلح حديبيه، ابوجندل و ابوبصير دو تن از مسلمانان پناهنده شده به ايـشان را                 

  :مودندهايي خطاب به ابوجندل فر جملهبه قريش بازگرداند و در ضمن 
  »انّا النَعذربهم... «

  ).332، 3هشام،  ؛ ابن545: 1981 ،حسني(» كنيم ما به آنها خيانت نمي
برانگيـزي در ضـرورت       رهنمودهـاي مهـم و انديـشه       البالغه  نهج نيز در    حضرت علي 

  .اند كردهدشمنان خطاب به مالك اشتر بيان درباره ها حتي  پايبندي به تمام قراردادها و پيمان
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  كارگيري مكر و فريب در حوزة قدرت سياسي هزوم پرهيز از ب ل.3
ون زنـدگي  ؤهاي اسـالمي، پايبنـدي بـه اصـول اخالقـي و دينـي در تمـام شـ          در آموزه 

سـاية پايبنـدي    بايد  مسلماني دارد   ادعاي  انساني كه   .  مورد تأكيد قرار گرفته است     ها  مسلمان
تنهـا   نـه ردارش مـستولي باشـد و        گفتـار و كـ     گفته بر تمام اعمـال، حركـات،        پيشبه اصول   

در حوزة سياست وجود ندارد بلكه سـيرة        هاي اخالقي و انساني       نقض حريم رخصتي براي   
ويژه در دوران حكومت بـه روشـني مؤيـد آميختگـي             به  و حضرت امير   پيامبر اكرم 

  .اخالق و سياست در ساحت رفتار سياسي است
 سياسـي بيـشترين زمينـه بـروز و          مهم اخالقي كه در حوزة قـدرت      هاي    رذيلتيكي از   

اخالق عملي ايـن صـفت   وران  انديشه. ظهور با پيامدهاي گسترده را دارد مكر و حيله است  
تـاريخ قـدرت سياسـي در       ). 167: 1376نراقـي،   (انـد     دانسته» عظيمهمهلكات  «مذموم را از    

و گنـاه   . جهان نيز در حوزة سياست عملي آميخته به ايـن صـفت مـذموم و ناپـسند اسـت                  
تر است، زيـرا كـسي كـه      بيشتر و افزون،كارگيري مكر و فريب از اذيت هنامطلوب باثرهاي  

قـدور  الم  كند تا خود را حتي      داند ديگري در مقام آزار و اذيت اوست با احتياط رفتار مي             مي
توانـد    توطئه مكارانه اشراف ندارد چگونـه مـي       درباره  خبر كه    اما فرد غافل و بي    . حفظ كند 
ياطي را در رفتار داشـته باشـد و ناخواسـته و ناجوانمردانـه در دام مكـر و حيلـة                     چنين احت 

شـود و از مؤمنـان    مـي  خيانـت شـمرده  هاي  مصداقمكر و حيله از     . شود  ديگري گرفتار مي  
ايـن  متعـددي در    هـاي     روايت. غيراخالقي دوري كنند  كارهاي  گونه   خواسته شده كه از اين    

اماميه است در كتـاب     بزرگان فقيهان   كه از   شيخ صدوق . منابع اسالمي وجود دارد   باره در   
نقـل شـده   هاي  سبب روايت، كيفر و مكر و فريب را به        ثواب االعمال و عقاب االعمال    شريف  

  :داند  جهنّم و آتش مينااز معصوم
  »المكر و الخديعة في النار«
  ).494: 1376بويه، با ابن(» هر دو در آتش هستند) گر مكار و خدعه(دادن مردم  مكر و فريب«

 را از يور شـدن و و    به وي حمله   شدر همين راستا پناه دادن به انسان و در حالت غفلت          
ترور افراد  با اين شيوه بـا سياسـت اخالقـي     . بين بردن نيز در منابع اسالمي نهي شده است        

م امـا . مكر و خيانت اسـت    هاي    مصداقترين انواع و      اسالم سازگاري ندارد زيرا از خطرناك     
انـد    شـده نهـي كـرده     » فتـك « اين رفتار و عمل غيراخالقي را كه از آن تعبيـر بـه               صادق

  ).137، 47 :1403،  عالمه مجلسي؛23، 7، 13محدث قمي، (
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در منابع تاريخي آمده است هنگامي كه هاني بيمار شده بـود و در كوفـه بـستري بـود،                    
مـسلم بـن    .  آمـد  ي يزيد بود به ديدن و     عبيداهللا بن زياد كه برپا كنندة غائلة كربال و نمايندة         

اثير در آن مجلس، عمـاره از        به گفتة ابن  . ز در خانة هاني بود     ني عقيل نمايندة امام حسين   
 بـه   يو.  در جنگ صفين با معاويه جنگيده بود       ي نيز حاضر بود و و     ناشيعيان اميرالمؤمن 

هان بـه وي حملـه      زياد در مجلس نشست ناگ     فت كه خود را مخفي كن و وقتي ابن        مسلم گ 
زياد به خانة هاني آمد اما مسلم بن عقيل از مخفيگاه خـارج              ابن. ي را به قتل برسان    كن و و  

وي همـان روايـت ممنوعيـت تـرور را از        پرسـيدند   عدم خـروج وي     از علت   نشد و وقتي    
  :كرد كه نقل  از قول رسول خداحضرت علي

  .»انّ االيمانَ قيد الفتك، فاليفتك مؤمنٌ بمؤمن«
  .»كند ني مؤمن ديگري را ترور نمي مؤم.ايمان مانع ترور است«
  :گويد اثير مي ابن

بـردي فـرد فاسـق كـافر      بـين مـي   را از يزيـاد مـؤمن نبـود و اگـر و     هاني گفت كـه ابـن    «
  ).538، 2: 1989ابن اثير، (» ده بوديكاري را از بين بر خيانت

  رت سياسي لزوم پرهيز از سخن دروغ يا وعدة كاذب در حوزة قد.4
شـدن بـه كـالم       ستعمل در حوزة سياست عملي، متوسل     هاي غيراخالقي م   يكي از روش  

. هاي تلخ و ناگوار است     كذب و وعدة دروغ براي اغواي مردم يا سرپوش نهادن بر واقعيت           
هـاي   توجيـه هـا و   انديـشي  گفته گاه با مصلحت فاده از شيوة پيش در سياست غيراخالقي است   

   هـا   گونه روش  كارگيري اين  ماكياولي در توجيه به   . شود  ده مي جلوه دا ه  خاص، به ظاهر موج
  :گويد  ميشهرياردر كتاب 
دانند كه چه نيكوست شهريار كـه درسـت پيمـان و در زنـدگي راسـت كـردار و                      همه مي «

هـاي دوران زنـدگاني مـا را چنـين آموختـه اسـت كـه                 با اين همه آزمـون    . نيرنگ باشد   بي
كرداري را به چيـزي       اند كه راست    ان از دستشان برآمده آناني بوده     شهرياراني كه كارهاي گر   

اند و سرانجام بر آنـاني كـه راسـتي پيـشه              را به بازي گرفته   ها    انساناند و با نيرنگ،       نشمرده
  .)Machiavelli A, 2003: 61(» اند شدهاند چيره  كرده

  :نويسد  ميگفتارهاوي در كتاب 
يابد بود آنگاه كه به زيان اوسـت و           ويش نتواند بود و نمي    فرمانرواي زيرك پايبند پيمان خ    «

  .)Machiavelli B, 2003: 310 (»براي پايبندي به آن در ميان نيستعلتي ديگر 
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كنـد كـه تمـام        ب مي اسالمي ايجا هاي    آموزههاي ماكياولي، پايبندي به       اما برخالف گفته  
صـول و ضـوابط اخالقـي و انـساني در           ويژه زمامداران پرچمدار پايبندي به ا      افراد جامعه به  

عرصة سياست عملي باشند، زيرا تمام افراد و آحاد اجتماع اعم از زمامداران و فرمانبرداران               
 و نيكبختي تمام افراد به پايبندي به اصـول اخالقـي و احكـام                هستند هيمخاطب احكام اال  
اساسي در پايبنـدي    به رستاخيز، ضمانت اجراي     باور  است كه   شايان ذكر   . ديني منوط است  

  ).78: 1361غزالي، (شود  شمرده ميبه سياست اخالقي در فلسفه سياسي اسالم 

   اقامة عدل و داد در ميان مردم و پرهيز از ظلم.5
ضـرورت پرهيـز از سـتم و بـه عـدل و             دربـاره   هاي گوناگوني     در منابع اسالمي، آموزه   

دشـمنان اسـالم بيـان شـده        برابر  ها حتي در     انصاف رفتار كردن در تمام حاالت و موقعيت       
 و مفهـوم عـام از ظلـم،         ااين معن . ي از حدود است   ي تعد اظلم در ريشة لغوي به معن     . است
  ).475: 1376نراقي، (گيرد   برمي شرعي و عقلي را درهاي حيو قبها  رذيلتانواع 

ز اسـت، ا  كرده  متعددي عواقب بدفرجام ستم و ستمگران را بيان         هاي    آيهقرآن مجيد در    
  :فرمايد ميجمله در سورة ابراهيم 

و اين مهلتي كه بـه ايـشان داده بـه      ! گمان مبر كه پروردگار غافل است از كردار ستمكاران        «
هـا از     به روزي موكول كنـد كـه در آن چـشم           جهت آن است كه عذاب و كيفر عملشان را        

   ).41، )14 (ابراهيم. ( ... گردش بازماند
  :فرمايد  مي خداوند در سورة شعراهمچنين
بازگشت ايشان به كدام مكان خواهـد    ) بعد از مرگ  (اند    زود باشد بدانند آنان كه ستم كرده      «

  ).227، )26(شعرا (»بود
  :روايت شده كه فرمود از موالي متقيان علي

  »استبخشد ظلم بندگان نسبت به يكديگر  ظلم و ستمي را كه خداوند نمي«
  :فرمايد و مي

از ) بدون كيفـر  (ستمكاري  لش سوگند ياد كرده است كه ستم هيچ         خداوند به عزت و جال    «
  ).178، 4: 1348، كليني(» من نگذرد

  :نيز فرمود  امام صادق
  .»الظُّلْم فِي الدنْيا هو الظُّلُمات فِي الĤْخِرَةِ«
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  ).260: 1376ابن بابويه، (» ها در آخرت است ها و تاريكي كردن در دنيا باعث ظلمت ظلم«
، مقولة ظلـم و سـتم واليـان و          ها  روايتو  ها    آيهاساس   بر نصيحه الملوك الي در رسالة    غز

و ملوك را از ها، پادشاهان  روايتاست با ذكر كوشيده آن را مورد توجه قرار داده و     اثرهاي  
  :گويد غزالي مي. كردن سياست اخالقي ترغيب كند ارتكاب ظلم و ستم به مردم بازداشته و به پيشه

ترين و نزديكترين كسي به خداي تعالي، سـلطان عـادل اسـت و               خدا گويد دوست  رسول  «
هر كه وي را بـر      : ترين و خوارترين كسي به خداي تعالي سلطان ظالم است و گفت             دشمن

مسلمانان واليت دهند و وي ايشان را چنان نگاه ندارد كه اهل بيت خـويش را، گـو جـاي                  
: از امت مـن محـروم باشـند از شـفاعت مـن            و گفت دو كس     . دخويشتن در دوزخ فراگير   

تـرين   عذاب صعب: سلطان ظالم و مبتدع كه در دين غلو كند تا از حد بيرون گذرد و گفت      
  ).19: 1361غزالي، (»  ظالم راستروز قيامت سلطان

هـاي    مـصداق شـود و      خروج از صراط انصاف و عدالت كـه از آن تعبيـر بـه سـتم مـي                 
هـاي مهـم سياسـت        توانـد داشـته باشـد از مؤلفـه          مـي گوناگوني در حوزة سياست عملـي       

قـرار دادن هـر   «يعنـي  » الشيء في موضعه وضع«عدل را  حضرت علي. غيراخالقي است
تواند  ظلم و ستم مي هاي    مصداقبراساس اين تعبير موسع،     . اند  دانسته» چيز در جاي خويش   

  .گوناگون به خود گيردهاي  شكل
و با مراجعـه بـه منـابع اصـيل اسـالمي،            شد  ار تبيين   براساس آنچه به اجمال و به اختص      

البته چـالش   .  ماند  جاي ترديدي در آميختگي اخالق و سياست در فلسفة سياسي اسالم نمي           
ل مهـم و پـر مناقـشه در         ياخالق و سياست در عرصه سياست عملي همچنان يكي از مـسا           

يدي و پايبندي به مبـدأ      هاي اديان توح    توجه به آموزه  . شود   مي شمردهفلسفه سياسي معاصر    
  .به سود اخالق استگفته  پيشدر حل چالش و تعارض ها  عاملو معاد از مهمترين 

  گيري نتيجه
بنـدي علـوم     كالسيك سياسي و فلسفي و در تقسيم      هاي    متن اخالق و سياست كه در       .1

 در چگونگي تنظـيم روابـط اجتمـاعي و تعامـل             بشري در حوزة حكمت عملي قرار گرفته      
درجـه و ميـزان پيوسـتگي       . بشري از جايگاهي ممتاز برخورد اسـت      هاي    جامعهدر  ها    انسان

رت هاي اخالقي يكي از معيارها مهم ارزيابي نهاد سياسـت و قـد              سياست و اخالق و آموزه    
عمـده اشـاعه    سرچـشمه   گـرفتن سياسـت از اخـالق         فاصـله . سياسي در هر جامعـه اسـت      



 

هم 
ارد

چه
ال 

س
 /

ار 
به

13
88

  

82  

 حركت به سمت    ري است و يكي از ابزراهاي مهم      بشهاي    جامعهها در     ها و تعدي    عدالتي  بي
جايگاه اخالق در جامعه و پايبندي حكمرانان و شهروندان به          كردن    عدالت اجتماعي روشن  

هـاي مهـم    اين آميختگي از سرمايه. هاي اخالقي در مقام و ساحت عمل و رفتار است         آموزه
نفسه به دنبال عبور از       سياسي براي پيشبرد اهداف خود في      قدرت. شود   مي شمردهاجتماعي  

مصلحان اجتماعي در طول تاريخ پر فراز و نشيب بشري         . مرزها و حصارهاي اخالقي است    
. آمـاده كننـد   كردن سياست    كردن قدرت سياسي و اخالقي    هايي را براي مقيد      اند راه   كوشيده

كالسـيك فلـسفه   هـاي    متنترين     ارسطو كه از قديمي    سياسـت  افالطون و    جمهوريدر رسالة   
دو مقولة مهـم در حيـات اجتمـاعي          خالق و سياست و چگونگي تعامل اين      سياسي است، ا  

. بشر در تنظيم روابط اجتماعي و تأمين عدالت مورد بررسي و واكـاوي قـرار گرفتـه اسـت                  
كالسـيك و در    هـاي     مـتن  جدي و پايدار در حوزة فلسفه سياسي كـه در            هاي  يكي از بحث  

ه است مسئله سياست اخالقي و      است قابل مطالعه و مداقّ    ر و جديد مربوط به سي     منابع متأخِّ 
 سياسـت طـور     بهگونه كه پيشتر توضيح داده شد معماي اخالق و           همان. هاي آن است    مؤلفه

تـر سياسـت عملـي         معطوف به حوزة عمل و رفتار سياسي و به عبارت روشن           ه عمد طور  به
دربـاره  فتمان پايـداري  در حوزة سياست نظري و فلسفه سياسي كالسيك و جديد، گ      . است

خـورد، امـا در عرصـه عمـل، پايبنـدي سياسـت و                آميختگي اخالق و سياست به چشم مي      
  ؛شود رو مي ههاي اخالقي با چالش جدي روب قدرت سياسي به آموزه

هـاي كانـت فيلـسوف        و آمـوزه  نظـرات   هـا و      زمين، انديـشه   در فلسفه سياسي مغرب   . 2
ماكياولي در  نظرات   ها و   ت اخالقي، آموزه  ع از سياس  لماني در قرن هيجدهم در دفا     برجستة آ 

هر چنـد خاسـتگاه فكـري فيلـسوف         . جدايي اخالق از سياست قابل توجه و ارزيابي است        
كامل متفاوت است اما نتيجه و ثمـرة        طور    بهآلماني با خاستگاه سياسي و اجتماعي ماكياولي        

  شود؛ ميهاي آنان در ساحت اجتماع و سياست ظاهر  انديشه
توان اظهار داشت كـه هـر قـدر از فلـسفه              اي عمومي در سياست مي      قاعدهصورت    به. 3

سياسي نظري و گفتمان عقلي و منطقي در سياست به سوي سياست عملـي گـام بـرداريم،                  
بر همين اساس در    . شود  رو مي   روبههاي بيشتر     هاي اخالقي و پايبندي آنها با دشواري        آموزه

معمول نويسندگان  طور    بهنويسي كه     نامه نويسي يا اندرزنامه     ستآثار و ادبيات مربوط به سيا     
الملـك طوسـي خـود مقـام          آنها دستي در حوزة قدرت سياسي داشته يا مانند خواجه نظـام           
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طـور    بـه  ماكيـاولي    شـهريار هاي اخالقي كم رنگ شده يا مانند كتاب           آموزه. اند  وزارت داشته 
  ؛بازد كامل رنگ مي

 :هـايي ماننـد   مؤلفـه (هاي اخالقي در سياسـت   دادن مؤلفه دخالتهاي مهم   يكي از راه .4
) ريـزي كرداري، وفاي به عهد، پرهيز از نيرنگ، مكر و دروغ و بهتان و آبرو               راستي و راست  
گونه كه گفته شد پيـامبر       همان. ويژه دين مبين اسالم است     هاي ديني اديان به     توجه به آموزه  

هي در ميان بشريت، رسالت عمده خـود را تكميـل           پيامبر اال در جايگاه واپسين     اسالم
تكميل و تتميم مكارم و سجاياي اخالقي كه        . دندكرمكارم اخالقي در جامعة بشري معرفي       

هـاي    اي است كه تمام حوزه      دند مسئله كر آن را رسالت عمدة خود معرفي        پيامبر اسالم 
گونـه   از طرف ديگر همان. گيرد برمي زندگي بشر از جمله حوزة عمومي و سياسي را نيز در    

هاي ديني، تمام افراد اعم از دولتمـردان و   احكام و آموزهديد ، از   شداجمال تبيين   طور    بهكه  
به سعادت و نيكبختي اخروي نيازمند پايبنـدي بـه احكـام دينـي و               رسيدن  شهروندان براي   

اند بلكـه     شدهثنا ن تنها سياستمداران از آن است     اين قاعدة كلي كه نه    .  هستند هاي اخالقي   آموزه
مضاعف بازخواست مضاعف دارند ضمانت اجراي مهمـي در آميختگـي           علت مسؤوليت     به

  .شود ميشمرده اخالق و سياست در فلسفه سياسي اسالم 
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