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 مقدمه
توانهد   گاه نیی هرچاد رضایت هیچ لذا ها و پذیرش و مقبولیت عیومی نیازماد است زمیاه kشد هیوارتحقق سیاست به بدون تردید 

حاکیهه الزم و  قهوای  پذیر کردن اجرای تصیییات  شکل مطلق و صددرصد حاصل آید ولی، دارا بودن حداقلی از آن برای امکان به
فضای تاف هی آن جامعهه   عاوان توان به  ای را می در هر جامعهاخالقی  های شاخصبا پذیرش این گزاره ماطقی ،  .تاس ضروری
و تف هیر روابهط    مفهومکه برای  یهای شاخص. خواهد گذاشت تأثیرروابط در نظام اجتیاعی  نحوهگرفت که کیفیت آن، بر  در نظر

آیاهد   مهی  به شهیار ترین عااصری  ، از مهمنیاید میهدایت های فردی و اجتیاعی را  شود و کاش گرفته می در نظردر ابعاد مختلف 
رو بحث از رابطهۀ اخهالق و سیاسهت بهه قهدمت       دارای اهییت فراوانی ه تاد؛ ازاینسیاسی یا اجتیاعی اعم از ی که در هر فعالیت

 قطه   طهور  بهه  هها  ان هان .دهد اش نشان می ط بر زندگی اجتیاعیمحی که دغدغۀ بشر را به فضای تاف ی حیات جیعی بشر است
بها   یابهد  میاجتیاعی موضوعیت  ارتباطات در ای پیچیده صورت به آنان حیات برنامه و مااف لیکن  ه تاد فردی های ویژگی دارای

دسهتوری   های نظام. استروابط اجتیاعی  مدیریت و نظم نیازماد عیومی رضایت و سعادتبه  ان انی حیات ماتج شدن این وصف
تبیین نقاط هیب تگی  .اند شده طراحی امری چاینتحقق  برایماهوی و شکلی  های شباهتبا وجود اختالفات و  اخالق و سیاست

، حهال آن کهه ههدف    اسهت  اخهالق در پهح حقیقهت     در حوزه علوم سیاست و اخالق آنجایی اهییت خواهد یافت که قائل باشیم
خواهح ناسازگار است. م ئله ن بت اخالق با سیاست، بهه   جویح با مصلحت سیاست تأمین مصلحت است و در موارد متعدد حقیقت

اند درباره امکان سازگارى یها   ها ک انح به این م ئله پرداخته و کوشیده دوره خاص یا تیدن معیاح ماحصر نبوده و در هیه تیدن
 م هئله  یهک  یکهدیگر،  با معرفتی های نظام و علوم ن بت تبیین علم، فیل وفان گیان بهموضعح را اتخاذ کااد.  ناسازگارى آن دو

 شهااخت  موضهوع  تفهاوت،  ایهن  وجه یک. است متفاوت یک درجه های معرفت در مطرح م ائل با آن سرشت که است دوم درجه
 یهک  درجهه  معهارف  و علهوم  موضوع با جوهری ای گونه به ،گیرد می قرار کاکاش و تحلیل مورد که موضوعی دیگر تعبیر به. است

اى نظهرى و   صهرفا  م هئله   علوم یاد شهده  ن بت و شوند می مح و  یک درجه علوم از ای نیونه سیاست و اخالق. است متفاوت
اى دارد که ماحصل آن پایبادى یا عهدم پایباهدى    هاى درسح باشد، بلکه نتایج عیلح گ ترده آکادمیک نی ت که ماحصر به حلقه

اش این است که انتظار پایبادى بهه   به اصول اخالقح است. اگر ادعا شود که اخالق و سیاست از یکدیگر جدا ه تاد، الزمه دولت
نداشته باشیم و عیلکرد آن را بر اساس معیارهاى اخالقح ن اجیم و تاها معیار را کارآمدى بدانیم.  نظام حاکیهقح را از اصول اخال

گاه باید در مواردى کهه میهان اصهول     اخالقح باشد، آن هاجارهایو  ها ارزشمتصف به  بای ت میحاکییت اما اگر ادعا کردیم که 
  .تبیین گردد به وضوح آید، تکلیف مح تعارضح پیش سیاسیاخالقح و مااف  

 هجهدهم  قهرن  در اجتیهاعی  و ان هانی  علوم گیری شکل زمان از ای گ ترده های تالش ایاکه است، توجه شایان که دیگری نکته
 بیشهتر حاکیهان   کوشهش  که است در حالی این است؛ گرفته صورت علوم این شااختی معرفت های جابه تبیین ماظور به میالدی،
 علم سیاست شااختی موقعیت و ساختار به کیتر و است گردیده سیاسی نظام های ویژگی و اوصاف ،ها ساحت وجوه، اثبات مصروف

و ماطقهی   ن هبت  و هها  گهزاره  نهوع  و سرشت علیی، زبان نظریه، ساختار ،شااسی روش تبیین، نظام قبیل از آن با مرتبط م ائل و
 اسهت،  درصهدد  این پهژوهش  ضرورت این درک با؛ است شده پرداخته اخالق علم ویژه به و ساخ هم علوم و معارف با آن ساختاری
 قلیهرو  دو ایهن  بهین  موجهود  تیایزات و ها هی انی بر تأکید با سیاست دانش اخالق، علم میان ن بت از اصولی و روشیاد تقریری

در با  تبین رابطه میان اخالق و سیاست تحقیقات فوراوانی انجام شده اسهت کهه    گردد می خاطرنشاندر پایان دهد.  علیی دست
برخی از آن در ذیل به صورت مختصر تبیین خواهد گردید با این حال تبیین رابطه مفاهیم ذکر شده از زوایه نگرش عالیان دیاهی  

 ن بودن تحقیق حاضر مح و  خواهد شد.وجه تیایز و نوی -علیه( اهلل رحیت) عالمه مصباح -معاصر و خاصه تحقیق حاضر
مفاهیم ذکر شده را در قالب چهار  ،هیبررسح چهار نظر- استین بت اخالق و س( در تحقیقی با عاوان 1030) اسالمی، سید ح ن

 نظریه به هیراه تحلیل تفصیلی از هر دیدگاه محل بحث قرار داده است.
امام حاکی ت:  « ال الم هیعل »یامام عل دگاهیاز د استیرابطه اخالق و سبا عاوان  ای مقاله( در 1000) نتایج تحقیق خراسانی رضا

 یبهرا  یدرونه  یعاصر نظارت کیو اخالق را به عاوان  باشد یم یدار حکومت در«یاخالق استیس» کیمعتقد به  ال الم هیعل یعل
 یاسهالم  اسهت یاخهالق را س  سیاسهت ماههای  و  شود یقائل نی کیآن دو مقوله تفک نینیوده و هرگز ب یقدرت تلق و کاترلمهار 

 . داند ینی
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و نقهد   باهدی  جیه  بها  ، جوادی آملهی  اهلل آیترابطه اخالق و سیاست در اندیشه ( در تحقیقی با عاوان 1000) طباطبایی و عابدیای
طه اخالق و سیاسهت در  این متفکر، به سؤال اصلی پژوهش که تبیین اصول الگوی مطلو  راب های آموزهرابطه این دو مفهوم در 

. بر هیین مبای بر اساس روش هرماوتیک متن محهور و بها رویکهرد    اند پرداختهاندیشه سیاسی اسالمی با رویکردی فل فی است، 
ایشهان در   ههای  آمهوزه جوادی آملی مورد مداقه واق  شده است و نظریه مختار از  اهلل آیتتوصیفی هاجاری آثار سیاسی و اخالقی 

 حوزه استاتاج خواهد شد. پیوند این دو
 

 مبانی نظری پژوهش
 اتیه اسهت کهه ح   ییخطرهها  نیاز بزرگتر یکیاخالق،  یماها استیس ینگرش یالگوجدایی سیاست از اخالق:  نظریهو  یاولیماک
 .بهوده اسهت   یتئهور  نیه ا امهد یپ هها  خشونتو  ها نزاعاکثر  یاسیس ی اندیشه خی. در طول تارکاد می دیرا تهد ای جامعههر  یاسیس

آن  یکارکرد آن، بدست گرفتن قهدرت و نگههدار   ترین اصلی و گردد می نییفن قدرت تب یبه معاا استیدر این رویکرد س درواق 
ایهن رویکهرد کهه گهاه      بر اسهاس  .خاص خودش را دارد اتیاخالق استینانوشته، س نیقوان نیهی ی. بر مبااباشد یم یتیبه هر ق

انجامد، زیرا مدار اخالق حق و  شود، توجه به اخالق در سیاست، به شک ت در عرصه سیاست مح گرایح سیاسح نیز نامیده مح واق 
گرچه بر ضد خودمهان   -خواهد تا حقیقت را  باشد. اخالق از ما مح سیاست، مافعت و مصلحت مح هدفحقیقت است، حال آن که 

کهارى   ها هیاناد ابزار رفتار نکایم، هیواره پایباد عدالت باشهیم، درو  نگهوییم، از فریهب    کشح نکایم، با ان ان حقبگوییم،  -باشد 
اى اصهول اخالقهح اسهت و اساسها  هرگونهه       بپرهیزیم، حقایق را پاهان نکایم و... . حال آن که الزمه سیاست دست ش تن از پاره

هیچ فعالیتِ سیاسح میکهن  « هاى آلوده دست»شود و بدونِ  هادنِ فضایل اخالقح آغاز محستیزى و زیر پا ن اقدامِ سیاسح، با اخالق
اى براى ک ب، توسعه و حفظ قدرت نی ت و ایاها تاها با فدا کردنِ اصول اخالقهح   نی ت. از این ماظر، سیاست چیزى جز عرصه

برآیاهد   .(101: 1030اسهالمی،  ) خهورد  ه چشهم مهح  شود. در پس هر اقدام سیاسح، انبوهح از فضایلِ له شده اخالقح ب حاصل مح
. در اخالق باید هییشه فکر این باشیم که یه خواهد بود سیاستو اخالق  رویکرد موصوف، ترسیم دو حوزه فعالیت ان انی از قبیل

و  هها و ف هادها   دیگران خدمت کایم، ولی در سیاسهت بایهد بهه فکهر ایهن باشهیم کهه جامعهه را مهدیریت کاهیم و جلهوی ظلهم            
 و غهارتگران  دزدهها،  مقابهل  در بایهد . اسهت  های افراطی را بگیهریم. بهاالترین دلیهل بهرای حکومهت تهأمین امایهت        جویی برتری
هها   . باید ک انی باشاد که جلوی ایهن دارد وجود جامعه در تجاوزهایی و ها خیانت چاین هییشه و کرد تأمین را امایت کاران، خیانت

شهان را از   خواهاد اموال دیگران را غارت کااد، نفهوس  اند و می . در مقابل ک انی که هجوم آوردهشود سیاست را بگیرند و این می
ها داشت و بها هیهان زبهانی بها      توان ای تاد و نصیحت کرد، بلکه باید رفتاری متااسب با آن نیی  گااهان را بکشاد، بین ببرند، و بی

ها قدرت داشته باشد تا بتوانهد جلهوی ف هاد     فهیاد. باید ان ان در مقابل آن یها زبان زور را م فهیاد. آن ها صحبت کرد که می آن
قدرت معاهی نهدارد. ک هی کهه      ها را بگیرد. قوام سیاست به قدرت است. اصال حقیقت سیاست ک ب قدرت است و سیاست بی آن
و دیگرخهواهی پیهدا    نصهیحت اخهالق،  داشته باشد، باید قدرت داشهته باشهد و قهدرت از راه     بر عهدهخواهد حاکییت جامعه را  می
در قلهم   اسهت، یاخهالق از س  حیآمهوزه جهدا   .در دفتر مقام معظم رهبری( 11/0/09ره( در تاریخ ) مصباح اهلل آیتبیانات ) شود نیی
 تأثیر استیاخالق از س حیجدا هیبر نظر «اریشهر»متفکر در نوشته معروف خود  نیاگرفته است؛ به خود  ترى حیگونه صر اولحیماک

 شیقهدرتِ خهو   میبراى تحک»کاد که  مح هیتوص اریشهر ایفشارد، بلکه به حاکم  دوگانگح پاى مح نیگذاشته است. او نه تاها بر ا
 . (101: 1000گرتر، ) پا بگذارد ریهر محذور اخالقح را ز

شهیارد و از خطهر تقهوا برحهذر      خطرنهاک مهح   اریبه آن را براى شهر بادىیداند، پا گرچه اخالق را الزمه زندگح افراد مح اولحیماک
سرنوشهتح جهز ناکهامح نخواههد      زگهارى یهیه ناپره نیا انیباشد، در م زگاریکه بخواهد در هیه حال پره هر :دیگو دارد و مح مح

باشد بهه   ازیو هرجا که ن اموزدیرا ب زگارىیناپره هاى وهیش دیبا را از کف ندهد، مح ارىیکه بخواهد شهر ارىیشهر رو نیداشت، از ا
 .  (110-113: 1033ماکیاولی، ) کار بادد

ای استفاده کاد. او باید جامعهه را   گوید: حاکم باید از هر وسیله از کلیات قصار ایشان است که می« کاد هدف وسیله را توجیه می»
ای که حاکم به عهده گرفته است تأمین امایت جامعه  ها را دار بزند یا ب وزاند. وظیفه آرام کاد و جلوی دزدها را بگیرد حتی اگر آن

توانهد   کاد، ولی اگر بخواهد م ائل اخالقهی را رعایهت بکاهد نیهی     است. این هدف هیه رفتارهایش را توجیه میو مدیریت جامعه 
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ها هر کاری صالح دان هت بکاهد. البتهه از     ها و ف ادها را بگیرد. باید دستش باز باشد و برای جلوگیری از آن ها، ناامای جلوی ظلم
توانید پیهدا کایهد. امهروز نیونهه      را می هایی از آن کشور هم نیونه  شود و حتی در هیین این نوع افکار در ب یاری از افراد یافت می

هها برسهیم. ههدف مها      گویاد ما اهدافی داریم که باید بهه آن  هاست. می نظیر است ماطق آمریکایی روشن این نظر که در عالم کم
گوییم زندگی کااد؛ البته این روپوشی  طوری که ما می تشکیل جامعه واحد مدنی است و هیه عالم باید یک جامعه بشوند و هیین

رو  ها در چاگ ما جی  شوند و ما بتوانیم بر هیه ت لط داشته باشیم. از ایهن  برای قضیه است. اصل قضیه این است که هیه قدرت
  .دفتر مقام معظم رهبری(در  11/0/09ره( در تاریخ ) مصباح اهلل آیتبیانات ) شود ها مخالف باشد تروری ت می هرجا ک ی با آن

اى اصهول   پهاره  رشیهاى اخالقح و پهذ  کوششح براى حفظ ارزش: تئوری اخالق دو سطحی اخالق دو آلی تح یا دوگروانهنظریه 
دو  نیه در دو سطح فردى و اجتیاعح بررسح کهرد. گرچهه ا   دیاخالق را با دگاه،ید نی. بر اساس اگردد میتلقی  استیاخالقح در س

بهراى   ن هت؛ اخالقهح دا  زیه توان در سطح اجتیاعح ن فردى اخالقح است، نیح چه را که در سطح سطح مشترکاتح دارند، لزوما  آن
چون بهرخالف   گریشود، حال آن که فداکارى از دولت به سود دولت د مثال، فداکارى از فرد، حرکتح مطلو  و اخالقح قلیداد مح

تواند درآمد ملحِ خود را به  کاد، اما دولت نیح هیهد گرىیخود را به د حیتواند دارا . فرد مح تیمصالح ملح است، چادان اخالقح ن
شهود، در صهورتح کهه اخهالق      مهح  دهیمطلهقِ اخالقهحِ سهاج    ارهاىیمع بر اساسماظر، اخالق فردى  نی. از ابخشدب گریدولتح د

 طهه یاخالق فردى، اخالق مهرورزانه اسهت، امها ح   طهیاند که: ح تهگف دگاهید نیا دییاجتیاعح تاب ِ مصالح و مااف ِ ملح است. در تأ
 .باشد مح گرا جهیدار و نت اخالقِ اجتیاعح، اخالق هدف

نظهام اخالقهح اسهت، حهال آن کهه       کیباشد. ان ان به عاوان فرد تاب   دو نظام اخالقح مجزا مح رشیپذ اى، هینظر نیچا جهینت
متعارض باشاد؛ براى مثال، افالطون درو  گفهتن   گریکدیتواناد با  مح زیدو اخالق ن نیدارد. اصولِ ا گرىیاجتیاع، نظام اخالقح د
شیارد، حال آن که معتقد است حاکیان حق درو  گفتن را دارند  فردى را قابل مجازات مح حیگو درو  وداند  را براى فرد مجاز نیح

کاهد، خهواه    جها  یدارانِ شهر است که هر وقت صهالحِ شههر ا   قط براى زمامدرو  گفتن براى ک ح مجاز باشد، ف اگر :دیگو و مح
 د،یه و اگر فردى از اهالحِ شهر بهه حکاهام درو  بگو    تیمجاز ن کس چیرفتار براى ه نیدهاد، اما ا بیدشین خواه اهل شهر را فر

   (.111-110، 1033افالطون: ) دهد بیاست که پزشکِ خود را فر یارىیحتح اشدِّ از جرم شخصِ ب ای ریجرم او نظ
و نظریهه  تر از گرایش اول است.این گرایش خطا  به طرفداران گهرایش   ماطقیحاکی ت؛ این نظریه گرایش دوم  به نگاه اجیالی

اید حوزه حکومت و سیاسهت را از اخهالق    گوید: شیا اخالق را در روابط فردی یا روابط بین فردی ماحصر کرده و خواسته می اولی
رساند. به  اید. این کار لزومی ندارد؛ اخالق عبارت است از نشان دادن مجیوعه رفتارهایی که ان ان را به هدف مطلو  میخارج ک

رساند. این م ئله در  عبارت دیگر اخالق یعای معرفی رفتارهای ماظیی که با هم ارتباط دارد و ان ان را به یک هدف مطلو  می
که یک سل له رفتارهایی برای م هئوالن تعریهف شهود تها بها       ها نیز نیاز است  ت و در اینسیاست و مدیریت جامعه نیز مطرح اس

گویاهد کهه در    ها اهداف جامعه که هیان نظم، آرامش و امایت و... است، تأمین گردد. باابراین طرفداران این گرایش نیی انجام آن
انهد؛ یهک سی هتم اخالقهی بهرای       های اخالقی دوگونهه  تمگویاد: سی  امور سیاسی و مدیریت جامعه جای اخالق نی ت، بلکه می

م ائل فردی و گروهی است که مربوط به داخل جامعه و افراد عادی است، و یک سی تم اخالقی نیز به نام سیاسهت وجهود دارد   
مطلهو   که آن هم اصول و مبانی خاص خود را دارد. ما باید یک نظام سیاسی بر طبق اصول عقالنی و برای رسهیدن بهه ههدف    

داشته باشیم. این سی تم اخالقی با اخالق فردی تفاوت دارد و البته با آن تضادی هم ندارد؛ زیرا حوزه م ایل فهردی بها م هایل    
طبهق ایهن دیهدگاه، نهه تاهها       .در دفتر مقام معظم رهبری( 11/0/09ره( در تاریخ ) مصباح اهلل آیتبیانات ) اجتیاعی متفاوت است

فهردى   خاسهتگاه اخهالق  ؛ بهه شهیار آیهد   «شهریف »گفته افالطون،  یان مجاز است، بلکه میکن است بهبرخح رذایل اخالقح حاک
؛ بهدون  نخواههد بهود  مدنح، جامعه قادر به ادامه زندگح  بدون اخالق ؛نیاید میتلقی  یو اخالق مدنح را سیاس است باورهاى دیاح

مدنح و شخصح، هر  خو  و خواستاح باشد، وجود اخالق براى این که جهان، لذا، نخواهد داشتشخصح، بقاى آن ارزشح  اخالق
 (.00: 1033احیدی طباطبایی، ) دو، ضرورى است

هیه رفتارهاى اخالقح، اعم از رفتارهاى فهردى   تحت عاوان تبعیت اخالق از سیاست، هینظر نیبر اساس انظریه اصالت سیاست: 
و  اسهح یهاى اخالقح تاب  مصالح س است. ارزش استیس ادتِیو س طرهیمثال آن، تحت سعلم و ا ات،یو اجتیاعح، هیچون هار، ادب

گهروه خاصهح    ایه حز   ای عهجام اسحیمااف  س نیکااد. هر کارى که در خدمت تأم مح نیمع اسحیاست که رهبران س حیها ارزش
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حز  و .... دور  ایجامعه  اسحیبه اهداف و اغراض س ابحیو هر کارى که ما را از دست دیآ به شیار مح لتیباشد، ارزشیاد بوده و فض
 رىصهرفا  جابهه ابهزا    دگاه،یه د نیهاى اخالقح در ا اخالق و ارزش گر،ید ریاخالقح است. به تعب لیکاد، کارى ناپ اد بوده و از رذا

اگهر   دگاه،ید نیندارند. بر اساس اارزشح  چیبرساناد، وگرنه ه مان اسحیاند که ما را به اهداف س تا آنجا ارزشیاد و خو  عاحیدارند؛ 
سهازد، داراى ارزش   تر کیو امثال آن، ما را به اهداف خود نزد سیتدل اکارى،یظلم، شکاجه، درو ، ر گرى، لهیحرذائل اخالقی نظیر

انصاف، مروت و امثال آن، ما را از اهدافیان دورتهر   ح،یدارى، راستگو ورزى، امانت عدالت حیجا رمثبت خواهد بود و اگر بر فرض، د
باشهد،   اسهت یتالقهح اخهالق و س   دانیکه م حیدر هر جا ه،ینظر نیکاد، امورى زشت و ناپ اد خواهد بود. به هر روى، بر اساس ا

 .(131: 1031شریفی، ) شوند مح نیمع اسحیها و ضوابط س هاى اخالقح توسط ارزش ارزش
جهز عرصهه    زىیه چ خیتار  تح،یمارک  دگاهیاست. از د خیبه جامعه و تار  تحیایلا -  تیمارک  کردیرو جهیعیدتا  نتاین نظریه 

پرورند و سهپس   را مح شیخو شوند و پس از مدتح در دل خود، ضد زاده مح دیتول وهیطبقاتح که بر اثر ش  ت؛یماازعات طبقاتح ن
حرکهت   خیساز با تار اى که هم طبقه ب،یترت نیپرورد. بد دهاد که ضدِ خود را مح اى مح و جاى خود را به طبقه بالاده دشون نابود مح

کاد  مح دیضد انقالبح است. هر طبقه مااسبات خاصِ خود را تول  تد،یا مح دیتول روهاىیاى که در برابر رشد ن کاد انقالبح، و طبقه
 میاز جیلهه مفهاه   ز،یه باشهد و هیهه چ   مطلق نیح زیچ چیماظر ه نیاقتصادى است. از ا دیتول تیعوض که رو بااى جامعه و بازتا 

 .(111: 1030اسالمی، ) اخالقح، هار و حتح علم طبقاتح است
تحهت مفههوم اخهالق قهرار      هها  گهزاره  یبعضه  معانی اخالق و سیاست ماحصر به فرد استبا این توضیح کهاای این دیدگاه ببر م 
مربوط به ارتباط ان هان بها خهدا، از     لیم ا ای یم ائل اخالق فرد به عاوان مصداق. نخواهد بود استیس سیطره تحت و ردیگ یم

ندارد. مورد  مفهومیجا  در آن خالقا یمعاا دارد ول استیس ل،یاز م ا یدر بعض نیچا است. هم استیافتراق اخالق از س یها نقطه
. شهود  یها مه  ها و امثال آن و شامل قراردادها، توافق ردیگ یقرار نی یاخالق نیاست که تحت عااو یتیریم ائل مد است،یافتراق س
 نیرا تأم  جامعه ریمد یاسیکه نظر س یمثل کار کااد، یها صدق م هر دو در آن استیوجود دارد که اخالق و س لیاز م ا یاما برخ

 جیههور  سیرئه  دیه مهن با  یبه خاطر مصلحت جامعه اسالم دیگو یم یک  دی. فرض کاسازد ینی یاخالق یها با ارزش یول کاد یم
 یدر انتخابهات شهرکت کهام و ر     دیه بشهوم با  جیهور سیمن رئ که نیا ی. خب براشود ینی نیبشوم و اگر نشوم مصالح اسالم تأم

 تیه اکثر یتا به هر حهال ر   شود یمتوسل م یراخالقیغ یبه رفتارها نیرا ندارم. باابرا تیاکثر یکه ر  دانم یو م اورمیرا ب تیاکثر
را در برخواههد   هها  عهوض کهردن آن   ای یر  دیم ئوالن تا خر  یو تطی دیتهد لذا رفتار های گوناگونی از قبیل اورد؛یرا به دست ب

قهرار   یاخالقه و نقهد  است و هم مورد قضهاوت   یاسیس فعالیترفتار صورت گرفته هم مصداق  با قدری تامل پیداست که. گرفت 
 نیباهابرا  .گردد میمبتای بر نهی از عیل و سخن سیاست بر مباای امر به آن رفتار تف یر اخالق  به تعبیری خطا  .خواهد گرفت
 یهها  و روش یاخالقه  یهها  اعیهال روش  یو جا نیوده دایشود که با هم تصادق پ دایپ یموارد استیاخالق و س نیمیکن است ب

 ؟یاسه یمصهالح س  ایه مقهدم اسهت    یمصالح اخالق ایآ است؛که کدام مقدم  شود یسوال م جا نیهم وجود داشته باشد. در ا یاسیس
از مصهالح   شهتر یب اریب ه  یاسه یمصالح س تیاست. اهی استیمقدم است. اصل با س یاسی: هیه جا مصالح سدیگو یسوم م شیگرا

 سهتگاه سر و کار بها د  یاسیدر م ائل س یول شود، یمحدود م یا عده دیاست و عا ینف  محدود یاست. نف  مصالح اخالق یاخالق
ره( در ) مصهباح  اهلل آیهت  انهات یب) ااهد یب ینشود کل ملت ضرر م تیرعا یاسیاست و اگر مصالح س یونیلیملت چاد م کیحاکیه و 

 (.یدر دفتر مقام معظم رهبر 11/0/09 خیتار
جا  سعادت ان ان ه تاد. تا آن نیهاى حکیت عیلح و در پح تأم هر دو از شاخه استیاخالق و س :استیاخالق و س گانگحی هینظر

 «اسهت   شهده  پرداختهه بهراى تحقهق زنهدگح اخالقهح     »شود که  فاح معرفح مح استیطوسح، س نیرالدیکه طبق نظر خواجه نص
اى خهاص ماحصهر    حهوزه  بهه را  کیه قائل شد و هر  استیاخالق و س انیتوان مرز قاطعح م نیح ن،یباابرا (.930: 1000هانری، )

پهرورش معاهوى    در نظهام سیاسهی،  حکهام   فیاز جیله وظا با این وصف باشاد. گریکدیتواناد ناقض  دو نیح نیا نیچا ساخت، هم
باشد. فهرد   جز قواعد اخالقح نیح زىیچ ن،یاست و ا گرانیحقوق د تیخواهح و رعا گرید میشهروندان، اجتیاعح ساختن آنان، تعل

توان از اصولح که حاکم بر جی  و قواعهد زنهدگح    زندگح شخصح، هیان فرد در عرصه زندگح اجتیاعح است. گرچه مح طهیدر ح
نظهام اخالقهح را در دو    دگاه،یه د نیا .اصول بر خالف اصول حاکم بر زندگح فردى باشد نیکه ا  تینام برد، چاان نجیعح است 

باشد، در سهطح اجتیهاعح    چه در سطحِ فردى اخالقح مح شیارد و معتقد است که هر آن عرصه زندگح فردى و اجتیاعح معتبر مح
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 زیه مهردان ن  و براى دولهت  اسحیباشد، در سطح اجتیاعح و س راخالقحیافراد غاست و هر آن چه در سطحِ فردى و براى  نیچا زین
توان آن  رود و نیح بد به شیار مح زین تیدر سطح افراد اعیال بدى است، براى حاکی بکارىیاست؛ براى نیونه، اگر فر راخالقحیغ

حکهومتح   چیرو هه  نیه کاهد، از ا  شهه یپ صهداقت  دیبا زیصادق باشاد، حکومت ن دیدان ت. اگر شهروندان با بازى رنگیرا مجاز به ن
 .بوده است استیکار الزمه س نیاخالقح مجاز بداند و مدعح شود که ا ریارتکا  اعیال غ بهخود را  است،یتواند در عرصه س نیح

 یها تیفعال ای هادد یکارگزاران انجام م ایامر، زمامدار  یچه حاکم، ول اعم از آن یاسیس فیوظادر راستای تکییل تعابیر یاد شده ، 
کهه مهردم انجهام     یو احکام دولت اسالم یاحکام اسالم یاجرا اهیمثل شرکت در انتخابات، اطاعت امر و فراهم کردن زم یاسیس
 یگهر ی. ههر قصهد د  میها را به قصد اطاعت امهر خهدا انجهام بهده     دارد که ما آن یو ثوا  اخرو یارزش اخالق یدر صورتدهاد یم

داشته باشهد،   (نظر از انت ا  آن به فاعل صرف یکار در نظر گرفتن) یح ن فعل ای ،یعرف یها اگرچه میکن است ارزش م،یداشت
مطلو  است که موجب کیهال نفهس و    یدر اسالم به عاوان ارزش اخالق ی. کاررود یبه شیار نی یاما از نظر اسالم ارزش اخالق

در دفتر مقام  11/0/09ره( در تاریخ ) مصباح اهلل آیتبیانات ) کاد کیدف خلقت نزدو ه تیما را به هدف ان ان وشود   یثوا  اخرو
 گفته شیپ هاى دگاهیکاد و برخالف د مح هیرا توج شیآسان است و خود، خو اریآموزه در عرصه نظر ب  نیدفاع از ا .معظم رهبری(

ناشهح از   تیخهورد و از بحهران عهدم مشهروع     به چشهم نیهح   هینظر نیتعارض درونح در ا گونه چیه رایتوان آن را نقد کرد، ز نیح
بشر، حضهرت علهح    خیدر جهان اسالم و بلکه در سراسر تار دگاه،ید نیعلیح و عیلح ا الگوىدر امان است.  زین شیپ هاى دگاهید

فرمهوده   یسهخاران  نیدر نخ هت  اهه، یمهردم مد  عتیخود پس از ب یحکومت های استیع(است. چاان که در اعالم س) طالب بن ابح
 اهد یو خود با آن پا رمی گیبه عهده م می گوی( آن چه م10ق:  1010صالح(،  یللصبح) نهج البالغۀ) .اَۀٌیرَهِ  بِیَا  َقُولُ  یاست: ذِمَّتِ

  .ه تم
ب کاد، هرگهز  خود را از اصول اخالقح ک  تیاخالقح باشد و مشروع دیبا استیکه س نیال الم با اعتقاد راسخ به ا هیعل امام علح 

در اصهول   رىیه گ و آسهان  هها  شهح یاند اى مصهلحت  ال الم که در صورت پهاره  هیعل حکومتِ امام علح .اخالق تخطح نکرد رهیاز دا
حکومهت بهذر    نیه را ثابت کرد. اما ا اسحیس انیگرا و نظر واق  افتیاز پاج سال تداوم ن شیب ابد،یها ادامه  توان ت سال اخالقح مح

چاان تها امهروز    آن شکل گرفت و هم بر اساسصدها نهضت  خیتار طولو در  دیپاش ها شهیاند نیاخالقح دولت را در سرزم هینظر
که ههر چهه زمهان     دگاهید نیا قحیحق روزىیاست پ نیرود، و ا شیار مح ها به و ساجش اصولِ اخالقحِ دولت ابحیبراى ارز اسحیمق
 .(100: 1، ج1000و ، ای) شود آن آشکارتر مح تیگذرد، حقان مح

 چارچوب نظری پژوهش:
 از اخهالق  و سیاسهت  ن هبت  تحلیل گرفت، قرار بررسی مورد اختصار و اجیال به که نظری دیدگاه ها و رویکردهای از نظر صرف
 نیتهر  راخالقهح یحتح غ؛ در هیین راستا و پیرو نقد دیدگاه اول ما و  به ماکیاولی، است اهییت حائز شااختی معرفت م ائل زاویه
 راخالقهح یحتح غ -حکومتح  چیقواعد و مقررات باشاد. ه بادیها اخالقح عیل کااد و پا انتظار دارند که شهروندان آن زیها ن دولت

دانهد، امها تظهاهر بهه      اخالقح رفتار کردن را به صهالح دولهت نیهح    اولحیرو ماک نیکاد، از ا اخالقح شهروندان را تحیل نیح بح -
.  هت یشهدنح ن  شهه، یمهردم بهراى هی   فتنیدان ت که فر دیکاد. با خالق را ضرورت حکومت کردن بر مردم تلقح محبه ا بادىیپا

 ریه دانهد و رفتارههاى غ   تقلبات مجاز مهح  خود را به انجام انواع« ملوکِهم نیالااس علح د»از با   ان در این جامعه فرضیشهروند
کاهد و   مهح  دیه تأک تیه حاکی بر ضرورت اخالقهح رفتهار کهردن    زین اولحی. ماکدهد از هیان دست پاسخ مح حیاخالقح را با رفتارها

انهد و   گرانهه  سهتم  لیوسها  نیه البته هیه ا: »دیگو داند و مح گرانه مح ستم کاد، محنقل  اریدر شهر لیچه را خود به تفص کارب ت آن
 تیه قانون خو  الزم است، بهراى رعا  ک،ین اخالقدارى  گونه که براى نگاه هیان: »دیگو مح نیچا وى هم«.زندگحِ مدنح گر رانیو

 (.90: 1030ماکیاولی، ) «ضرورى است  کیاخالقِ ن زین نیقوان
و  نیهود صرف نظهر   استیاز حکومت و س دیبا ای ؛سازد ینظر، فراهم کردن اسبا  قدرت و اعیال قدرت با اخالق نی نیا بر اساس

جها فقهط زور    . آنخواههد  یو قدرت هم نی  تیالزم ن استیس گریصورت د نیکااد که روشن است در ا یها زندگ مردم در جاگل
کهه بهه حقهوق     یدر مقابهل ظالیهان   دیه در جامعه با یکه گاه میگفت: ما هم قبول دار دینظر با نیدر پاسخ به ا؛ الزم است یفرد
از زور استفاده کرد، امها اسهتفاده از زور    شوند، یواق  نی زین تیو ترب میو تحت تعل  تادیقان  ن زیچ چیبه ه کااد، یتجاوز م گرانید
 اهلل آیتبیانات ) متااسب با هدف باشد دیبا لهیبلکه وس  تین یا لهیهر وس کااده هیتوج دفبه ه دنیقانون داشته باشد. رس دیبا زین
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ک انی که معتقدند؛ هدف وسیله را توجیه می کاد، صرف نظر از ایهن   .در دفتر مقام معظم رهبری( 11/0/09ره( در تاریخ ) مصباح
که اهداف مادی و دنیوی خود را دنبال می کااد، این را به صورت یک قاعده کلی تلقی مهی کااهد و معتقدنهد کهه بهرای تحقهق       

چاین قاعده کلهی ای نهداریم.   اهداف فردی یا گروهی و یا سیاسی، می توان هر نوع کار ضد اخالقی را مرتکب شد؛ اما در اسالم 
 در اسالم هیچ فعلی و هیچ حرکت یا سکونی نی ت که بر اساس مصلحت و مف ده واقعی موجهود در آن، حکیهی نداشهته باشهد    

به طور کلهی، اگهر خهو      .( 01/0/03( در دیدار با جیعی از شورای مرکزی جبهه پایداری؛ قم ؛ رهمصباح یزدی ) اهلل آیتبیانات  )
عیومی و واقعی فرد و جامعه است. مصلحت،  خواهیم دید که مالک ارزش اخالقی افعال اختیهاری ان هان، مصهلحتدقت کایم، 

راستگویی از آن جهت که راستگویی است، موضهوع حکهم   باابراین موجب کیال و صالح واقعی ان هان اسهت. یعای هر چیزی که
و کیال رسانده و مصلحت واقعی او و جامعه را تحقق میبخشد، خهو   آدمی را به سعادت  اخالقی نی ت؛ بلکهه از آن جههت کهه

« خههو  »دلیل، اگر در جایی این کارکرد خود را از دست بدهد، دیگر نییتوان آن را موضوعی بهرای محیهول  اسهت. بهه هیهین
 .(191: 1039مصباح یزدی، ) قرار داد

اخالق  طهیکه در ح نیا ه نی ت؛کااد چادان قان نیز خالق دو سطحح ا دوم تحت عاوان هیشده براى دفاع از نظر هیارا حاتیتوض
مهردم   اهدگان یکه نیا می. اگر فرض کا تیتواند، درست ن خود را ببخشد، اما دولت نیح حیکاد و دارا ثاریتواند ا فردى، شخص مح

زده اختصاص دهاد، قطعها  عیلهح    درصدى از درآمد ناخالص ملح را به فالن کشور قحطح رندیبگ میشهروندان تصی هیاز توج پس
 اسهح، یهم در سطح فردى و هم در سهطح اجتیهاعح و س   ثاریشیار نخواهد آمد؛ پس، ا مااف  ملح به الفاخالقح خواهد بود و برخ

ملح  تاب  مصالح اسحیس تانه است؛ حال آن که رفتاردوس عفردى مهرورزانه و نو قبر اخال بتاحتفاوت که رفتار م نیاخالقح است. ا
 بر اسهاس ب ا رفتار فردى که  توان به هر دو سطح اخالقح ن بت داد. چه را مح ژگحیاست و آشکارا هر دو و ریدپذیترد زیباشد ن مح

: 1030اسهالمی،  ) باشهد  دوسهتح مهح   نهوع  زهیکه متأثر از انگ اسحیس عیلکردب ا  طلبانه است و چه و مافعت انهیگرا مصلحت اخالق
بها آن دارد. چهه    ینهوع اخهتالف لفظه    کیاول است، و فقط  شیهیان گرا شیگرا نیکه ا رسد یبه نظر م نیدر ظاهر چا .(100
اسهت؛ تفهاوت    استیاز حوزه س ریاصال حوزه اخالق غ مییبگو ای ،یاخالق اجتیاع یکیو  یاخالق فرد یکیدو حوزه است  مییبگو

قواعد  زین یاسیدر امور س دیبود که باالخره با نیاول ا شیبه گرا یاصل اشکال م،یگونه که گفت . هیان تیدرست ن نیا یندارد. ول
محدود و متااسب با  لهیوس دیبه هدف استفاده کرد. با دنیرس یبرا شود ینی یا لهیو از هر وس میداشته باش یا شده معقول و ح ا 
 یقواعد و مقرراته  یکرد که دارا فیحوزه تعر نیامربوط به  یاخالق ی تییس شود یسخن بدان معااست که م نیآن هدف باشد. ا

ههر دو   .اول است شیتر از گرا تر و قابل قبول نظر است که البته معتدل کیهم  نیکرد. به هر حال ا تیها را رعا آن دیباشد که با
معاا شامل  نیگرفته بود. ا یگرخواهید یابهام دارند.گروه اول اخالق را به معاا استیمفهوم اخالق و مفهوم س فیدر تعر ش،یگرا

سؤال مطهرح   نیاست. باالخره ا فیاز نواقص آن تعر یکی نیارتباط ان ان با خدا مطرح است. ا طهیکه در ح شود ینی ییها ارزش
و  تیه کاهد و شهامل م هائل مربهوط بهه حاکی      دایه انفکاک پ استیاش با حوزه س که حوزه دیکا یاخالق را چگونه معاا م که است
کااد که  فیتعر یجداست، اخالق را طور استیحوزه اخالق از حوزه س ادیگو یم که یامور جامعه نشود. روشن است ک ان تیریمد

 زیه را ن استیطبعا حوزه س میبدان یشامل هر نوع رفتار ارزش میکا یم فیکه ما تعر گونه ننشود و اگر اخالق را آ لیم ا نیشامل ا
 .در دفتر مقام معظم رهبری( 11/0/09ره( در تاریخ ) مصباح اهلل آیتبیانات ) ردیگ یدربرم

تهوان هههیچ حکههم     گرایی است. بهر اسهاس ایهن نظریهه، نیهی      نخ تین اشکال این نظریه، پذیرش ن بیتپیرامون نظریه سوم 
. یک کار میکن است از نظر یهک  قرار خواهد گرفتسیاست و سیطره در خدمت  اخالق، کامال  و به تعبیری ثابتی داشت اخالقهی

میکن است در  و یا یک کهار تلقی شودپ ادیده باشد و هیان کار از نظر گروه و حزبی دیگر کاری ناپ اد  عیلیحهز  سیاسهی، 
ای هیان جامعه، حهز  یها   در زمان دیگر بر یک زمان خاص، از نظر یک جامعه، حز  یا سیاستیداری باارزش باشد و هیان کهار

ای نادرست اسهت. و دسهت    گرایهی اخالقی، به این معاا نظریه در صورتی که ن هبیت .تلقی گرددارزش  فرد سیاسی، زشت یا بی
 (.101-199: 1039مصباح یزدی، ) اند اند. یعای هیگانی، هیه جایی و هیه زمانی کم اصول احکام اخالقی، اصولی مطلق

سیاست را نهه بهرای    نظریه آن است که معاای واقعی سیاست را به درستی درک نکردهاند. ایشهان در حقیقهت، اشکال دیگر این
اگهر ک هی سیاسهت را بهرای      با ایهن وصهف  وصول به سعادت حقیقی، بلکه برای ارضای شهوات و غرایز حیوانی خود میخواهاد. 

و  اخهالق  مفهاهیم  محهل تالقهی  ، را به عاوان هدف غایی مد نظر قهرار دههد  وصول به سعادت بخواهد و توسعه عدل و فضهیلت 
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از سهوی دیگهر بها ایهن تعبیهر      . تبلور خواهد یافتاخهالق اجتیهاعی، ود که خاصه در حوزه سیاست هیان هدف مشترک خواهد ب
ای برای رسههیدن بههه    ، دیگر نییتوان از هر وسیلهلذا اگر این گزاره محقق گردد گیرد. و  سیاسهت زیهر مجیوعه اخالق قرار می

 . (3-0: 1030خودروان، ) تااسب و ساخیتی باشد استفاده کرد. به تعبیر دیگر، میان هدف و وسیله باید یک ایهن ههدف
 تیه اسهت. اهی  استیمقدم است. اصل با س یاسیهیه جا مصالح ساست از این که  عبارت، گردد میلذا آنچه از دیدگاه سوم ماتج 

در  یول شود، یمحدود م یا عده دیاست و عا ینف  محدود یاست. نف  مصالح اخالق یاز مصالح اخالق شتریب اریب  یاسیمصالح س
ملهت ضهرر    کهل نشهود   تیه رعا یاسه یاست و اگر مصهالح س  یونیلیملت چاد م کیسر و کار با دستگاه حاکیه و  یاسیم ائل س

 .در دفتر مقام معظم رهبری( 11/0/09ره( در تاریخ ) مصباح اهلل آیتبیانات ) اادیب یم
 

 بحث و نتيجه گيری
اخهالق بهوده اسهت.     و سیاسی، در طول تاریخ، هیواره حل رابطه سیاسههت و  های اندیشیادان اخالقی یکی از بزرگترین دغدغه 

فراوان در خصوص رابطه اخهالق و   یهها اند تا با پاسهخگویی بهه پرسهش اندیشیادان سیاسی و مکاتب مختلف اخالقی کوشیده
ا ارائه دهاد کهه برایاهد هیهه    متاوعی رنظریات و مباحث  سیاست، قلیرو ههر کهدام از ایهن دو مقولهه را مهورد کهاوش قهرار داده

اصهالت سیاسهت و تبعیهت اخهالق از     »، «اخهالق دو سهطحی  »، «جدایی اخالق از سیاست»در قالب چهار نظریه ، به اختصار آنها
نظریه مقبول و معقول در با  رابطه اخهالق و سیاسهت،    بحث قرار گرفت.تبیین و  مورد« یگانگی اخالق و سیاست»و « سیاست
از مباحهث  ارزشههای سیاسهی   تبعیهت سیاسهت و   بوده و  اصالت اخالق و ارزشهای اخالقی این دوعلم و به تعبیر تفصیلی،یگانگی 

ان ان، به عاهوان موضهوع احکهام اخالقهی،  اختیاری . به هرحهال، رفتارههای سیاسهی نیهز، ماناهد سهایر رفتارههایاست یاخالق
سیاسی، در حقیقت، راستای هدف اخالق بوده و چیزی خهارج   های تصییم ف رفتارهها ومهورد ارزشگهذاری قهرار مهیگیرنهد. ههد

اخالقی در هیه جا و برای هیه افراد، اعم از زمامداران و شهروندان عادی، یک ان  معیارهای از آن نی ت. بر اساس این دیهدگاه،
 و در زندگی عادی نیز زشت و ناپ هاد اسههت. بههه   برای دولتیردان زشت و نکوهیده است برای افراد عادی که است. هر چیهزی

حضهرت  ههای   دیگر، در این دیدگاه رفتارهای سیاسی، رفتارهایی خاص نی تاد. در این میان، با بازخوانی بخشی از اندیشهه  تعبیر
و سیاسهت بهوده و   یگانگی اخالق  تئوری ه تاد که قائل بههایشان از جیله اندیشیادانی  حاکی ت کهره( ) مصباح یزدی اهلل آیت

بهروزی ان ان در حیات اجتیهاعی را م هتلزم وجهود نههاد      ایجاد نظم سیاسی مطلو ، برقراری روابط عادالنه و امکان سهعادت و
 .داناد دولت بر مباای ارزشهای اخالقی می

دربهاره ارزش کهاری قضهاوت    در اسالم وقتهی  ) بدین شرح ذکر می نیایاد: الف( ح ن فعلی و فاعلی برمباای مقدماتی که ایشان
 (.گیریم، بلکه باید به ح ن فاعلی نیز توجه داشته باشیم کایم تاها ح ن فعلی را در نظر نیی می
که ان ان  شود. به بیان فل فی، کار مجیوعه حرکاتی است برای این اش ساجیده می ارزش کار فی حد نف ه در ارتباط با نتیجه ( 

خهود، از آن   خهودی  وید که مثال مطلبی را برای ک ی اثبات کاد، یا اشکالی را دف  کاد. کار بهگ به مقصدی برسد؛ ان ان سخن می
خود اصالت ندارد و ارزش آن تاب  ارزش هدف است. باابراین کاری خهو  اسهت کهه     جهت که حرکت است، مقدمه است و خودبه

 .کااد، خو  و ناف  باشد که با آن ارتباط پیدا می برای هیه ک انی
ها ه تاد کهه اصهال فکهر خودشهان نی هتاد و       گیرد مراتب ب یار متفاوتی دارد. بعضی اهدافی که ان ان برای کارها در نظر میج( 

خواهاد در این م یر باشد که نفعش به دیگهران برسهد.    کااد، می هییشه به فکر خدمت به مردم ه تاد. این افراد وقتی کاری می
د، لهذا  برن د، طفیلی است و در اصل هدفشان خدمت به دیگران است و از آن بیشتر لذت میاگر نفعی هم برای خودشان داشته باش
 مراتب ارزش، نتیجه مراتب نیت است.

مالک ارزش واقعی یک کار تأثیری است که نهایتا در زندگی ابدی ما دارد. باابراین باید بدانیم که این کهار در آن زنهدگی اثهر    د( 
 .ی خواهد داشتدر پ مثبت دارد یا اثر مافی

 یبه ح ن فعل جا نیدر ا م،یساج یم _صرف نظر از فاعلش_بد است، اگر فقط خود آن کار را  ایخو   یکار مییگو یما م یوقته( 
باشهد،   دیه مف زیه فهاعلش ن  یکه برا مییگو یم ییدر جا ی. ح ن اخالقمیآن توجه ندار یبه ح ن اخالق جا نی. در امیکار توجه دار

 . برند یبا او ارتباط دارند نف  م که نیبه مااسبت ا گرانیفاعل است و د یبرا یاصل دهیفا یبلکه در ح ن اخالق
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واجبهات را   نیه است. ا نظیر پرداخت نفقه به هی ر() یوجود دارد که از ساخ واجبات حقوق یواجبات یگاه زین یاسیدر م ائل سو( 
 ی. ثهوا  آن وقته  میباشه  بردهثوا   م،یرا انجام ده که آن یکه به هر صورت  تیطور ن نیاما ا م،یشو یمؤاخذه م م،یاگر انجام نده

اسهت و   نیامر م هلی  یچون امر ول ایبه آن تعلق گرفته،  یشرع فیچون تکل مییبگو م؛یخدا انجام ده یاست که ما آن کار را برا
 ام. را انجام داده آن ام یشرع فهیاطاعت او شرعا واجب است، من به خاطر وظ

مثهل   یاسه یس یهها  تیه فعال ایه  دهاهد  یکارگزاران انجام م ایامر، زمامدار  یچه حاکم، ول اعم از آن _ یاسیس فیوظا که نیا جهینت
در  _دهاهد  یکه مردم انجام مه  یو احکام دولت اسالم یاحکام اسالم یاجرا اهیشرکت در انتخابات، اطاعت امر و فراهم کردن زم

اگرچهه   م،یداشهت  یگهر ی. هر قصد دمیها را به قصد اطاعت امر خدا انجام بده دارد که ما آن یو ثوا  اخرو یارزش اخالق یصورت
در اسهالم بهه    ی. کهار رود یبه شیار نیه  یداشته باشد، اما از نظر اسالم ارزش اخالق یح ن فعل ای ،یعرف یها میکن است ارزش
 کیه و ههدف خلقهت نزد   تیما را به هدف ان هان  وشود   یال نفس و ثوا  اخرومطلو  است که موجب کی یعاوان ارزش اخالق

 کاد.
ایهن اسهت کهه     مصهباح )ره(  اهلل آیهت در نظر  مراد از تعامل اخالق و سیاست با مقدمات ذکر شده می توان به اختصار اذعان نیود

و  ان ان به سعادت را تضیین و تحصیل کاهد که با پیوند عییق میان فعل سیاسی و فعل اخالقی، وصول  حکومتی به وجهود آیهد
حدود و رفتهار سیاسهی اسهت و از سهوی دیگهر       کااهده اخهالق تعیهینایشان  ماظرجیعبادی کلی میتوان گفت که از لذا در یک 

 جامعه خواهد بود. آورنده تعالی اخالقی برای سیاست، فراهم
 

 منابع

 .قم: مرکز البحوث االسالمیه، صالح(نهج البالغه )صبحی (. 1000) ع علی بن ابی طالب -

، تهران: اتشهارات دانشهگاه   "یقیو تطب یاسالم یکردیرو" استیاخالق و س(. 1033) احیدی طباطبایی، سید محیدرضا -
 ع(.) امام صادق

(، صهص  19)پیهاپی   1سال هفتم شهیاره  (. ن بت اخالق و سیاست، فصلاامه علوم سیاسی، 1030) اسالمی، سید ح ن -
190-101. 

 (. کتا  جیهور، ترجیه فواد روحانی، چاپ بی تم، تهران، انتشارات علیی و فرهاگی.1033) الطوناف -

 .یالیعارف فقه اسالم رةیموس ه داجلدی(، ترجیه سید ح ن اسالمی، قم:  1) (. از ژرفای فتاه ها1000) ایو ، سعید -

کاگهره ملهی بررسهی    ره(، اولهین دوره  ) یتعامل اخالق و سیاست از دیدگاه حضرت امام خییا(. 1030) خودروان، ح ن -
 کرج: مرکز جاد دانشگاهی. (،اندیشه های فرهاگی اجتیاعی حضرت امام خییای )ره

 .اخالق کاربردی، چاپ بی ت و سوم، قم، دفتر نشر معارف(. 1031شریفی، احید ح ین، ) -

 ، ترجیه تورج حوری، چاپ اول، تهران: نشر مازیار. میلیهین(. 1000) تز، نولنگر -

 (. گفتارها، ترجیه محید ح ن لطفی، چاپ دوم، تهران: نشر خوارزمی.1030) ماکیاولی، نیکولو -

  (. شهریار، ترجیه داریوش آشوری، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات آگاه.1033) ماکیاولی، نیکولو -

تههران، شهرکت    فل فه اخالق، تحقیق و نگارش احید ح ین شریفی، چاپ سههوم، (. 1039محید تقی، ) مصباح یزدی، -
 چاپ نشر بین الیلل.

ی، ترجیهه  از سهده سهوم تها سهده هفهتم هجهر       یفارسه  اتیه در ادب یاخالقه  می: مفاهاتیاخالق(. 1000) هانری، شارل -
 .رانیفران ه در ا یشااس رانیانجین ا ،یدانشگاهمرکز نشر ی، تهران: رمعزیام یبخشان، محیدعل عبدالیحید روح
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