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چکيده
هدف نوشتار حاضر تبیین رابطه مفاهیم سیاست و اخالق است و از آنجا که مباحث گوناگونی در این راستا ظهور دارد؛ تالش شده است تا با
تکیه بر نظریات عالمه مصباح یزدی (ره) مبادی تصوری و تصدیقی هر یک مورد توجه قرار گرفته و از این طریق نحوه ارتباط میان مفاهیم
مذکور ،به تفصیل تبیین گردد .مقاله حاضر بر اساس هدف مطالعهه ،تحقیهق بایهادی مح هو مهیگهردد و گهردآوری اطالعهات بهه روش
کتابخانهای و با تکیه بر استداللهای عقلی مبتای بر نظریات عالمه مصباح یزدی (ره) صورت گرفته اسهت .در هیهین راسهتا و بهه ماظهور
بررسی ارتباط میان اخالق و سیاست  ،نخ ت به تبیین نظریات موجود در رابطه با موضوع تحقیق پرداخته ،سپس ضین ارائه دیدگاه عالمه
مصباح یزدی (ره) نگرش اسالمی و مبانی سیاست راستین با محوریت اخالق اسالمی تبیین میگردد با این توضیح با رویکرد اسالمی و نیهز
از ماظر فالسفه الهی معاصر خاصه عالمه مصباح(ره) سیاست راستین بر پایۀ اخالق موضوعیت مییابد و با هدف سوق دادن ان ان در م یر
سعادت ظهور خواهد یافت بهنحویکه نظام سیاسی ماهای اخالق ،سرنوشتی جز دیکتاتوری و ف اد در پی نخواهد داشت.
واژگان کليدی :سیاست ،اخالق ،آیتاهلل مصباح (ره) ،ارتباط
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مقدمه
بدون تردید تحقق سیاست به هیوار شد kزمیاهها و پذیرش و مقبولیت عیومی نیازماد است لذا هرچاد رضایت هیچگاه نییتوانهد
به شکل مطلق و صددرصد حاصل آید ولی ،دارا بودن حداقلی از آن برای امکانپذیر کردن اجرای تصیییات قهوای حاکیهه الزم و
ضروری است .با پذیرش این گزاره ماطقی  ،شاخصهای اخالقی در هر جامعهای را میتوان به عاوان فضای تاف هی آن جامعهه
در نظر گرفت که کیفیت آن ،بر نحوه روابط در نظام اجتیاعی تأثیر خواهد گذاشت .شاخصهایی که برای مفهوم و تف هیر روابهط
در ابعاد مختلف در نظر گرفته میشود و کاشهای فردی و اجتیاعی را هدایت مینیاید ،از مهمترین عااصری به شهیار مهیآیاهد
که در هر فعالیتی اعم از سیاسی یا اجتیاعی دارای اهییت فراوانی ه تاد؛ ازاینرو بحث از رابطهۀ اخهالق و سیاسهت بهه قهدمت
حیات جیعی بشر است که دغدغۀ بشر را به فضای تاف ی محیط بر زندگی اجتیاعیاش نشان میدهد.ان هانهها بهه طهور قطه
دارای ویژگیهای فردی ه تاد لیکن مااف و برنامه حیات آنان به صورت پیچیدهای در ارتباطات اجتیاعی موضوعیت مییابهد بها
این وصف ماتج شدن حیات ان انی به سعادت و رضایت عیومی نیازماد نظم و مدیریت روابط اجتیاعی است .نظامهای دسهتوری
سیاست و اخالق با وجود اختالفات و شباهتهای ماهوی و شکلی برای تحقق چاین امری طراحی شدهاند .تبیین نقاط هیب تگی
در حوزه علوم سیاست و اخالق آنجایی اهییت خواهد یافت که قائل باشیم اخهالق در پهح حقیقهت اسهت  ،حهال آن کهه ههدف
سیاست تأمین مصلحت است و در موارد متعدد حقیقتجویح با مصلحتخواهح ناسازگار است .م ئله ن بت اخالق با سیاست ،بهه
دوره خاص یا تیدن معیاح ماحصر نبوده و در هیه تیدنها ک انح به این م ئله پرداخته و کوشیدهاند درباره امکان سازگارى یها
ناسازگارى آن دو موضعح را اتخاذ کااد .به گیان فیل وفان علم ،تبیین ن بت علوم و نظامهای معرفتی با یکهدیگر ،یهک م هئله
درجه دوم است که سرشت آن با م ائل مطرح در معرفت های درجه یک متفاوت است .یک وجه ایهن تفهاوت ،موضهوع شهااخت
است .به تعبیر دیگر موضوعی که مورد تحلیل و کاکاش قرار می گیرد ،به گونهای جوهری با موضوع علهوم و معهارف درجهه یهک
متفاوت است .اخالق و سیاست نیونه ای از علوم درجه یک مح و میشوند و ن بت علوم یاد شهده صهرفا م هئلهاى نظهرى و
آکادمیک نی ت که ماحصر به حلقههاى درسح باشد ،بلکه نتایج عیلح گ تردهاى دارد که ماحصل آن پایبادى یا عهدم پایباهدى
دولت به اصول اخالقح است .اگر ادعا شود که اخالق و سیاست از یکدیگر جدا ه تاد ،الزمهاش این است که انتظار پایبادى بهه
اصول اخالقح را از نظام حاکیه نداشته باشیم و عیلکرد آن را بر اساس معیارهاى اخالقح ن اجیم و تاها معیار را کارآمدى بدانیم.
اما اگر ادعا کردیم که حاکییت میبای ت متصف به ارزشها و هاجارهای اخالقح باشد ،آنگاه باید در مواردى کهه میهان اصهول
اخالقح و مااف سیاسی تعارضح پیش محآید ،تکلیف به وضوح تبیین گردد .
نکته دیگری که شایان توجه است ،ایاکه تالش های گ ترده ای از زمان شکل گیری علوم ان هانی و اجتیهاعی در قهرن هجهدهم
میالدی ،به ماظور تبیین جابه های معرفت شااختی این علوم صورت گرفته است؛ این در حالی است که کوشهش حاکیهان بیشهتر
مصروف اثبات وجوه ،ساحتها ،اوصاف و ویژگیهای نظام سیاسی گردیده است و کیتر به ساختار و موقعیت شااختی علم سیاست
و م ائل مرتبط با آن از قبیل نظام تبیین ،روش شااسی ،ساختار نظریه ،زبان علیی ،سرشت و نهوع گهزاره هها و ن هبت ماطقهی و
ساختاری آن با معارف و علوم هم ساخ و به ویژه علم اخالق پرداخته شده است؛ با درک این ضرورت این پهژوهش درصهدد اسهت،
تقریری روشیاد و اصولی از ن بت میان علم اخالق ،دانش سیاست با تأکید بر هی انیها و تیایزات موجهود بهین ایهن دو قلیهرو
علیی دست دهد .در پایان خاطرنشان میگردد در با تبین رابطه میان اخالق و سیاست تحقیقات فوراوانی انجام شده اسهت کهه
برخی از آن در ذیل به صورت مختصر تبیین خواهد گردید با این حال تبیین رابطه مفاهیم ذکر شده از زوایه نگرش عالیان دیاهی
معاصر و خاصه تحقیق حاضر -عالمه مصباح (رحیتاهلل علیه) -وجه تیایز و نوین بودن تحقیق حاضر مح و خواهد شد.
اسالمی ،سید ح ن ( )1030در تحقیقی با عاوان ن بت اخالق و سیاست -بررسح چهار نظریه ،مفاهیم ذکر شده را در قالب چهار
نظریه به هیراه تحلیل تفصیلی از هر دیدگاه محل بحث قرار داده است.
نتایج تحقیق خراسانی رضا ( )1000در مقالهای با عاوان رابطه اخالق و سیاست از دیدگاه امام علی« علیهال الم » حاکی ت :امام
علی علیهال الم معتقد به یک «سیاست اخالقی»در حکومتداری میباشد و اخالق را به عاوان یک عاصر نظارتی درونهی بهرای
مهار و کاترل قدرت تلقی نیوده و هرگز بین آن دو مقوله تفکیک قائل نییشود و سیاسهت ماههای اخهالق را سیاسهت اسهالمی
نییداند .
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طباطبایی و عابدیای ( )1000در تحقیقی با عاوان رابطه اخالق و سیاست در اندیشه آیتاهلل جوادی آملهی ،بها جیه باهدی و نقهد
رابطه این دو مفهوم در آموزههای این متفکر ،به سؤال اصلی پژوهش که تبیین اصول الگوی مطلو رابطه اخالق و سیاسهت در
اندیشه سیاسی اسالمی با رویکردی فل فی است ،پرداختهاند .بر هیین مبای بر اساس روش هرماوتیک متن محهور و بها رویکهرد
توصیفی هاجاری آثار سیاسی و اخالقی آیتاهلل جوادی آملی مورد مداقه واق شده است و نظریه مختار از آمهوزهههای ایشهان در
پیوند این دو حوزه استاتاج خواهد شد.
مبانی نظری پژوهش
ماکیاولی و نظریه جدایی سیاست از اخالق :الگوی نگرشی سیاست ماهای اخالق ،یکی از بزرگترین خطرههایی اسهت کهه حیهات
سیاسی هر جامعهای را تهدید میکاد .در طول تاریخ اندیشهی سیاسی اکثر نزاعها و خشونتهها پیامهد ایهن تئهوری بهوده اسهت.
درواق در این رویکرد سیاست به معاای فن قدرت تبیین میگردد و اصلیترین کارکرد آن ،بدست گرفتن قهدرت و نگههداری آن
به هر قییت میباشد .بر مباای هیین قوانین نانوشته ،سیاست اخالقیات خاص خودش را دارد .بر اسهاس ایهن رویکهرد کهه گهاه
واق گرایح سیاسح نیز نامیده محشود ،توجه به اخالق در سیاست ،به شک ت در عرصه سیاست محانجامد ،زیرا مدار اخالق حق و
حقیقت است ،حال آن که هدف سیاست ،مافعت و مصلحت محباشد .اخالق از ما محخواهد تا حقیقت را  -گرچه بر ضد خودمهان
باشد  -بگوییم ،حقکشح نکایم ،با ان انها هیاناد ابزار رفتار نکایم ،هیواره پایباد عدالت باشهیم ،درو نگهوییم ،از فریهبکهارى
بپرهیزیم ،حقایق را پاهان نکایم و . ...حال آن که الزمه سیاست دست ش تن از پارهاى اصهول اخالقهح اسهت و اساسها هرگونهه
اقدامِ سیاسح ،با اخالقستیزى و زیر پا نهادنِ فضایل اخالقح آغاز محشود و بدونِ «دستهاى آلوده» هیچ فعالیتِ سیاسح میکهن
نی ت .از این ماظر ،سیاست چیزى جز عرصهاى براى ک ب ،توسعه و حفظ قدرت نی ت و ایاها تاها با فدا کردنِ اصول اخالقهح
حاصل محشود .در پس هر اقدام سیاسح ،انبوهح از فضایلِ له شده اخالقح به چشهم مهحخهورد (اسهالمی .)101 :1030 ،برآیاهد
رویکرد موصوف ،ترسیم دو حوزه فعالیت ان انی از قبیل اخالق و سیاست خواهد بود .در اخالق باید هییشه فکر این باشیم که یه
دیگران خدمت کایم ،ولی در سیاسهت بایهد بهه فکهر ایهن باشهیم کهه جامعهه را مهدیریت کاهیم و جلهوی ظلهمهها و ف هادها و
برتریجویی های افراطی را بگیهریم .بهاالترین دلیهل بهرای حکومهت تهأمین امایهت اسهت .بایهد در مقابهل دزدهها ،غهارتگران و
خیانتکاران ،امایت را تأمین کرد و هییشه چاین خیانتها و تجاوزهایی در جامعه وجود دارد .باید ک انی باشاد که جلوی ایهنهها
را بگیرند و این میشود سیاست .در مقابل ک انی که هجوم آوردهاند و میخواهاد اموال دیگران را غارت کااد ،نفهوسشهان را از
بین ببرند ،و بیگااهان را بکشاد ،نییتوان ای تاد و نصیحت کرد ،بلکه باید رفتاری متااسب با آنها داشت و بها هیهان زبهانی بها
آنها صحبت کرد که میفهیاد .آنها زبان زور را میفهیاد .باید ان ان در مقابل آنها قدرت داشته باشد تا بتوانهد جلهوی ف هاد
آن ها را بگیرد .قوام سیاست به قدرت است .اصال حقیقت سیاست ک ب قدرت است و سیاست بیقدرت معاهی نهدارد .ک هی کهه
میخواهد حاکییت جامعه را بر عهده داشته باشد ،باید قدرت داشهته باشهد و قهدرت از راه اخهالق ،نصهیحت و دیگرخهواهی پیهدا
نییشود (بیانات آیتاهلل مصباح (ره) در تاریخ  09/0/11در دفتر مقام معظم رهبری) .آمهوزه جهدایح اخهالق از سیاسهت ،در قلهم
ماکیاولح گونه صریحترى به خود گرفته است؛ این متفکر در نوشته معروف خود «شهریار» بر نظریه جدایح اخالق از سیاست تأثیر
گذاشته است .او نه تاها بر این دوگانگح پاى محفشارد ،بلکه به حاکم یا شهریار توصیه محکاد که «براى تحکیم قهدرتِ خهویش
هر محذور اخالقح را زیر پا بگذارد (گرتر.)101 :1000 ،
ماکیاولح گرچه اخالق را الزمه زندگح افراد محداند ،پایبادى به آن را براى شهریار خطرنهاک مهحشهیارد و از خطهر تقهوا برحهذر
محدارد و محگوید :هر که بخواهد در هیه حال پرهیزگار باشد ،در میان این هیه ناپرهیزگهارى سرنوشهتح جهز ناکهامح نخواههد
داشت ،از اینرو شهریارى که بخواهد شهریارى را از کف ندهد ،محباید شیوههاى ناپرهیزگارى را بیاموزد و هرجا که نیاز باشد بهه
کار بادد (ماکیاولی.)110-113 :1033 ،
«هدف وسیله را توجیه میکاد» از کلیات قصار ایشان است که میگوید :حاکم باید از هر وسیلهای استفاده کاد .او باید جامعهه را
آرام کاد و جلوی دزدها را بگیرد حتی اگر آنها را دار بزند یا ب وزاند .وظیفهای که حاکم به عهده گرفته است تأمین امایت جامعه
و مدیریت جامعه است .این هدف هیه رفتارهایش را توجیه میکاد ،ولی اگر بخواهد م ائل اخالقهی را رعایهت بکاهد نیهیتوانهد
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جلوی ظلمها ،ناامای ها و ف ادها را بگیرد .باید دستش باز باشد و برای جلوگیری از آنها هر کاری صالح دان هت بکاهد .البتهه از
این نوع افکار در ب یاری از افراد یافت میشود و حتی در هیین کشور هم نیونههایی از آنرا میتوانید پیهدا کایهد .امهروز نیونهه
روشن این نظر که در عالم کمنظیر است ماطق آمریکاییهاست .میگویاد ما اهدافی داریم که باید بهه آنهها برسهیم .ههدف مها
تشکیل جامعه واحد مدنی است و هیه عالم باید یک جامعه بشوند و هیین طوری که ما میگوییم زندگی کااد؛ البته این روپوشی
برای قضیه است .اصل قضیه این است که هیه قدرت ها در چاگ ما جی شوند و ما بتوانیم بر هیه ت لط داشته باشیم .از ایهنرو
هرجا ک ی با آنها مخالف باشد تروری ت میشود (بیانات آیتاهلل مصباح (ره) در تاریخ  09/0/11در دفتر مقام معظم رهبری).
نظریه اخالق دو آلی تح یا دوگروانه :تئوری اخالق دو سطحی کوششح براى حفظ ارزشهاى اخالقح و پهذیرش پهارهاى اصهول
اخالقح در سیاست تلقی میگردد .بر اساس این دیدگاه ،اخالق را باید در دو سطح فردى و اجتیاعح بررسح کهرد .گرچهه ایهن دو
سطح مشترکاتح دارند ،لزوما آنچه را که در سطح فردى اخالقح است ،نیحتوان در سطح اجتیاعح نیهز اخالقهح دان هت؛ بهراى
مثال ،فداکارى از فرد ،حرکتح مطلو و اخالقح قلیداد محشود ،حال آن که فداکارى از دولت به سود دولت دیگر چون بهرخالف
مصالح ملح است ،چادان اخالقح نی ت .فرد محتواند دارایح خود را به دیگرى هدیه کاد ،اما دولت نیحتواند درآمد ملحِ خود را به
دولتح دیگر ببخشد .از این ماظر ،اخالق فردى بر اساس معیارهاى مطلهقِ اخالقهحِ سهاجیده مهحشهود ،در صهورتح کهه اخهالق
اجتیاعح تاب ِ مصالح و مااف ِ ملح است .در تأیید این دیدگاه گفتهاند که :حیطه اخالق فردى ،اخالق مهرورزانه اسهت ،امها حیطهه
اخالقِ اجتیاعح ،اخالق هدفدار و نتیجهگرا محباشد.
نتیجه چاین نظریهاى ،پذیرش دو نظام اخالقح مجزا محباشد .ان ان به عاوان فرد تاب یک نظهام اخالقهح اسهت ،حهال آن کهه
اجتیاع ،نظام اخالقح دیگرى دارد .اصولِ این دو اخالق نیز محتواناد با یکدیگر متعارض باشاد؛ براى مثال ،افالطون درو گفهتن
را براى فرد مجاز نیحداند و درو گویح فردى را قابل مجازات محشیارد ،حال آن که معتقد است حاکیان حق درو گفتن را دارند
و محگوید :اگر درو گفتن براى ک ح مجاز باشد ،فقط براى زمامدارانِ شهر است که هر وقت صهالحِ شههر ایجها کاهد ،خهواه
دشین خواه اهل شهر را فریب دهاد ،اما این رفتار براى هیچکس مجاز نی ت و اگر فردى از اهالحِ شهر بهه حکاهام درو بگویهد،
جرم او نظیر یا حتح اشدِّ از جرم شخصِ بییارى است که پزشکِ خود را فریب دهد (افالطون.)111-110 ،1033 :
نگاه اجیالی به گرایش دوم حاکی ت؛ این نظریه ماطقیتر از گرایش اول است.این گرایش خطا به طرفداران گهرایش و نظریهه
اولی می گوید :شیا اخالق را در روابط فردی یا روابط بین فردی ماحصر کرده و خواستهاید حوزه حکومت و سیاسهت را از اخهالق
خارج ک اید .این کار لزومی ندارد؛ اخالق عبارت است از نشان دادن مجیوعه رفتارهایی که ان ان را به هدف مطلو میرساند .به
عبارت دیگر اخالق یعای معرفی رفتارهای ماظیی که با هم ارتباط دارد و ان ان را به یک هدف مطلو میرساند .این م ئله در
سیاست و مدیریت جامعه نیز مطرح است و در اینها نیز نیاز است که یک سل له رفتارهایی برای م هئوالن تعریهف شهود تها بها
انجام آن ها اهداف جامعه که هیان نظم ،آرامش و امایت و ...است ،تأمین گردد .باابراین طرفداران این گرایش نییگویاهد کهه در
امور سیاسی و مدیریت جامعه جای اخالق نی ت ،بلکه میگویاد :سی تمهای اخالقی دوگونههانهد؛ یهک سی هتم اخالقهی بهرای
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
که آن هم اصول و مبانی خاص خود را دارد .ما باید یک نظام سیاسی بر طبق اصول عقالنی و برای رسهیدن بهه ههدف مطلهو
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
اجتیاعی متفاوت است (بیانات آیتاهلل مصباح (ره) در تاریخ  09/0/11در دفتر مقام معظم رهبری) .طبهق ایهن دیهدگاه ،نهه تاهها
برخح رذایل اخالقح حاکیان مجاز است ،بلکه میکن است بهگفته افالطون« ،شهریف»بهه شهیار آیهد؛ خاسهتگاه اخهالق فهردى
باورهاى دیاح است و اخالق مدنح را سیاسی تلقی مینیاید؛ بدون اخالق مدنح ،جامعه قادر به ادامه زندگح نخواههد بهود؛ بهدون
اخالق شخصح ،بقاى آن ارزشح نخواهد داشت ،لذا براى این که جهان ،خو و خواستاح باشد ،وجود اخالق مدنح و شخصح ،هر
دو ،ضرورى است (احیدی طباطبایی.)00 :1033 ،
نظریه اصالت سیاست :بر اساس این نظریه تحت عاوان تبعیت اخالق از سیاست ،هیه رفتارهاى اخالقح ،اعم از رفتارهاى فهردى
و اجتیاعح ،هیچون هار ،ادبیات ،علم و امثال آن ،تحت سیطره و سیادتِ سیاست است .ارزشهاى اخالقح تاب مصالح سیاسهح و
ارزشهایح است که رهبران سیاسح معین محکااد .هر کارى که در خدمت تأمین مااف سیاسح جامعه یا حز یها گهروه خاصهح
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باشد ،ارزشیاد بوده و فضیلت به شیار محآید و هر کارى که ما را از دستیابح به اهداف و اغراض سیاسح جامعه یا حز و  ....دور
کاد ،کارى ناپ اد بوده و از رذایل اخالقح است .به تعبیر دیگر ،اخالق و ارزشهاى اخالقح در این دیهدگاه ،صهرفا جابهه ابهزارى
دارند؛ یعاح تا آنجا ارزشیاد و خو اند که ما را به اهداف سیاسحمان برساناد ،وگرنه هیچ ارزشح ندارند .بر اساس این دیدگاه ،اگهر
رذائل اخالقی نظیرحیلهگرى ،ظلم ،شکاجه ،درو  ،ریاکارى ،تدلیس و امثال آن ،ما را به اهداف خود نزدیکتر سهازد ،داراى ارزش
مثبت خواهد بود و اگر بر فرض ،در جایح عدالتورزى ،امانتدارى ،راستگویح ،انصاف ،مروت و امثال آن ،ما را از اهدافیان دورتهر
کاد ،امورى زشت و ناپ اد خواهد بود .به هر روى ،بر اساس این نظریه ،در هر جایح که میدان تالقهح اخهالق و سیاسهت باشهد،
ارزشهاى اخالقح توسط ارزشها و ضوابط سیاسح معین محشوند (شریفی.)131 :1031 ،
این نظریه عیدتا نتیجه رویکرد مارک ی ت  -لایای تح به جامعه و تاریخ است .از دیدگاه مارک ی تح ،تاریخ چیهزى جهز عرصهه
ماازعات طبقاتح نی ت؛ طبقاتح که بر اثر شیوه تولید زاده محشوند و پس از مدتح در دل خود ،ضد خویش را محپرورند و سهپس
نابود محشوند و جاى خود را به طبقه بالادهاى محدهاد که ضدِ خود را محپرورد .بدینترتیب ،طبقهاى که همساز با تاریخ حرکهت
کاد انقالبح ،و طبقهاى که در برابر رشد نیروهاى تولید محای تد ،ضد انقالبح است .هر طبقه مااسبات خاصِ خود را تولید محکاد
که رو بااى جامعه و بازتا وضعیت تولید اقتصادى است .از این ماظر هیچ چیز مطلق نیحباشهد و هیهه چیهز ،از جیلهه مفهاهیم
اخالقح ،هار و حتح علم طبقاتح است (اسالمی.)111 :1030 ،
بر مباای این دیدگاه معانی اخالق و سیاست ماحصر به فرد استبا این توضیح که بعضهی گهزارههها تحهت مفههوم اخهالق قهرار
میگیرد و تحت سیطره سیاست نخواهد بود .به عاوان مصداق م ائل اخالق فردی یا م ایل مربوط به ارتباط ان هان بها خهدا ،از
نقطههای افتراق اخالق از سیاست است .همچاین در بعضی از م ایل ،سیاست معاا دارد ولی اخالق در آنجا مفهومی ندارد .مورد
افتراق سیاست ،م ائل مدیریتی است که تحت عااوین اخالقی قرار نییگیرد و شامل قراردادها ،توافقها و امثال آنها مهیشهود.
اما برخی از م ایل وجود دارد که اخالق و سیاست هر دو در آنها صدق میکااد ،مثل کاری که نظر سیاسی مدیر جامعه را تأمین
میکاد ولی با ارزشهای اخالقی نییسازد .فرض کاید ک ی میگوید به خاطر مصلحت جامعه اسالمی مهن بایهد رئهیسجیههور
بشوم و اگر نشوم مصالح اسالم تأمین نییشود .خب برای اینکه من رئیسجیهور بشهوم بایهد در انتخابهات شهرکت کهام و ر ی
اکثریت را بیاورم و میدانم که ر ی اکثریت را ندارم .باابراین به رفتارهای غیراخالقی متوسل میشود تا به هر حهال ر ی اکثریهت
را به دست بیاورد؛ لذا رفتار های گوناگونی از قبیل تهدید و تطیی م ئوالن تا خرید ر ی یا عهوض کهردن آنهها را در برخواههد
گرفت  .با قدری تامل پیداست که رفتار صورت گرفته هم مصداق فعالیت سیاسی است و هم مورد قضهاوت و نقهد اخالقهی قهرار
خواهد گرفت .به تعبیری خطا اخالق مبتای بر نهی از عیل و سخن سیاست بر مباای امر به آن رفتار تف یر میگردد .باهابراین
میکن است بین اخالق و سیاست مواردی پیدا شود که با هم تصادق پیدا نیوده و جای اعیهال روشههای اخالقهی و روشههای
سیاسی هم وجود داشته باشد .در اینجا سوال میشود که کدام مقدم است؛ آیا مصالح اخالقی مقهدم اسهت یها مصهالح سیاسهی؟
گرایش سوم میگوید :هیه جا مصالح سیاسی مقدم است .اصل با سیاست است .اهییت مصالح سیاسهی ب هیار بیشهتر از مصهالح
اخالقی است .نف مصالح اخالقی نف محدودی است و عاید عدهای محدود میشود ،ولی در م ائل سیاسی سر و کار بها دسهتگاه
حاکیه و یک ملت چاد میلیونی است و اگر مصالح سیاسی رعایت نشود کل ملت ضرر میبیااهد (بیانهات آیهتاهلل مصهباح (ره) در
تاریخ  09/0/11در دفتر مقام معظم رهبری).
نظریه یگانگح اخالق و سیاست :اخالق و سیاست هر دو از شاخههاى حکیت عیلح و در پح تأمین سعادت ان ان ه تاد .تا آنجا
که طبق نظر خواجه نصیرالدین طوسح ،سیاست فاح معرفح محشود که «بهراى تحقهق زنهدگح اخالقهح پرداختههشهده اسهت »
(هانری .)930 :1000 ،باابراین ،نیحتوان مرز قاطعح میان اخالق و سیاست قائل شد و هر یهک را بهه حهوزهاى خهاص ماحصهر
ساخت ،همچاین این دو نیحتواناد ناقض یکدیگر باشاد .با این وصف از جیله وظایف حکهام در نظهام سیاسهی ،پهرورش معاهوى
شهروندان ،اجتیاعح ساختن آنان ،تعلیم دیگر خواهح و رعایت حقوق دیگران است و این ،چیزى جز قواعد اخالقح نیحباشد .فهرد
در حیطه زندگح شخصح ،هیان فرد در عرصه زندگح اجتیاعح است .گرچه محتوان از اصولح که حاکم بر جی و قواعهد زنهدگح
جیعح است نام برد ،چاان نی ت که این اصول بر خالف اصول حاکم بر زندگح فردى باشد .این دیهدگاه ،نظهام اخالقهح را در دو
عرصه زندگح فردى و اجتیاعح معتبر محشیارد و معتقد است که هر آنچه در سطحِ فردى اخالقح محباشد ،در سهطح اجتیهاعح
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نیز چاین است و هر آن چه در سطحِ فردى و براى افراد غیراخالقح باشد ،در سطح اجتیاعح و سیاسح و براى دولهتمهردان نیهز
غیراخالقح است؛ براى نیونه ،اگر فریبکارى در سطح افراد اعیال بدى است ،براى حاکییت نیز بد به شیار محرود و نیحتوان آن
را مجاز به نیرنگبازى دان ت .اگر شهروندان باید صادق باشاد ،حکومت نیز باید صهداقتپیشهه کاهد ،از ایهن رو ههیچ حکهومتح
نیحتواند در عرصه سیاست ،خود را به ارتکا اعیال غیر اخالقح مجاز بداند و مدعح شود که این کار الزمه سیاست بوده است.
در راستای تکییل تعابیر یاد شده  ،وظایف سیاسی اعم از آنچه حاکم ،ولی امر ،زمامدار یا کارگزاران انجام میدهاد یا فعالیتهای
سیاسی مثل شرکت در انتخابات ،اطاعت امر و فراهم کردن زمیاه اجرای احکام اسالمی و احکام دولت اسالمی کهه مهردم انجهام
میدهاددر صورتی ارزش اخالقی و ثوا اخروی دارد که ما آنها را به قصد اطاعت امهر خهدا انجهام بهدهیم .ههر قصهد دیگهری
داشتیم ،اگرچه میکن است ارزشهای عرفی ،یا ح ن فعلی (در نظر گرفتن کاری صرفنظر از انت ا آن به فاعل) داشته باشهد،
اما از نظر اسالم ارزش اخالقی به شیار نییرود .کاری در اسالم به عاوان ارزش اخالقی مطلو است که موجب کیهال نفهس و
ثوا اخروی شود و ما را به هدف ان انیت و هدف خلقت نزدیک کاد (بیانات آیتاهلل مصباح (ره) در تاریخ  09/0/11در دفتر مقام
معظم رهبری) .دفاع از این آموزه در عرصه نظر ب یار آسان است و خود ،خویش را توجیه محکاد و برخالف دیدگاههاى پیشگفته
نیحتوان آن را نقد کرد ،زیرا هیچگونه تعارض درونح در این نظریه به چشهم نیهحخهورد و از بحهران عهدم مشهروعیت ناشهح از
دیدگاههاى پیش نیز در امان است .الگوى علیح و عیلح این دیدگاه ،در جهان اسالم و بلکه در سراسر تاریخ بشر ،حضهرت علهح
بن ابحطالب (ع)است .چاان که در اعالم سیاست های حکومتی خود پس از بیعت مهردم مدیاهه ،در نخ هتین سهخارانی فرمهوده
است :ذِمَّتِی بِیَا َقُولُ رَهِیاَۀٌ( .نهج البالغۀ (للصبحی صالح) 1010 ،ق )10 :آن چه می گویم به عهده می گیرم و خود با آن پایاهد
ه تم.
امام علحعلیه ال الم با اعتقاد راسخ به این که سیاست باید اخالقح باشد و مشروعیت خود را از اصول اخالقح ک ب کاد ،هرگهز
از دایره اخالق تخطح نکرد .حکومتِ امام علحعلیه ال الم که در صورت پهارهاى مصهلحتاندیشهحهها و آسهانگیهرى در اصهول
اخالقح محتوان ت سالها ادامه یابد ،بیش از پاج سال تداوم نیافت و نظر واق گرایان سیاسح را ثابت کرد .اما ایهن حکومهت بهذر
نظریه اخالقح دولت را در سرزمین اندیشهها پاشید و در طول تاریخ صدها نهضت بر اساس آن شکل گرفت و همچاان تها امهروز
مقیاسح براى ارزیابح و ساجش اصولِ اخالقحِ دولتها بهشیار محرود ،و این است پیروزى حقیقح این دیدگاه که ههر چهه زمهان
محگذرد ،حقانیت آن آشکارتر محشود (ایو  ،1000 ،ج.)100 :1
چارچوب نظری پژوهش:
صرف نظر از دیدگاه ها و رویکردهای نظری که به اجیال و اختصار مورد بررسی قرار گرفت ،تحلیل ن هبت سیاسهت و اخهالق از
زاویه م ائل معرفتشااختی حائز اهییت است؛ در هیین راستا و پیرو نقد دیدگاه اول ما و به ماکیاولی ،حتح غیراخالقهحتهرین
دولتها نیز انتظار دارند که شهروندان آنها اخالقح عیل کااد و پایباد قواعد و مقررات باشاد .هیچ حکومتح  -حتح غیراخالقهح
 بحاخالقح شهروندان را تحیل نیحکاد ،از این رو ماکیاولح اخالقح رفتار کردن را به صهالح دولهت نیهحدانهد ،امها تظهاهر بههپایبادى به اخالق را ضرورت حکومت کردن بر مردم تلقح محکاد .باید دان ت که فریفتن مهردم بهراى هییشهه ،شهدنح نی هت.
شهروندان در این جامعه فرضی از با «الااس علح دین ملوکِهم» خود را به انجام انواع تقلبات مجاز مهحدانهد و رفتارههاى غیهر
اخالقح را با رفتارهایح از هیان دست پاسخ محدهد .ماکیاولح نیز بر ضرورت اخالقهح رفتهار کهردن حاکییهت تأکیهد مهحکاهد و
کارب ت آنچه را خود به تفصیل در شهریار نقل محکاد ،ستمگرانه محداند و محگوید« :البته هیه ایهن وسهایل سهتمگرانههانهد و
ویرانگر زندگحِ مدنح».وى همچاین محگوید« :هیانگونه که براى نگاهدارى اخالق نیک ،قانون خو الزم است ،بهراى رعایهت
قوانین نیز اخالقِ نیک ضرورى است » (ماکیاولی.)90 :1030 ،
بر اساس این نظر ،فراهم کردن اسبا قدرت و اعیال قدرت با اخالق نییسازد؛ یا باید از حکومت و سیاست صرف نظهر نیهود و
مردم در جاگلها زندگی کااد که روشن است در این صورت دیگر سیاست الزم نی ت و قدرت هم نییخواههد .آنجها فقهط زور
فردی الزم است؛ در پاسخ به این نظر باید گفت :ما هم قبول داریم که گاهی در جامعه بایهد در مقابهل ظالیهانی کهه بهه حقهوق
دیگران تجاوز میکااد ،به هیچ چیز قان نی تاد و تحت تعلیم و تربیت نیز واق نییشوند ،از زور استفاده کرد ،امها اسهتفاده از زور
نیز باید قانون داشته باشد .رسیدن به هدف توجیهکااده هر وسیلهای نی ت بلکه وسیله باید متااسب با هدف باشد (بیانات آیتاهلل
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مصباح (ره) در تاریخ  09/0/11در دفتر مقام معظم رهبری) .ک انی که معتقدند؛ هدف وسیله را توجیه می کاد ،صرف نظر از ایهن
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
اهداف فردی یا گروهی و یا سیاسی ،می توان هر نوع کار ضد اخالقی را مرتکب شد؛ اما در اسالم چاین قاعده کلهی ای نهداریم.
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
( بیانات آیتاهلل مصباح یزدی (ره) در دیدار با جیعی از شورای مرکزی جبهه پایداری؛ قم ؛  .) 03/0/01به طور کلهی ،اگهر خهو
دقت کایم ،خواهیم دید که مالک ارزش اخالقی افعال اختیهاری ان هان ،مصهلحت عیومی و واقعی فرد و جامعه است .مصلحت،
یعای هر چیزی که موجب کیال و صالح واقعی ان هان اسهت.باابراین راستگویی از آن جهت که راستگویی است ،موضهوع حکهم
اخالقی نی ت؛ بلکهه از آن جههت کهه آدمی را به سعادت و کیال رسانده و مصلحت واقعی او و جامعه را تحقق میبخشد ،خهو
اسهت .بهه هیهین دلیل ،اگر در جایی این کارکرد خود را از دست بدهد ،دیگر نییتوان آن را موضوعی بهرای محیهول «خههو »
قرار داد (مصباح یزدی.)191 :1039 ،
توضیحات ارایه شده براى دفاع از نظریه دوم تحت عاوان اخالق دو سطحح نیز چادان قان کااده نی ت؛ این که در حیطه اخالق
فردى ،شخص محتواند ایثار کاد و دارایح خود را ببخشد ،اما دولت نیحتواند ،درست نی ت .اگر فرض کایم که نیایاهدگان مهردم
پس از توجیه شهروندان تصییم بگیرند درصدى از درآمد ناخالص ملح را به فالن کشور قحطحزده اختصاص دهاد ،قطعها عیلهح
اخالقح خواهد بود و برخالف مااف ملح بهشیار نخواهد آمد؛ پس ،ایثار هم در سطح فردى و هم در سهطح اجتیهاعح و سیاسهح،
اخالقح است .این تفاوت که رفتار مبتاح بر اخالق فردى مهرورزانه و نوعدوستانه است؛ حال آن که رفتار سیاسح تاب مصالح ملح
محباشد نیز تردیدپذیر است و آشکارا هر دو ویژگح را محتوان به هر دو سطح اخالقح ن بت داد .چهب ا رفتار فردى که بر اسهاس
اخالق مصلحتگرایانه و مافعتطلبانه است و چهب ا عیلکرد سیاسح که متأثر از انگیزه نهوعدوسهتح مهحباشهد (اسهالمی:1030 ،
 .)100در ظاهر چاین به نظر میرسد که این گرایش هیان گرایش اول است ،و فقط یک نهوع اخهتالف لفظهی بها آن دارد .چهه
بگوییم دو حوزه است یکی اخالق فردی و یکی اخالق اجتیاعی ،یا بگوییم اصال حوزه اخالق غیر از حوزه سیاست اسهت؛ تفهاوت
ندارد .ولی این درست نی ت .هیانگونه که گفتیم ،اشکال اصلی به گرایش اول این بود که باالخره باید در امور سیاسی نیز قواعد
معقول و ح ا شدهای داشته باشیم و از هر وسیلهای نییشود برای رسیدن به هدف استفاده کرد .باید وسیله محدود و متااسب با
آن هدف باشد .این سخن بدان معااست که میشود سی تیی اخالقی مربوط به این حوزه تعریف کرد که دارای قواعد و مقرراتهی
باشد که باید آنها را رعایت کرد .به هر حال این هم یک نظر است که البته معتدلتر و قابل قبولتر از گرایش اول است .ههر دو
گرایش ،در تعریف مفهوم اخالق و مفهوم سیاست ابهام دارند.گروه اول اخالق را به معاای دیگرخواهی گرفته بود .این معاا شامل
ارزشهایی نییشود که در حیطه ارتباط ان ان با خدا مطرح است .این یکی از نواقص آن تعریف است .باالخره این سؤال مطهرح
است که اخالق را چگونه معاا میکاید که حوزهاش با حوزه سیاست انفکاک پیهدا کاهد و شهامل م هائل مربهوط بهه حاکییهت و
مدیریت امور جامعه نشود .روشن است ک انیکه میگویاد حوزه اخالق از حوزه سیاست جداست ،اخالق را طوری تعریف کااد که
شامل این م ایل نشود و اگر اخالق را آنگونه که ما تعریف میکایم شامل هر نوع رفتار ارزشی بدانیم طبعا حوزه سیاست را نیهز
دربرمیگیرد (بیانات آیتاهلل مصباح (ره) در تاریخ  09/0/11در دفتر مقام معظم رهبری).
پیرامون نظریه سوم نخ تین اشکال این نظریه ،پذیرش ن بیت گرایی است .بهر اسهاس ایهن نظریهه ،نیهی تهوان هههیچ حکههم
اخالقهی ثابتی داشت و به تعبیری اخالق ،کامال در خدمت و سیطره سیاست قرار خواهد گرفت .یک کار میکن است از نظر یهک
حهز سیاسهی ،عیلی پ ادیده باشد و هیان کار از نظر گروه و حزبی دیگر کاری ناپ اد تلقی شود و یا یک کهار میکن است در
یک زمان خاص ،از نظر یک جامعه ،حز یا سیاستیداری باارزش باشد و هیان کهار در زمان دیگر برای هیان جامعه ،حهز یها
فرد سیاسی ،زشت یا بی ارزش تلقی گردد .در صورتی که ن هبیت گرایهی اخالقی ،به این معاا نظریه ای نادرست اسهت .و دسهت
کم اصول احکام اخالقی ،اصولی مطلق اند .یعای هیگانی ،هیه جایی و هیه زمانی اند (مصباح یزدی.)101-199 :1039 ،
اشکال دیگر این نظریه آن است که معاای واقعی سیاست را به درستی درک نکردهاند .ایشهان در حقیقهت ،سیاست را نهه بهرای
وصول به سعادت حقیقی ،بلکه برای ارضای شهوات و غرایز حیوانی خود میخواهاد .با ایهن وصهف اگهر ک هی سیاسهت را بهرای
وصول به سعادت بخواهد و توسعه عدل و فضهیلت را به عاوان هدف غایی مد نظر قهرار دههد ،محهل تالقهی مفهاهیم اخهالق و
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واکاوی نسبت و تعامل سياست و اخالق با تکيه بر نظریات عالمه مصباح یزدی (رحمه اهلل عليه)

سیاست هیان هدف مشترک خواهد بود که خاصه در حوزه اخهالق اجتیهاعی ،تبلور خواهد یافت .از سهوی دیگهر بها ایهن تعبیهر
سیاسهت زیهر مجیوعه اخالق قرار می گیرد .و لذا اگر این گزاره محقق گردد  ،دیگر نییتوان از هر وسیله ای برای رسههیدن بههه
ایهن ههدف استفاده کرد .به تعبیر دیگر ،میان هدف و وسیله باید یک تااسب و ساخیتی باشد (خودروان.)3-0 :1030 ،
لذا آنچه از دیدگاه سوم ماتج میگردد ،عبارت است از این که هیه جا مصالح سیاسی مقدم است .اصل با سیاست اسهت .اهییهت
مصالح سیاسی ب یار بیشتر از مصالح اخالقی است .نف مصالح اخالقی نف محدودی است و عاید عدهای محدود میشود ،ولی در
م ائل سیاسی سر و کار با دستگاه حاکیه و یک ملت چاد میلیونی است و اگر مصهالح سیاسهی رعایهت نشهود کهل ملهت ضهرر
میبیااد (بیانات آیتاهلل مصباح (ره) در تاریخ  09/0/11در دفتر مقام معظم رهبری).
بحث و نتيجه گيری
یکی از بزرگترین دغدغه های اندیشیادان اخالقی و سیاسی ،در طول تاریخ ،هیواره حل رابطه سیاسههت و اخهالق بهوده اسهت.
اندیشیادان سیاسی و مکاتب مختلف اخالقی کوشیده اند تا با پاسهخگویی بهه پرسهش ههای فراوان در خصوص رابطه اخهالق و
سیاست ،قلیرو ههر کهدام از ایهن دو مقولهه را مهورد کهاوش قهرار داده نظریات و مباحث متاوعی را ارائه دهاد کهه برایاهد هیهه
آنها ،به اختصار در قالب چهار نظریه «جدایی اخالق از سیاست»« ،اخهالق دو سهطحی»« ،اصهالت سیاسهت و تبعیهت اخهالق از
سیاست» و «یگانگی اخالق و سیاست» مورد تبیین و بحث قرار گرفت .نظریه مقبول و معقول در با رابطه اخهالق و سیاسهت،
یگانگی این دوعلم و به تعبیر تفصیلی ،اصالت اخالق و ارزشهای اخالقی بوده و تبعیهت سیاسهت و ارزشههای سیاسهی از مباحهث
اخالقی است .به هرحهال ،رفتارههای سیاسهی نیهز ،ماناهد سهایر رفتارههای اختیاری ان ان ،به عاهوان موضهوع احکهام اخالقهی،
مهورد ارزشگهذاری قهرار مهیگیرنهد .ههدف رفتارهها و تصییم های سیاسی ،در حقیقت ،راستای هدف اخالق بوده و چیزی خهارج
از آن نی ت .بر اساس این دیهدگاه ،معیارهای اخالقی در هیه جا و برای هیه افراد ،اعم از زمامداران و شهروندان عادی ،یک ان
است .هر چیهزی که برای دولتیردان زشت و نکوهیده است برای افراد عادی و در زندگی عادی نیز زشت و ناپ هاد اسههت .بههه
تعبیر دیگر ،در این دیدگاه رفتارهای سیاسی ،رفتارهایی خاص نی تاد .در این میان ،با بازخوانی بخشی از اندیشهه ههای حضهرت
آیتاهلل مصباح یزدی (ره) حاکی ت که ایشان از جیله اندیشیادانی ه تاد که قائل بهه تئوری یگانگی اخالق و سیاسهت بهوده و
ایجاد نظم سیاسی مطلو  ،برقراری روابط عادالنه و امکان سهعادت و بهروزی ان ان در حیات اجتیهاعی را م هتلزم وجهود نههاد
دولت بر مباای ارزشهای اخالقی می داناد.
برمباای مقدماتی که ایشان بدین شرح ذکر می نیایاد :الف) ح ن فعلی و فاعلی (در اسالم وقتهی دربهاره ارزش کهاری قضهاوت
میکایم تاها ح ن فعلی را در نظر نییگیریم ،بلکه باید به ح ن فاعلی نیز توجه داشته باشیم).
) ارزش کار فی حد نف ه در ارتباط با نتیجهاش ساجیده میشود .به بیان فل فی ،کار مجیوعه حرکاتی است برای اینکه ان ان
به مقصدی برسد؛ ان ان سخن میگ وید که مثال مطلبی را برای ک ی اثبات کاد ،یا اشکالی را دف کاد .کار بهخهودیخهود ،از آن
جهت که حرکت است ،مقدمه است و خودبه خود اصالت ندارد و ارزش آن تاب ارزش هدف است .باابراین کاری خهو اسهت کهه
برای هیه ک انیکه با آن ارتباط پیدا میکااد ،خو و ناف باشد.
ج) اهدافی که ان ان برای کارها در نظر میگیرد مراتب ب یار متفاوتی دارد .بعضیها ه تاد کهه اصهال فکهر خودشهان نی هتاد و
هییشه به فکر خدمت به مردم ه تاد .این افراد وقتی کاری میکااد ،میخواهاد در این م یر باشد که نفعش به دیگهران برسهد.
اگر نفعی هم برای خودشان داشته باشد ،طفیلی است و در اصل هدفشان خدمت به دیگران است و از آن بیشتر لذت میبرند ،لهذا
مراتب ارزش ،نتیجه مراتب نیت است.
د) مالک ارزش واقعی یک کار تأثیری است که نهایتا در زندگی ابدی ما دارد .باابراین باید بدانیم که این کهار در آن زنهدگی اثهر
مثبت دارد یا اثر مافی در پی خواهد داشت.
ه) وقتی ما میگوییم کاری خو یا بد است ،اگر فقط خود آن کار را _صرف نظر از فاعلش_ میساجیم ،در اینجا به ح ن فعلی
کار توجه داریم .در اینجا به ح ن اخالقی آن توجه نداریم .ح ن اخالقی در جایی میگوییم که برای فهاعلش نیهز مفیهد باشهد،
بلکه در ح ن اخالقی فایده اصلی برای فاعل است و دیگران به مااسبت اینکه با او ارتباط دارند نف میبرند.
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و) در م ائل سیاسی نیز گاهی واجباتی وجود دارد که از ساخ واجبات حقوقی (نظیر پرداخت نفقه به هی ر) است .ایهن واجبهات را
اگر انجام ندهیم ،مؤاخذه میشویم ،اما این طور نی ت که به هر صورتی که آنرا انجام دهیم ،ثوا برده باشهیم .ثهوا آن وقتهی
است که ما آن کار را برای خدا انجام دهیم؛ بگوییم چون تکلیف شرعی به آن تعلق گرفته ،یا چون امر ولی امر م هلیین اسهت و
اطاعت او شرعا واجب است ،من به خاطر وظیفه شرعیام آنرا انجام دادهام.
نتیجه اینکه وظایف سیاسی _ اعم از آنچه حاکم ،ولی امر ،زمامدار یا کارگزاران انجام میدهاهد یها فعالیهتههای سیاسهی مثهل
شرکت در انتخابات ،اطاعت امر و فراهم کردن زمیاه اجرای احکام اسالمی و احکام دولت اسالمی که مردم انجام مهیدهاهد_ در
صورتی ارزش اخالقی و ثوا اخروی دارد که ما آنها را به قصد اطاعت امر خدا انجام بدهیم .هر قصد دیگهری داشهتیم ،اگرچهه
میکن است ارزشهای عرفی ،یا ح ن فعلی داشته باشد ،اما از نظر اسالم ارزش اخالقی به شیار نیهیرود .کهاری در اسهالم بهه
عاوان ارزش اخالقی مطلو است که موجب کیال نفس و ثوا اخروی شود و ما را به هدف ان هانیت و ههدف خلقهت نزدیهک
کاد.
با مقدمات ذکر شده می توان به اختصار اذعان نیود مراد از تعامل اخالق و سیاست در نظر آیهتاهلل مصهباح (ره) ایهن اسهت کهه
حکومتی به وجهود آیهد که با پیوند عییق میان فعل سیاسی و فعل اخالقی ،وصول ان ان به سعادت را تضیین و تحصیل کاهد و
لذا در یک جیعبادی کلی میتوان گفت که از ماظر ایشان اخهالق تعیهین کااهده حدود و رفتهار سیاسهی اسهت و از سهوی دیگهر
سیاست ،فراهم آورنده تعالی اخالقی برای جامعه خواهد بود.
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