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The purpose of this study is to investigate the impact of the
effective elements of the "political system", which is related to the
field of "political ethics". The research method is descriptiveanalytical. The results show that every political system faces factors
and obstacles to success; Factors and obstacles that are related to the
moral dimensions are the same moral factors as the efficiency of the
system. Political ethics can be defined and implemented in such a way
that by creating a kind of stable ethics in political actors, it causes:
"predictability", "transparency" and "reliability" of the agents of the
system; Identify policy priorities; Determine the rights of rights
holders in this area and provide a precise and clear definition of their
rights. These results are achieved by applying three elements in
political ethics: "providing the characteristics of good governance",
"using the knowledge of professional ethics in politics" and
"reforming the ideas of political ethics". These three components have
been proposed as effective components of political ethics and open a
new window to the discussion of political ethics.
Keywords: Good Governance, Political Ethics, Professional Ethics,
Political System
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اخالق سیاسی و کارآمدی نظام سیاسی
تاریخ دریافت0011/01/82 :

تاریخ تأیید0010/8/6 :

نجمه کیخا
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عناصر کارآمدساز «نظام سیاسی» است که مربه ب به
ح زه «اخالق سیاسی» میش د .روش پهژوهش ت صهیفی -تحلیلهی اسهت .ناهایج نشها
می دهند ک هر نظام سیاسی برای م فقیت با ع امه و مه ان ی م اجه اسهتع ع امه و
م ان ی ک ب اب اد اخالقی مرب ب می ش ند ،هما ع ام اخالقی کارآمدی نظهام هتهاند.
کنش گرا سیاسی ،سبب« :پیش بینی پذیری»« ،شفافیت» و «قاب اعاماد شهد » کهارگاارا
نظام گرددع اول یتهای ح زه سیاست را مشخص کندع حق ق صاحبا حق در این حه زه
را ت یین نماید و ت ریف دقیق و مشخصی از حق ق آ ها ارائ کند .این ناایج با کاربتهت
س عنصر در اخالق سیاسی حاص می ش د« :تامین شاخصه ههای حکمرانهی مطله

»،

«اسافاده از دانش اخالق حرف ای در سیاست» و «اصالح انگارههای اخالق سیاسهی» .ایهن
س مؤلف ب عن ا مؤلف های کارآمدساز اخالقی سیاسی مطرح شهدهانهد و دریچه ای نه
ب بحث اخالق سیاسی میگشایند.

اخالق سیاسی و کارآمدی نظام سیاسی

اخالق سیاسی میت اند ب گ ن ای ت ریف و اجرا ش د ک با ایجاد ن عی اخهالق پایهدار در

کلیدواژهها :حکمرانی خوب ،اخالق سیاسی ،اخالق حرفهای ،نظام سیاسی.

 .0استادیار ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران (.)N_keikha@sbu.ac.com

521

مقدمه

سال بیست و چهارم /شماره نود و ششم /زمستان 5011

521

یکی از چالش های نظام سیاسی ایران در مقطع کنونی ،چالش کارآمدی و جستوجوی پاسخ
این سوال است که آیا نظام سیاسی ایران کارآمد است و توان دستیابی به اهداف خود را دارد
یا نه؟ در پاسخ به این پرسش ،اکثر محققان بر ابعاد حقوقی و ساختاری نظام سیاسی متمرکز
شده اند و کارآمدی نظام را از حیث کارآمدبودن قانون اساسی و قواعد و رویههاای جااری در
ارکان مختلف نظام و ساختار نهادهای قوای ساهگاناه ،شاورای نگهناان ،مجماع تشاخی
مصلحت نظام و  ...جستوجو کردهاند .برخی از آنها کارآمادی انتخاباا  ،احازاب و برخای
دیگر سیاستگذاری های مختلف را بررسی نمودهاند .در تمایز با ایان کنکاا هاا ،پاهوهش
حاضر بر آن است که این مسأله را از حیث نظام اخالقی حاکم بر نظام سیاسی بسنجد .سوال
این است که آیا اصول اخالقیای که بر مأمور سیاسی حکم میکند ،با اصولی که بهصاور
عمومیتر ،زندگی اخالقی را مدنظر قرار میدهند ،متفاو است؟ سیاستمداران تا چهاندازهای
اجازه دارند دست به انجام اعمالی بزنند که ممکن است از ابعاد اخالقی دیگری اشتناه باشد؟
ابهامهای موجود پیرامون این مسأله همچنان ایجاد مشکل میکنند .بارای نشااندادن ایان
مشکل ،بحث داشتن تعهد یا تخص بسیار راهگشاست .این نمونه ،چالش میان تقوا و ایمان
شخصی یا داشتن تخص و مهار در کار و حرفه را مطرح میکناد و مایپرساد کاه آیاا
اخالق فردی مهمتر است یا داشتن مهار و دانش مربوط به حرفه؟
همانگونه که از صور سوال آشکار است ،نوعی گسست میان این دو مقوله ،مفروض
گرفته شده است .تنعاً بهترین حالت مربوط باه زماانی اسات کاه فارد از هار دو ویهگای
برخوردار باشد .در شیوه ی عملکرد نظام سیاسی ما ،همواره بُعد اخالق فردی ماورد تأکیاد
بیشتری بوده و این اخالق نیز در بسیاری از اوقا ارتناط زیادی با اخالق حرفاهای فارد
نداشته است .در این پهوهش با عنایت به مسائل و پرسشهای موجود ،باه تاأثیر عوامال
مهم در دست یابی به اخالق سیاسی مناسب و در نتیجه کارآمدی نظام خاواهیم پرداخات.
پس از تعریف اخالق سیاسای و کارآمادی و بیاان مؤلفاههاای آن ،مساائل فاوق را کاه
شایع ترین مناحث رایج در اخالق سیاسی کنونی ماا هساتند ،لیال ساه منحاث تشاری
خواهیم کرد« :حکمرانی خوب»« ،اخالق حرفاهای» و «اصاالح انگاارههاای اخالقای».
اگرچه در این باب مقالهها و کتابهای متعددی نگاشته شدهاند ،اما ترکیاب ایان مناحاث
برای رسیدن به نتیجهای در باب کارآمدی نظام سیاسی بهویهه ترکیاب اخاالق حرفاهای
سیاسی و کارآمدی ،تاکنون مورد پهوهش واقع نشده است.

 .1مفاهیم و کلیات
 .1.1کارآمدی

اخالق سیاسی و کارآمدی نظام سیاسی

کارآمدی ،تعاریف مختلفی دارد .در کاربرد رایج ،کارآمدی بهمعنای «بهصرفهبودن» اسات.
وقتی بحث میشود که آیا فالن موضوع کارآمد است ،درواقع از بهصارفهباودن آن ساوال
میشود .این واژه ،هم بر نتیجه داللت میکند و هم نوعی محاسنهی ساود و زیاان را باه
لهن متنادر میکند .یعنی سود آن بر ضرر آن میچربد .پدیدههاای اجتمااعی ،پیدیاده و
درهمتنیدهاند .شاید اصالً نتوان انتظار داشت که پدیدهای صددرصاد ساود داشاته و های
ضرری در پی نداشاته باشاد .از ایانرو غالنااً باا مقایساهی ساود و ضارر آنهاا در بااب
بهصرفهبودن آنها تصمیم گرفته میشود .مفهوم بهره وری که از دو مؤلفاهی کاارآیی و
اثربخشی تشکیل یافته است ،همان معنای بهصرفهبودن را متنادر میسازد .النتاه ایان دو
اصطالح بیشتار در رشاته هاای مادیریت و اقتصااد کااربرد دارناد .در جامعاهشناسای و
سیاست گذاری عمومی ،کارآمدی حاصل انجام عملکردهایی است که در سط سیستم در
مرحلهی سیاستگذاری تنظیمی و توزیعی تعریف شده اسات .از دیادگاه سایمور لیپسات،
کارآمدی عنار است از تحقق عینی یا توان سیستم در تحقق کارکردهای اساسای یاک
حکومت بهگونهای که اکثریت مردم و گروههای قدرتمند درون نظام آن را عینااً مشااهده
کنند (لیپست ،0730 ،ص.)00 .
برخی نظریا کارآمدی ،بر «دستیابی به اهداف» و برخی بار «ناوع انجاام عمال»
تأکید دارند .این نظریا معتقدند که فرد باید به وظیفها عمال کناد و ایان کاار را باه
درستی انجام دهد .اگر چنین کند در هر صور موفق و پیروز است ،حتی اگار باه نتاایج
دلخواه دست نیابد .عدهای نیز بر رضایت تأکید دارند و اینکاه اگار شاهروندان جامعاه از
عملکرد نظام رضایت داشته باشند ،آن نظام کارآمد است (زهیری ،0733 ،ص .)83 .در اینجا
این پرسش مطرح می شود که نظام سیاسی با توجه به تکثر افراد و گروهها و اقوام بر چاه
عناصری اهتمام جدی نماید تا رضایت حداکثر مردم را فراهم نماید؟
 .1.1اخالق سیاسی

اخالق بهمعنای خلق و خویی است که حالت پایدار پیدا کرده اسات .در اصاطالح علماای
اخالق ،به وضعیت متغیر آن اصطالحاً «حال» و به وضاعیت ثابات و پایادار آن «ملکاه»
گفته میشود .اخالق به معنای ملکا است .خُلق ،نه با اندیشه یکسان است و نه با رفتاار
عینیای که از انسان سر میزند ،بلکه به هر دوی اینها نظر دارد.
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کارآمدشدن نظام سیاسی به اخالق وابسته است .این اخالق ،هم باید در وجود افراد و
هم در سط نهادهای سیاسی وجود داشته باشد .اخالق در سط فردی ،امری آشنا و دیرپا
است .از گذشته در کتب فلسفهی سیاسی ،سیاستنامههاا و کتاب اخالقای بار تهاذیب و
تزکیهی نفاس تأکیاد شاده و اخالقایباودن زماماداران شارضی ضاروری و الزم بارای
اخالقیشدن جامعه و کارآمدشدن نظام سیاسی در نظر گرفته شده است .فالسفهای مانناد
فارابی بر وجود ملکا اخالقی در تمامی افراد جامعه تأکید نموده و زمانی یاک جامعاه را
فاضله میدانستند که تمامی افراد جامعه به اجماعی در زمینهی دستیابی به خیرا دست
یابند و در این مسیر با هم همکاری کنند .وی بر عنصر معرفت و شناخت در رسایدن باه
چنین اجماعی تأکید میکند و نقش رییس مدینه را در تحقق چنین امری ضروری میداند.
اما امروزه عالوه بر افراد ،نقش سازمان ها و نهادها نیز در اخالقیشدن جامعه مورد تأکیاد
قرار میگیرد .درواقع ،اخالق باعث کارآمدشدن یک سازمان میگردد و بارای رسایدن باه
چنین منفعت بزرگی ،راههای اخالقیشدن سازمانها و نهادها مورد بررسی قرار میگیرد.
در فهم اخالق سیاسی ،پرسش اساسی این است که شیوهی اخالقیشدن یک سازمان
چه تفاوتی با اخالقیشدن افراد دارد؟ یکی از تال هایی که در مناحث چند دههی اخیار
در فلسفه ی سیاسی رخ داده است ،جداکردن بحث سیاست از مناحاث مرباوط باه خیار و
سعاد فردی است .این بحث لیل عناوان «لینرالیسام سیاسای» بحاث شاده اسات .در
لینرالیسم سیاسی تأکید بر این است که باید ساختار سیاسی بهنحوی باشد که همهی افراد
از آزادی و فرصت برابر برای بهرهمندشدن از منابع و خیرا موجاود در جامعاه برخاوردار
باشند و بهرهمندشدن افراد از منافع جامعه به سود کمبهرهترین افراد تمام شود .این بحاث
با عنوان «اصل تفاو » مورد توجه بوده است .درواقع اگرچه خیر و سعاد فردی و ارز
این امور نزد افاراد محتارم اسات ،اماا کاارگزاران سیاسای ننایاد ایان اماور فاردی را در
سیاستگذاری ها دخالت دهند .این امر بر یک تلقی اشاره دارد که در آن «امار سیاسای»
فراتر از «امر اخالقی» و به عنوان نوعی محور حل اختالف و مرکز اجمااع عماومی تلقای
میشود .شهروندان در تعریف خیر و نحوهی دستیابی به آن متفااو اناد ،اماا یاک امار
سیاسی را به جهت منافعی که برای همگان دارد ،میپذیرند و میتوانند بر آن اجماع کنند.
در این تعریف ،اخالق سیاسی تنها فضایل مربوط به نهادهای سیاسی را بررسی میکند و
بهجای خیر ،بر حقوق تأکید مینماید .برخی نیز معتقدند باید در عرصهی عمومی بر اخالق
نحیف تأکید کرد تا پاسخ گوی خیل زیادی از افراد باشد .در مقابل ،دیدگاههایی نیاز پدیاد
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آمده اند و بر نقش فضایل فردی و اهمیت جامعه در حفظ فضایل مدنی تأکید نمودهاند .در
پهوهش حاضر ،به جهت گستردگی کار به ابعاد فلسفهی سیاسای بحاث اخاالق سیاسای
پرداخته نخواهد شد.
یکی از راه های فهم پاسخ بررسی این پرسش است که در هر نهاد  -هامچاون نهااد
سیاست -عوامل موفقیت و موانع موفقیت چیست؛ سپس بررسی شود که اخالق چگونه در
رسیدن به موفقیت و رفع موانع کمک میکند؟ با برقراری عوامل موفقیات اخالقای یاک
سازمان ،سازمان اخالقی میشود .اخالقیشدن سازمان تنهاا مناوط باه کاربسات اخاالق
فردی و وابسته به موقعیات و تصامیما افاراد نیسات ،بلکاه باه قواعادی باثناا تار و
پیشبینیپذیرتر نیازمند است.
در باب موانع اخالقی کارآمدی ،نظرا مختلفی عرضاه شاده اسات .یکای از اسااتید
دانشگاه ،تعریف ارائه شده از سیاست را مانع مهمی در اخالقیبودن سیاست دانسته اسات.
وی از منظر هستی شناسای سیاسای باه نقاد سیاسات روز پرداختاه و مایگویاد :اماروزه
هستهای سیاسی با آنچه در گذشته بود ،متفاو شده است .در گذشته ،سیاست عناار
از کسب و بسط و حفظ قدر به هر ضریق ممکن بود ،اما اماروزه قادر بارای خادمت
تعریف می شود .در دنیای کنونی ،قدر از ضریاق قاانون و در چاارچوب اصاول و قواعاد
دموکراسی لیل نظار دایم ،مستمر و همگانی مردم و نهادهای سیاسی و مدنی متناوع و
فراوان موجود اعمال می شود که ضامن رعایت حقوق و منافع عماومی و ملای در اعماال
قدر توسط حاکمان هستند .این موارد حااکی از بازگشات تادریجی اخاالق باه سامت
سیاست است که از ضریق قانون انجام میشود .اما مسأله اینجاست کاه هماهی اخاالق
نتوانسته است در قانون بگنجد .بشر جدید ،اخالقی فراتر از قانون را جستوجو میکند که
نگاهی غیر مادی و غیر متصلب به اخالق داشته باشاد .پیشارفتهاای اماروزین بشار در
زمینهی دموکراسی ،مشارکت سیاسی و جامعهی مدنی ،هستهای سیاست را تغییار داده،
بهگونهای که ارائه ی تصویری از توانمندی برای خادمت در راساتای مناافع ملای و خیار
عمومی از لوازم کسب قدر است و قدر در راستای تاأمین رشاد و پیشارفت ،صال و
عدالت و آزادی و  ...میباشد .این هستها در کنار بایدهای اخالقای موجاود در تجرباهی
بشری به هماوایی اخالق و سیاست میانجامد (خرمشاد ،0722 ،ص.)3 .
در بحث فوق ،به یک بحث هستیشناختی و معرفتشناختی اشاره شاده اسات .اماور
عیناای و مااادی تغییراتاای یافتااه ،امااا ایاان تغییاارا در سااط نظااری وارد نشااده اساات.
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بهعنار دیگر در دنیایی زندگی میکنیم که از برخی جها اخالقیتر شده است و تأمال
اخالقی بیش تری صور می گیرد ،اما این تغییرا نتوانسته است بنیاد معرفتای و نظاری
بحث اخالق سیاسی را متحول کند .ایجاد رشتهی اخالق حرفهای یکی از اتفاقااتی اسات
که در این میان رخ داده ،اما هنوز جای پای خود را در سیاست پیدا نکرده است .این مسأله
سنب شده است تا در عرصهی عملی سیاست داخلی و بینالمللی شاهد بایاخالقایهاای
زیادی باشیم.
 .1.1اخالق حرفهای و کاربردی
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در بحث از اخالق ،گاه بحث از صفت و حالتی در نفس انساان ماراد اسات کاه از آن باه
اخالق فردی یا شخصی یاد میکنیم؛ و گاه دانش اخالق مورد بحث قرار میگیرد .داناش
اخالق به چهار شاخه تقسیم میشود :اخالق توصیفی ،اخالق هنجاری ،فرااخالق و اخالق
کاربردی .اخالق حرفهای یکی از شاخه های اخاالق کااربردی اسات .اخاالق کااربردی،
به کاربستن انتقادی و روشمند اخالق هنجاری نظری در موقعیت معین در زیسات انساانی
است (قراملکی ،0736 ،ص .)037 .اخالق کاربردی ،دانشی نوپدید است که بهدنناال افازایش
مسائل اخالقی و چارهجویی برای حل آن ها پدید آمد .این دانش در حل مسائل اخالقی از
رشتههای دانشی مختلف بهره میبرد .مسائل آن نیاز باین شااخههاای دانشای مختلاف
مشترک است .ارائهی رهیافت اخالقی برای مواجهه با برخی مسائل سیاسی همچون تولید
و توزیع و انتقال اخالقی قدر  ،ضراحی مدل اخالقی فرایندهای سیاسی و توجاهدادن باه
ریشهها و ابعاد اخالقی مفاهیم سیاسی در حوزهی فلسفهی سیاسای از جملاهی کارهاایی
است که اخالق برای سیاست می کند .اخالق شهروندی ،اخالق مدیریت ،اخالق تحازب،
اخالق انتخابا  ،اخالق بینالملال ،اخاالق دیپلماسای ،اخاالق نظاامیگاری از جملاهی
زیرشاخههای اخالق کاربردی هستند که دارای ماهیت ،عناصر و یا کارکردهای سیاسیاند
(جمعی از نویسندگان ،0726 ،ص.)93 .
اخالق شهروندی یکی از شاخههای اخالق کاربردی است که مسائل مربوط به اخالق
شهروندی در آن بررسی میشاوند :مساائلی هامچاون وجاود هویات جمعای در شاهر و
برخورداری شهروندان از حقوق و مزایای بسیار که با محرومشدن عدهای از این حقاوق و
هویت جمعی همراه است؛ بحث مهاجر و اینکه آیا باید محدودیتهایی برای مهااجر
وضع کرد یا آن را آزاد گذاشت؛ بحث از زندگی خصوصی و اینکه آیا ارز های دیگاری
بر زندگی خصوصی تقدم دارند یا نه؛ آیا میان آزادی فردی و خیر عمومی تفاو وجود دارد

یا نه (جمعی از نویسندگان ،0726 ،ص .)771-703 .
با افزایش شمار این مسائل ،بحث از اخالق در حرفههای مختلف شغلی به میان آمد و
بهدننال آن در سازمانهای مختلف بهصاور تخصصای باه مساائل خااص آن ساازمان
پرداخته شد .اخالق سیاسی دانشی است که در حرفهی سیاسایگاری و در ساازمانهاای
سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد .هر حرفهای از جمله «سیاست» ،نیازمند اخالق اسات.
اخالق ،دو کار مهم برای سیاست انجام میدهد :بیان نظاممند مسئولیتهاای اخالقای در
حرفه و تشخی دقیق و حل مسائل اخالق سیاسی .اخالق حرفهای باه وجاود خصالتی
پایدار در فرد یا سازمان تعریف میشود که حقوق ضرف مقابل را رعایت میکند .پدیدآمدن
چنین خصلت پایداری دارای فوایدی است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
 .1فواید اخالق حرفهای در ساحت سیاست

خصلت پایدار و ثابت در یک فرد یا سازمان سنب پیشبینیپذیرشدن آن میشود .این بدان
معنا است که می شود به یک نهاد اعتماد کرد و باا آن وارد تعامال و تناادل شاد .قادر
پیشبینی نهادی هم چون سیاست ،در استیفای حقاوق ماادی و معناوی ،فاردی و ملای،
منطقهای و جهانی ،قانونی و اخالقی شهروندان نهفته است.
زمانی که اعتماد به یک نهاد مانند نهادهای سیاسی افزایش یاباد ،درصاد مشاارکت
سیاسی افراد و بهویهه نخنگان بیشتر میشود .رضاایت از عملکارد حکومات و اضمیناان
خاضر بهدست می آید و حکومت بدون نیاز به تنلیغا  ،گزافاهگاویی ،شاعارگویی و فریاب
می تواند اعتماد محکم شهروندان را بهدست آورد .زمانی که کنشگران سیاسای صاداقت
داشته باشند و به این شیوه با مردم مواجه شوند ،تنلیغا آنها از خدما و کارهاایی کاه
انجام میدهند ،بر جایگاه و ارز آنها در انظار شهروندان میافزاید؛ اما زمانیکاه بادون
داشتن خصائل مثنت و تنها بر اساس عوامفرینی به تعریف از خود میپردازند ،مشروعیت و
کارآمدی آنها پایینتر می آید .اعتماد شهروندان به سازمان های سیاسی و نه افراد موجود
در سازمان ،بسیار کلیدی است؛ زیرا اشخاص به دالیل مختلفی تغییر ماییابناد و ممکان
است اعتماد به اشخاص دیگر ،به همان اندازه نناشد؛ اما سازمانها دیرپا و ثابات هساتند.
این ویهگی بهویهه در زمان های بحرانای و اضاطرار سانب تاداوم حمایات شاهروندان از
حکومت میشود و از فروپاشی حکومت جلوگیری میکند.
متغیر و متزلزلبودن سنب بیاعتمادی و اضطراب اسات و هار آن احتماال حادثاه یاا
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 .1.1پیشبینیپذیرشدن اخالق سیاسی
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تغییری بزرگ را گوشزد میکند .دیگر عوارض پیشبینیناپاذیری ساازمانهاای سیاسای
عنارتند از :بالتکلیفی شهروندان و کشورهایی که ضرف حساب این نهادها قرار میگیرناد،
ایجاد زمینه های فساد اداری ،کاهش رضایت شهروندان ،کاهش بهرهوری حکومت ،ماانع
توسعهی اقتصادی و صنعتی کشور و رشد گروههای غیار رسامی مخارب .برخاورداری از
دانش بهروز و کارآمد ،نیروهای شایسته و بهویهه مدیران خوب و منابع ماالی در حکومات
عوامل موثری در پیشبینایپاذیری آن هساتند ،اماا مهامتار از هماهی ایانهاا آنچاه
پیشبینیپذیری حکومت را میسر میسازد ،رفتار مستمر و قانونمندی است .حکومت باید
قوانین و اصول ثابت داشته باشد و به آن ها عمل بکند .تعدد و تکثر قوانین ،قوانین کلی و
منهم با قابلیت تفاسیر زیاد ،منسوخشدن قوانین ،قوانین ضعیف و همچنین عادم پایننادی
حکومت به قوانین از عواملی است که به تضعیف نظام سیاسی و ناکارآمدی آن میانجامد.
چیزی که سنب میشود سازمانهای سیاسی قانونپذیر شوند ،مسئولیتپذیری اسات.
فردی که در یک سازمان سیاسی کار میکند ،باید در قناال حقاوق تماامی شاهروندان و
مسئولین حکومتی پاسخ گو باشد .هرچه حکومت مسئولیتپذیرتر باشد ،قاانونمنادتر و در
نتیجه پیشبینیپذیرتر و قابل اعتمادتر خواهد بود .چنین حکومتی کارآمد خواهد بود.
 .1.1شناسایی صاحبان حقوق

در اخااالق سیاساای بایااد اوالً صاااحنان حقااوق و کسااانی کااه رعایاات حقااوق آنهااا در
سازمانهای سیاسی در الویت است را شناخت؛ در حوزهی سیاست ،شهروندان مهامتارین
صاحنان حقوق هستند .ثانیاً باید این صاحنان حقوق را دستهبندی نمود؛ برای مثال حقوق
اقلیتها ،مخالفان ،شهروندان عادی ،مستمندان و  . ...باید به حقوق همهی این افراد توجه
نمود و این نکته را مشخ کرد که آیا همهی این افراد از حقوق برابر برخوردارند یا خیر؟
رعایت حقوق شهروندان بهمعنای مسئولیتپاذیری و پاساخ گوباودن در برابار آنهاسات.
شفافیت نیز بهمعنای اعتماد به شهروندان ،ارز نهادن به آنها و احترام به حق آنهاا در
فهمیدن اخنار و اضالعا است .کارآمدی نظام در بحث حقوق شهروندان به معنای رعایت
حقوق شهروندان و انجام وظیفهی دولت در قنال شهروندان است.
 .1.1تعریف حقوق
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نکتهی مهم دیگر این است که باید حقوق را بهضور دقیاق تعریاف عملیااتی کارد .بارای
مثال :آیا در منشور حقوق شهروندی ،که مجموعهای از حقوق شهروندان لکر شده اسات،
این حقوق ،تعریف نیز شدهاند؟ آیا ضمانت اجرا و سازمانهای اجرایی آنها دقیقاً مشخ
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شدهاند؟ باید شاخ ها و مالکهای معینی برای تعیین تکلیف افراد در انجاام رفتارهاای
خاص مشخ نمود .توصیههای کلی بهتنهایی کارساز نیستند .باید بتوانیم نشان دهیم که
رعایتنکردن شایسته ساالری با امانت منافا دارد .اغلب این مسائل ،فرهنگیاند و نیاز به
شناخت مسائل عینی و بسترشناسی دارند (قراملکی ،0723 ،ص.)039 .
اخالق سیاسی باید شعار «مردم حق دارند و سازمان ها و نهادهای سیاسی وظیفاه» را
سرلوحه ی کار خود قرار دهد .بر این اساس باید این حقوق را به دقت مشاخ و تعریاف
نمود .حق حریم شخصی ،حق آزادی بیان ،حق برخورداری از امنیت ،حق آگاهی و دانستن
از این قنیل هستند .نظریهی «حکمرانی خوب» بر آن اسات کاه هشات شاخصاهای کاه
تعیین نموده است ،بهترین مصادیق حقوقی هستند کاه مطلاوبباودن یاک حکمرانای را
مشخ میسازند .بهعنار دیگر ،ابعاد اخالقی حکمرانی را چناین شااخ هاایی تنیاین
می کنند .حق مشارکت مردم ،برخورداری از اضالعا (شفافیت) ،عدم خشونت ،عدم وجود
فساد ،برابری ،اجماع محوری و  ...از مصادیق حکمرانی خوب هستند .امروزه بحث حقوق
بشر نیز بر این امر تأکید دارد کاه تماامی ماردم از حقاوق انساانی برخوردارناد و تماامی
کشورها باید آن را بهکار بندند .تأمین نیازهای معیشتی ،رفاهی و امنیتای ماردم در اولاین
مرتنهی این حقوق قرار دارد و حق داشتن آزادیهاای سیاسای و اجتمااعی و فکاری در
درجهی دیگر آن تعریف میشود .در آموزههای اسالمی بهویهه در نهاجالنالغاه ،در عاین
توجه زیاد به حق مردم ،تحقق عدالت اجتماعی از مهمترین مواردی است که اخالقیبودن
سیاست را تضمین میکند .بسیاری مواقع از سیاستمداران میخواهیم تاا اخالقای عمال
کنند ،اما بسیاری از مواقع رو چگونهاخالقیبودن را یاد نمیدهیم.
 .1.2عدم تعارض حقوق با یکدیگر ،آیندهنگری

در مرحلهی تصمیم گیری سیاسی باید یک تصمیم با دیگر حقوق تعارضی نداشاته باشاند.
همچنین قوانین و آییننامهها نیز باید منصفانه و عادالنه باشند .باید دید آیا خاود تصامیم
اخالقاً مجاز است یا نه و چه نتایجی در پی دارد؟ رو رایج در حال تعارضاا اخالقای،
قاعدهی «دفع افسد به فاسد» است؛ اما باید دید دقیقاً در چاه جاایی بایاد از ایان قاعاده
استفاده کرد تا ضرر بیشتری وارد نشود.
مطالب فوق اهم مواردی بودند که از اخالق سیاسی انتظار میرود .دیگر موارد عنار
است از :ارائهی مالک نهایی اخالق ،ترسیم جدول فضایل و رلایل ،حل تعارضا اخالقی،
تحلیل مسائل عینی در حوزهی اخاالق حرفاهای ،تنناین معضاال اخالقای در حاوزهی
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فعالیتهای حرفهای ،عطف توجه به زمینههای پیشگیری پیش از درماان ،ارائاهی فرایناد
تغییر و تصحی رفتار ،تهذیب نفس و تعالی شخصیت و ارائهی اسوههای اخالقی.
 .1اخالق سیاسی و اخالق حرفهای
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اگرچه اخالق حرفهای به بسیاری از چالشها در عرصهی سیاست پایان میدهد ،باا ایان
حال اخالق سیاسی بهعنوان یک اخالق سازمانی و حرفهای باا مشاکالتی مواجاه اسات.
بسیاری از چالشهای اخالقی سیاستمداران در حوزهی عمومی بهخاضر جایگاه ساازمانی
آنها است .جایگاه سازمانی سیاستمداران سنب میشود که از شهروندان عاادی متماایز
باشند و حقوق و الزاما خاصی داشته باشند .این الزاما گاه باا اصاول اخالقای عاام در
تضاد قرار می گیرد .این امر در عالم سیاست به بحث «دساتهاای آلاوده» شاهر دارد.
میشل والزر نخستینبار چنین بحثی را در کتابش مطرح سااخت و عناوان نماود کاه گااه
سیاست مداران همان کاری را انجام می دهند که باید انجام دهند ،اما همین کار باهظااهر
درست ،بهلحاظ اخالقی نادرست تلقی میشود.
امروزه به بحث والزر به شیوههای گوناگونی پاسخ داده شده است .از جمله اینکه ما در
روزگار کنونی در حکومتهای دمکراتیک ،باا ساازوکار آزادی و مشاارکت ماردم زنادگی
میکنیم .در این سیستمها رهنران سیاسی کارهای خود را با موافقت مردم انجام میدهند
و اگر اشتناهی رخ دهد ،مصداق سوءاستفاده از قدر قرار میگیرد ،نه دوراهی اخالقی .در
این وضعیت دیگر سوال این نیست که در برابر چنین رهنرانی چه باید کرد ،بلکه بحث بر
سر این است که شهروندان چگونه رهنران را در برابر تصمیما مخفیانهشان مقصر بدانند.
در این زمینه کارهایی انجام شده و بحث مقصربودن رهنران به شیوههای مختلف بررسی
گردیده است .از جمله این که آیا در جایی که آن مقام مسئول به فریب شهروندان متوسل
شده است ،موضوع و هدف فریب آنها اهمیت باالیی داشته است؟ آیا راههای دیگری نیز
برای رسیدن به آن هدف بوده است؟ چه کسانی قربانیان فریب بودهاند؛ شهروندان ،دیگار
مسئوالن یا کشورهای دیگر؟ در هر یک از اینها بحث متفاو میشود .میزان مهارکردن
فریب و کنترل تأثیرا آن بر دیگران تا چه حد است؟ ایا ابزارهای دیگری برای رسیدن به
هدف وجود نداشته است؟ مجموعهی این مناحث به کنترل و تصمیم در باب فرینی که رخ
داده ،میانجامد و قضیهی دوراهی که قنالً مسألهای الینحل بود ،پیش نمیآید.
مشکل دیگری که در اخالق حرفهای سیاست پیش میآید این سوال است که آیا یک
مسئول باید ارادهی سازمان را که بهصور سازمانی بر او اعمال مایشاود ،اجارا کناد یاا
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تسلیم عقل خود باشد؟ برخی از این بحث میکنند که مسئول برای رسیدن باه قادر
در یک نظام دموکراتیک باید منفعت عمومی را در نظر داشته باشد و در ماواقعی قضااو
درست خود را نادیده بگیرد .عدهای نیز از این امار بحاث مایکنناد کاه مسائولین در
عرصهی عمومی تحت فشار و سختگیریهاای زیاادی هساتند .آنهاا گااه مجناور باه
فا کردن اضالعاتی از زندگی خصوصی میشوند که اگر شهروند عادی بودند ،این کار را
نمی کردند و یا حق ندارند از دفتر کار خود و امکانا آن استفادهی شخصی کنند .مسائلی
نیز در سازمان های سیاسی وجود دارد که نشان میدهد یک نفر عهدهدار آن نیست و کل
سازمان ،درگیر آن امرند؛ مانند تنانی دولت و بخش خصوصی ،توضئه ،پارتیباازی ،تضااد
منافع و  . ...درواقع این بحث مطرح میشود که میان فساد شخصای و سااختاری تفااو
وجود دارد و بهجای توجه به رشوهخواری باید به اشکال پیدیدهی فسااد در رواباط ماالی
میان شرکتها و سازمانهای مختلف توجه کرد.
بحث شفافیت و الزام مسئوالن سیاسی بر حرکت در جهت نفع عموم ،باهعناوان یاک
سازوکار دموکراتیک در سازمانهای دولتی رواج یافته است .بنابراین چناانکاه مایبینایم
سازوکارهای موجود در حکمرانی مطلوب بهعنوان رو هاایی ارزناده و ماؤثر در اخاالق
سیاسی کاربرد خود را پیدا نمودهاند.
برخی مناحث مطرح در اخالق سیاسی نیاز به تعیین تکلیف فلسفی دارناد و فلسافهی
سیاسی باید به آنها بپردازد .برای مثال این سوال مطرح است که سیاسات در مواجهاهی
شهروندان با ارز های ملل و اقوام دیگر چه موضعی اتخال کند؟ آیا دولت باید بیضارف
باشد؟ آیا دیدگاه آزادی اجتماعی را برگزیند و به بازشدن مرزها و عدم محدودیت بر آزادی
افراد حکم کند یا دیدگاهی جمعگرایانه اتخال کند و با تأکید بار حفاظ نهادهاای باومی و
عقیدتی از میزان آزادیها بکاهد؟ بحث از تعارض میان نسلهای حال و آینده در قضایای
زیستمحیطی نیز از دیگر موارد این بحاث هساتند ( .)8108 ،Thompsonبناابراین اخاالق
حرفهای سیاسی در حل مسائل خود نیازمند فلسفه و بهویاهه فلسافهی سیاسای اسات تاا
تکلیف اخالقی کارگزاران سیاسی را مشخ سازد.
 .2حکمرانی مطلوب

یکی از معیارهایی که در بحث کارآمدی نظام سیاسای در نظار گرفتاه مایشاود ،الگاوی
حکمرانی مطلوب است .این الگو از سوی سازمانهای بینالمللی همچون بانک جهاانی و
صندوق بینالمللی پول بهعنوان مجموعهی شرایطی برای دادن وام به کشورهای در حال
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توسعه مطرح شد .بانک جهانی در گزار سال  0333بر نقش مثنت دولات در تحاوال
اقتصادی النته بدون مداخله در اقتصاد تأکید کرد و رویکردی به نام «دولت موافق باازار»
را ضرح نمود .در این حالت ،دولت باید با اقداما قاانونی شارایط مناساب بارای کاارکرد
کارآمد اقتصاد را فراهم کند و در حوزههای مختلفی که باازار باهعلات شارایط نهاادی و
سازمانی در کشاورهای توساعهنیافتاه قاادر باه پاساخگاویی نیسات ،دخالات کناد .رفاع
سوءمدیریت با شایستهساالری ،ایجاد نهادهای مردمساالری بارای نقاد عملکارد دولات،
مدیریت امور عمومی بر اسااس حاکمیات قاانون ،دساتگاه قضاایی کارآماد و عادالناه و
مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومتداری از جملهی اقداماتی است کاه دولات بایاد
انجام دهد .درواقع در این مدل ،دولت ،توانمند میشود .این توانمندسازی با استانداردسازی
نظامهای آماری ،پولی و بودجهای ،همکاری و نظار مدنی ،شایستهساالری ،تمرکززدایی،
پیوستن به نظام های بینالمللی و  ...است .درواقع ،باید بین ظرفیت های دولت با نقش آن
مطابقت ایجاد میشد و ظرفیت دولت افزایش مییافت .برای این کار بایاد اولویاتبنادی
میشد و این اولویتها را مردم تعیین میکردند (میدری.)0729 ،
حکمرانی مطلوب دارای شاخصههایی است که عنار اند از« :شفافیت» که به معناای
جریان آزاد اضالعا و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن و آگاهی از چگونگی اتخال و
اجرای تصمیما است .این شاخ در مقابل سانسور و وجود رساانههاای منتقاد و عادم
پاسخگویی مسئوالن به مشکال مردم مطرح مای شاود .بحاث پاساخگاویی (در مقابال
استنداد)؛ و مشارکت شهروندان در انتخاب دولت ،حق اظهاار نظار ،آزادی بیاان ،احازاب،
تشکلهاا ،رساانههاا ،انتخااب و مشاارکت (در مقابال انفعاال و فرصاتضلنای ،تارس و
کنارهگیری و اعتراض سرپوشیده)و مسئولیتپذیری در اینجا ضرح میشاود .عنصار مهام
دیگر «ثنا سیاسی» است که بهمعنای کاهش تضادهای فرهنگی و قومی ،اعتراضهای
سیاسی و ناآرامیهای اجتماعی است .این بحث مطرح است که چقدر احتمال دارد دولت از
راههای غیر قانونی یا ابزارهای خشونتآمیز در معرض بیثنااتی و سارنگونی و برانادازی
باشد؟ کیفیت خدما عمومی و شهروندی و استقالل آنهاا از فشاارهای سیاسای چقادر
است؟ کیفیت تدوین و اجرای خط مشی عمومی و تعهد دولت در برابر آنها چقدر اسات؟
بیثناتی بهمعنای فقدان تساهل و مدارا و فرهنگ حذفی ،احسااس عادم امنیات و وجاود
خشونت است« .اثربخشی دولت» عنصر مهم دیگر است .این عنصر در مقابل روزمرگی و
بیتفاوتی ،پشتهماندازی و فرار از مسئولیت و ناامیدی است .اساتفادهی پایادار از مناابع
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ضنیعی و حفاظت آن ،توانایی تدوین و اجارای سیاساتهاای صاحی اسات و الزماه آن
برخورداری از دستگاه اداری کارآمد است .میزان استفاده از مهار هاای فنای مادیران در
کنار میزان کارایی دیوانساالریهای دولتی ،توان دولت در جمعآوری مالیا و درآمدهای
دولت ،اجرای نوآوری ملی و رویارویی با بالیا ،مدیریت بدهی و تمرکززدایای در دل ایان
بحث گنجانده شده است« .کیفیت قوانین و مقررا و حاکمیات قاانون» مؤلفاهی دیگار
حکمرانی مطلوب است که عنار است از رفتار برابر و بدون تنعیض باا ماردم در مقابال
قانون ،وجود تضمین های قانون اساسی و واقعی برای حمایات از حقاوق بنیاادین ماردم،
محافظت از حقوق شهروندان در برابر سوءاستفاده یا استفادهی خودسرانه از قادر  ،نظاام
قضایی مستقل ،پلیس فسادناپذیر ،مقابله با رانتجویی ،رشاوه و تارجی مناافع شخصای.
مؤلفههای دیگر عناار اناد از« :کنتارل فسااد و انعطاافپاذیری» و «اجمااعمحاوری».
اجماعمحوری در مقابل فردگرایی قرار دارد .تصمیما حکومت بایاد باا توجاه باه مناافع
درازمد اتخال شوند .برای این مقصود باید از تمام نظرا بهره بارده شاود .مشاور باا
مخالفین و موافقین برای تدوین سیاستها ،نظرا در قالب وفاق عمومی رهنماون شاود.
آخرین عنصر« ،عدالت و انصاف» است .برخاورداری هماه از فرصاتهاای برابار ،توزیاع
امکانا بر اساس انصاف ،توانمندسازی و حمایت از اقشار ضعیف در ایان قسامت مطارح
میشود (بانک جهانی.)0732 ،
درواقع حکمرانی مطلوب چهار رکن دارد که عنار اناد از :دولات ،بخاش خصوصای،
جامعهی مدنی و سازمانهای محلی .جامعهی مدنی از عناصر اصلی این حکمرانی است و
اخالق مدنی هسته و جوهرهی جامعه مدنی است .مهمترین ویهگایهاای اخاالق مادنی
عنار اند از :اعتماد ،احترام دوسویه ،قانونمندی ،رواداری ،مسئولیتپذیری ،پاساخگاویی،
انتقادپذیری و شفافیت (رزمی ،صدیقی و رضاییان ،0730 ،ص .)61 .درواقع بحث اخالق سیاسی
میتواند به تأمین شاخ های حکمرانی خوب و در نتیجه ،کارآمدی نظام کمک کند.
 .5اصالح انگارههای اخالق سیاسی

با اصالح تصورا خیالی که در باب اخالق وجود دارد مایتاوان باه اخالقای کارآماد در
عرصهی سیاست دست یافت .این بحث تحتعنوان «انگاره» مطرح شاده اسات .انگااره،
صور خیالی از یک امر است که بهجای آن مینشایند و در ساه جهات تاأثیر بار جاای
مینهد :بر احساسا و عواضف و نظام ارزشی ،بار فهام و تجرباه و داوری ،و در آخار بار
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مواجههی عملی و رفتار ارتناضی (قراملکی ،0736 ،ص .)07 .بنابراین انگارهها دامناهی تاأثیر
زیادی دارند .نحوهی اخالقیعملکردن افراد برخاسته از انگارهی آنهاا از اخالقایباودن
است .در بسیاری از مواقع انگاره ی فرد از اخالق ،ناق یا اشتناه است .اغلب مواقع افاراد
دچار تحویلینگری میشوند؛ یعنی زاویه یا بعد خاصی از اخالق را مورد توجه قرار میدهند
و از دیگر زوایای آن غفلت میکنند؛ در حالی که بر این گمانند که کاامالً اخالقای عمال
میکنند (قراملکی .)0736 ،بنابراین اگر قصد ایجااد اخاالق سیاسای در میاان کانشگاران
سیاسی را داریم ،در ابتدا باید تصور درستی از اخالق حرفهای سیاسای بارای آنهاا پدیاد
آوریم .شایعترین تلقیهای نادرستی که از اخاالق سیاسای صاور مایگیارد ،باه شارح
زیر هستند:
گاه اخالق سیاسی به قانون ،مقررا و آیین نامهها فروکاسته میشاود؛ در حاالی کاه
دامنهی اخالق فراتر از قانون ،و تعهدا اخالقی عمیقتر از مناسنا سیاسی هستند.
گاهی تلقی سیاستمداران از اخالق سیاسی ،انجام مسائولیتهاای حرفاهای سیاسای
است .بهعنار دیگر تصور میشود که اگر به وظایف و مسئولیتهاای شاغلی خاود عمال
کنند ،اخالق حرفهای را پااس داشاتهاناد ،در حاالی کاه مسائولیتهاای شاغلی دایارهی
کوچکتری از مسئولیتهای اخالقی را شامل می شود .اخالق ،گاه انسان را به فداکاری و
خدمتی افزون بر وظیفهی شغلی برمیانگیزد.
انگاره ی نادرست دیگر از اخالق سیاسی این است کاه اخاالق سیاسای هماان رعایات
هنجارهای حاکم بر روابط و مناسنا سیاسای اسات ،در حاالی کاه درواقاع چناین نیسات.
هنجارها جهانشمول نیستند و میتوانند ضداخالقی باشند؛ چنانکه گاه کمکاری و کاهلی در
یک شغل به شکل یک هنجار رایج درمیآید ،اما در نظامهای اخالقی پذیرفتهشده نیست.
تصور نادرست دیگر از اخالق سیاسای ایان اسات کاه مسائولیت آن را بار عهادهی
حراست  ،روابط عمومی ،واحد عقیدتی و سیاسی ،نهاد نمایندگی رهنری در آن سازمان و یا
بخش تنلیغا و بخشهای مشابه آن بگذاریم و همچون یک بحث تزیینی با آن برخاورد
کنیم .شکل درست این است که متولی اصلی اخالق سیاسی باالترین نهاد سیاسی است و
تمامی بخشهای سازمانهای سیاسی را نیز اخالقی میکند.
انگاره ی نادرست دیگر در باب اخالق سیاسی ایان اسات کاه باهجاای تادوین یاک
مجموعه ی اخالق سیاسی چند وجهی ،که ابعااد مختلاف اخاالق سیاسای در ارتنااط باا:
کارگزاران سیاسی ،شهروندان ،دیگر کشورها ،محیط زیست و نهادهای مختلاف را تنظایم
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کند ،تنها به دادن چند شعار کلی و اصل عام اخالقی بسنده کند .در این صور های گااه
اخالق سیاسی رعایت نمیشود.
برخی اخالق سیاسی را مانند عهدنامه یا سوگندنامهای میدانند که در برخای مشااغل
افراد را مورد خطاب قرار میدهاد؛ مانناد ساوگندنامهی پزشاکان .اماا ایان عهدناماههاا
جهتگیری فردی دارند ،نه سازمانی .در حالی که منشاور اخالقای ساازمان جهاتگیاری
سازمانی دارد و به امور مختلف و پیدیده میپردازد (قراملکی.)0736 ،
یکی از مشکالتی که در بحث اخالق حرفهای با آن مواجه مایشاویم ،چاالش میاان
حقوق و فضیلتها است .بحث دفاع حقوق بهعنوان شعار محاوری اخاالق حرفاهای ایان
پرسش را به میان میآورد که آیا فضیلتها نادیده گرفته میشاوند؟ آیاا اخاالق حرفاهای
فضایل و اخالق فردی را بهکلی کنار مای زناد و آیاا رواج ایان ناوع اخاالق ،باه معناای
نادیدهگرفتن ارز های اخالقی نیست؟ این بحث بهویاهه در بحاثهاای مایکال ساندل
بهخوبی مطرح شده است .وی در کتب مختلفی که نوشته و به فارسای نیاز ترجماه شاده
است ،از فضیلتگرایی در برابر حقوقگرایی دفاع مایکناد .ساندل در کتنای مانناد «آیاا
همهچیز را با پول میتوان خرید؟» و «اخاالق در سیاسات» ،از موضاع یاک جامعاهگارا،
دیدگاههای لینرال را به نقد میکشد .وی در این نقد مواضعی را نقد میکند که بیضرفای
دولت در اخالق و دین را رواج میدهند و بهجای پوشاندن قانون باه تصاویری از زنادگی
خوب ،آزادی افراد در انتخاب ارز ها را ترویج میکنند .در دیدگاه لینرال کوشش میشود
چارچوبی از حقوق تعیین گردد که در برابر اهداف بیضرف است و بهجای ترویج فضایلت
مدنی ،از حقوق مردم دفاع میکند .لینرالها معتقدند آزادی به پیشنیازهاایی مانناد حاق
رفاه ،حق تحصیل و اشتغال و مسکن و بهداشت و  ...نیاز دارد و باید دستیابی به حقاوق
را در اولویت قرار داد .آنها بر اصول عدالتی تأکید میکنند که بر مفهاوم خاصای از خیار
منتنی نناشد (سندل ،0733 ،ص .)032-023 .
پرسش این است که آیا ما در بحث از اخالق سیاسی و حاکمکردن این دیدگاه که باید
احترام به حقوق افراد را در اولویت نهاد ،نوعی دیدگاه بیضرفانه اتخال میکنیم و در برابار
دیدگاههای دینی و اخالقی کامالً بیضرفیم؟ پاسخ به این پرسش به مکتب اخالقی مختار
ما بستگی دارد .اگر ضرفدار دیدگاههای اختیارگرایانه و فایده گرایانه از اخالق باشیم ،دولت
بی ضرف خواهد باود و نسانت باه اخاالق موضاعی نخواهاد گرفات؛ اماا اگار دیادگاهی
فضیلتگرایانه داشته باشیم ،حتماً در باب غایا اخالقی دولات و افاراد ،مواضاع قااضع و
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مشخصی داریم .عالوه بر این ،منظور از حقوق در بحاث اخاالق حرفاهای ،درنظرگارفتن
حقوق انسانی و اخالقی و کرامت ضرف مقابل است ،نه حقوق عمومی که در عرصههاای
سیاست و اقتصاد عمومی بحث میشود .ثانیاً در بحث رعایت حقوق ضرف مقابل ،بر حقوق
او تأکید میشود ،نه رضایت یا منافع وی .ما به دننال راضیکردن دیگران نیساتیم ،بلکاه
میکوشیم حقوق آنها را مراعا کنیم.
عالوه بر انگارههای فوق ،برخی انگارهها در باب اخالق بهضور کلی وجاود دارناد کاه
رهزن هستند .ابزارانگاری اخالق یکی از این انگارهها است .در این انگارهها فوایدی که از
اخالق بهدست می آید ،مانند :اعتماد عمومی ،بهعنوان هدف اصلی اخالق تلقی میگردد و
اخالق بهعنوان ابزاری در دست بازار یا دولت بهکار میرود .اخالق سیاسی هیدگاه اخالق
را در حد ابزار نمی پندارد .ضبانگاری ،پندانگاری ،زیورانگاری و نیز نردبانانگاری اخاالق
از دیگر انگارههای نادرست در زمینهی اخالق هستند (قراملکی ،0736 ،ص .)021-039 .
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نتیجه

پرسش اساسی مقاله این بود که اخالق سیاسی چگونه به کارآمدی نظام سیاسای کماک
میکند؟ کارآمدی باه معناای دساتیابی باه اهاداف ،کساب رضاایت شاهروندان و کاارا و
موثربودن تصمیما حکومتی است؛ بهگونهای که بهصرفه باشد .اخالق سیاسی مایتواناد
هم از منظر کارکردی و هم از منظر فلسفهی سیاسی به بحث نهاده شود .بحث کارآمادی
بیش تر ناظر به کارکردها است و لذا بحث شاخ های حکمرانی مطلاوب در آن اولویات
دارد؛ اما فلسفه سیاسی بحثی مننایی و بنیادین است و در چالش باا دیادگاههاای معاصار
فلساافه سیاساای ماننااد فایاادهجااویی ،آزادیانگاااری ،تکلیاافگرایاای ،جماعااتگرایاای،
چندفرهنگیگرایی و امثال آن به اعالم موضع میپردازد.
در این پهوهش به جهت گستردگی بحث ،به منظر فلسفه سیاسی اشاره نشاده اسات،
اما اخالق حرفهای سیاسی بهعنوان یک راه خوب در جهت کارآمدسااختن نظاام سیاسای
مورد بحث قرار گرفت .این اخالق ،ضمن تأکید بر اخالق فردی عمومی ،بر مسئولیتهای
اخالقی سازمان تأکید میکند .شعار اساسی آن این است که سازمان یا نهاد سیاسی وظیفه
دارد و کسانی که با این مراکز مرتنط میشوند دارای حق هساتند .در نهادهاای سیاسای،
بزرگترین صاحنان حقوق ،شهروندان جامعه هستند .حکومت بهعنوان بازرگتارین نهااد
سیاسی موجود در جامعه موظف اسات حقاوق شاهروندان را هامچاون :حاق مشاارکت،

پاسخ گویی ،شفافیت ،اجرای قانون ،منارزه با مفاسد و  ...مراعا نماید .این معیارها امروزه
با عنوان ویهگیهاای حکمرانای خاوب شاناخته مایشاوند .اخاالق حرفاهای باهعناوان
مسئولیتهای اخالقی نهادها بهصور منشورهای اخالقی در هر سازمان سیاسی تادوین
می شود و وظایف و مسئولیت های سازمان را نسنت به صااحنان حقاوق آنهاا مشاخ
میکند .کاربست اخالق حرفهای سیاسی در جامعه باه موفقیات نظاام سیاسای در انجاام
وظایفش کمک میکند و باعث کارآمدی آن میشود.
بحث از اصالح انگاره بهعنوان آخرین منحثی که در این پهوهش بدان اشاره شاد ،باه
رفع موانع موجود در سر راه کارآمدی اخالق سیاسی میپردازد و به اصالح انگارههای ما از
اخالق در محیطهای کاری سیاسی میانجامد.
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