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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 descriptive-

analytical. 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. 
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 یاسینظام س یو کارآمد یاسیاخالق س
  

 6/8/0010 تاریخ تأیید:                               82/01/0011 تاریخ دریافت:

  یخانجمه ک 

 

است که  مربه ب به      «یاسینظام س»عناصر کارآمدساز  یرتاث یهدف پژوهش حاضر بررس

نشها    یجاسهت. ناها   یلهی تحل -یفی. روش پهژوهش ت صه  ش د یم «یاسیاخالق س»ح زه 

م اجه  اسهتع ع امه  و     یبا ع امه  و مه ان    یتم فق یبرا یاسیک  هر نظام س دهند یم

نظهام هتهاند.    یکارآمد یع ام  اخالق ا هم ش ند، یمرب ب م یک  ب  اب اد اخالق یم ان 

در  یهدار اخهالق پا  ین ع یجادو اجرا ش د ک  با ا یفت ر یا گ ن  ب  ت اند یم یاسیاخالق س

کهارگاارا   « قاب  اعاماد شهد  »و  «یتشفاف» ،«پذیری بینی یشپ»سبب:  یاسی،گرا  س کنش

حه زه   ینرا مشخص کندع حق ق صاحبا  حق در ا یاستح زه س های یتنظام گرددع اول 

با کاربتهت   یجناا ینها ارائ  کند. ا از حق ق آ  یو مشخص یقدق یفو ت ر یدنما یینرا ت 

، «مطله    یحکمرانه  یهها  شاخصه   ینتام: »ش د یحاص  م یاسیس  عنصر در اخالق س

 یهن . ا«یاسهی اخالق س یها اصالح انگاره»و  «یاستدر س یا اسافاده از دانش اخالق حرف »

 نه    ای یچه  د و درانه  مطرح شهده  یاسیس یکارآمدساز اخالق یها لف ؤم  ا عن لف  ب ؤس  م

 .گشایند یم یاسیب  بحث اخالق س

 

 .یاسینظام س ی،ا اخالق حرفه یاسی،خوب، اخالق س یحکمران :ها هکلیدواژ
  

                                                 
 .(N_keikha@sbu.ac.com) یرانتهران، ا ی،بهشت یددانشگاه شه یار،استاد .0
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 مقدمه

وجوی پاسخ  های نظام سیاسی ایران در مقطع کنونی، چالش کارآمدی و جست یکی از چالش

دستیابی به اهداف خود را دارد این سوال است که آیا نظام سیاسی ایران کارآمد است و توان 

یا نه؟ در پاسخ به این پرسش، اکثر محققان بر ابعاد حقوقی و ساختاری نظام سیاسی متمرکز 

هاای جااری در    اند و کارآمدی نظام را از حیث کارآمدبودن قانون اساسی و قواعد و رویه شده

مجماع تشاخی     گاناه، شاورای نگهناان،    ارکان مختلف نظام و ساختار نهادهای قوای ساه 

ها کارآمادی انتخاباا ، احازاب و برخای      اند. برخی از آن وجو کرده مصلحت نظام و ... جست

هاا، پاهوهش    اند. در تمایز با ایان کنکاا    های مختلف را بررسی نموده گذاری دیگر سیاست

له را از حیث نظام اخالقی حاکم بر نظام سیاسی بسنجد. سوال أحاضر بر آن است که این مس

صاور    کند، با اصولی که به مور سیاسی حکم میأای که بر م است که آیا اصول اخالقیاین 

ای  اندازه مداران تا چه دهند، متفاو  است؟ سیاست تر، زندگی اخالقی را مدنظر قرار می عمومی

اجازه دارند دست به انجام اعمالی بزنند که ممکن است از ابعاد اخالقی دیگری اشتناه باشد؟ 

دادن ایان   کنند. بارای نشاان   چنان ایجاد مشکل می له همأی موجود پیرامون این مسها ابهام

مشکل، بحث داشتن تعهد یا تخص  بسیار راهگشاست. این نمونه، چالش میان تقوا و ایمان 

پرساد کاه آیاا     کناد و مای   شخصی یا داشتن تخص  و مهار  در کار و حرفه را مطرح می

 مهار  و دانش مربوط به حرفه؟ تر است یا داشتن  اخالق فردی مهم

گونه که از صور  سوال آشکار است، نوعی گسست میان این دو مقوله، مفروض  همان

بهترین حالت مربوط باه زماانی اسات کاه فارد از هار دو ویهگای         گرفته شده است. تنعاً

 تأکیاد ی عملکرد نظام سیاسی ما، همواره بُعد اخالق فردی ماورد   برخوردار باشد. در شیوه

ای فارد   تری بوده و این اخالق نیز در بسیاری از اوقا  ارتناط زیادی با اخالق حرفاه  بیش

ثیر عوامال  أهای موجود، باه تا   نداشته است. در این پهوهش با عنایت به مسائل و پرسش

یابی به اخالق سیاسی مناسب و در نتیجه کارآمدی نظام خاواهیم پرداخات.    مهم در دست

هاای آن، مساائل فاوق را کاه      مؤلفاه سای و کارآمادی و بیاان    پس از تعریف اخالق سیا

ترین مناحث رایج در اخالق سیاسی کنونی ماا هساتند، لیال ساه منحاث  تشاری         شایع

«. هاای اخالقای   اصاالح انگااره  »و « ای اخالق حرفاه »، «حکمرانی خوب»خواهیم کرد: 

ترکیاب ایان مناحاث     اند، اما های متعددی نگاشته شده ها و کتاب اگرچه در این باب مقاله

ای  ویهه ترکیاب اخاالق حرفاه    ای در باب کارآمدی نظام سیاسی به برای رسیدن به نتیجه

 سیاسی و کارآمدی، تاکنون مورد پهوهش واقع نشده است. 
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 . مفاهیم و کلیات1

 . کارآمدی1.1

. اسات « بودن صرفه به»معنای  کارآمدی، تعاریف مختلفی دارد. در کاربرد رایج، کارآمدی به

باودن آن ساوال    صارفه  شود که آیا فالن موضوع کارآمد است، درواقع از به وقتی بحث می

ی ساود و زیاان را باه     کند و هم نوعی محاسنه شود. این واژه، هم بر نتیجه داللت می می

هاای اجتمااعی، پیدیاده و     چربد. پدیده کند. یعنی سود آن بر ضرر آن می لهن متنادر می

ای صددرصاد ساود داشاته و های       نتوان انتظار داشت که پدیده اصالً اند. شاید تنیده درهم

هاا در بااب    ی ساود و ضارر آن   باا مقایساه   رو غالنااً  ضرری در پی نداشاته باشاد. از ایان   

ی کاارآیی و   لفاه ؤشود. مفهوم بهره وری که از دو م ها تصمیم گرفته می بودن آن صرفه به

سازد. النتاه ایان دو    بودن را متنادر می رفهص اثربخشی تشکیل یافته است، همان معنای به

شناسای و   هاای مادیریت و اقتصااد کااربرد دارناد. در جامعاه       تار در رشاته   اصطالح بیش

گذاری عمومی، کارآمدی حاصل انجام عملکردهایی است که در سط  سیستم در  سیاست

 سات، پیل موریسا  دگاهیا از دگذاری تنظیمی و توزیعی تعریف شده اسات.   ی سیاست مرحله

 کیا  یاساسا  یدر تحقق کارکردها ستمیتوان س ای ینیاز تحقق عاست کارآمدی عنار  

مشااهده   نااً یهای قدرتمند درون نظام آن را ع مردم و گروه تیای که اکثر گونه حکومت به

 .(00، ص. 0730)لیپست،  کنند

« ناوع انجاام عمال   »و برخی بار  « یابی به اهداف دست»برخی نظریا  کارآمدی، بر 

ا  عمال کناد و ایان کاار را باه       دارند. این نظریا  معتقدند که فرد باید به وظیفه یدتأک

درستی انجام دهد. اگر چنین کند در هر صور  موفق و پیروز است، حتی اگار باه نتاایج    

کاه اگار شاهروندان جامعاه از      دارند و این تأکیدای نیز بر رضایت  دلخواه دست نیابد. عده

جا  . در این(83، ص. 0733)زهیری، ه باشند، آن نظام کارآمد است عملکرد نظام رضایت داشت

ها و اقوام بر چاه  شود که نظام سیاسی با توجه به تکثر افراد و گروه این پرسش مطرح می

 عناصری اهتمام جدی نماید تا رضایت حداکثر مردم را فراهم نماید؟ 

 . اخالق سیاسی1.1

حالت پایدار پیدا کرده اسات. در اصاطالح علماای    معنای خلق و خویی است که  اخالق به

« ملکاه »و به وضاعیت ثابات و پایادار آن    « حال» اخالق، به وضعیت متغیر آن اصطالحاً

معنای ملکا  است. خُلق، نه با اندیشه یکسان است و نه با رفتاار   شود. اخالق به گفته می

 دارد. ها نظر زند، بلکه به هر دوی این ای که از انسان سر می عینی
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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 

هاا و کتاب اخالقای بار تهاذیب و       نامه ی سیاسی، سیاست است. از گذشته در کتب فلسفه

باودن زماماداران شارضی ضاروری و الزم بارای       ه و اخالقای شاد  تأکیاد ی نفاس   تزکیه

ای مانناد   شدن جامعه و کارآمدشدن نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. فالسفه اخالقی

نموده و زمانی یاک جامعاه را    تأکیدفارابی بر وجود ملکا  اخالقی در تمامی افراد جامعه 

یابی به خیرا  دست  ی دست در زمینهدانستند که تمامی افراد جامعه به اجماعی  فاضله می

یابند و در این مسیر با هم همکاری کنند. وی بر عنصر معرفت و شناخت در رسایدن باه   

داند.  کند و نقش رییس مدینه را در تحقق چنین امری ضروری می می تأکیدچنین اجماعی 

 تأکیاد امعه مورد شدن ج ها و نهادها نیز در اخالقی اما امروزه عالوه بر افراد، نقش سازمان

گردد و بارای رسایدن باه     گیرد. درواقع، اخالق باعث کارآمدشدن یک سازمان می قرار می

 گیرد.  ها و نهادها مورد بررسی قرار می شدن سازمان های اخالقی چنین منفعت بزرگی، راه

شدن یک سازمان  ی اخالقی در فهم اخالق سیاسی، پرسش اساسی این است که شیوه

ی اخیار   هایی که در مناحث چند دهه شدن افراد دارد؟ یکی از تال  ا اخالقیچه تفاوتی ب

ی سیاسی رخ داده است، جداکردن بحث سیاست از مناحاث مرباوط باه خیار و      در فلسفه

بحاث شاده اسات. در    « لینرالیسام سیاسای  »سعاد  فردی است. این بحث لیل عناوان  

ی افراد  نحوی باشد که همه سیاسی به بر این است که باید ساختار تأکیدلینرالیسم سیاسی 

مندشدن از منابع و خیرا  موجاود در جامعاه برخاوردار     از آزادی و فرصت برابر برای بهره

ترین افراد تمام شود. این بحاث   بهره مندشدن افراد از منافع جامعه به سود کم باشند و بهره

ر و سعاد  فردی و ارز  مورد توجه بوده است. درواقع اگرچه خی« اصل تفاو »با عنوان 

این امور نزد افاراد محتارم اسات، اماا کاارگزاران سیاسای ننایاد ایان اماور فاردی را در           

« امار سیاسای  »ها دخالت دهند. این امر بر یک تلقی اشاره دارد که در آن  گذاری سیاست

عنوان نوعی محور حل اختالف و مرکز اجمااع عماومی تلقای     و به« امر اخالقی»فراتر از 

اناد، اماا یاک امار      یابی به آن متفااو   ی دست شود. شهروندان در تعریف خیر و نحوه می

توانند بر آن اجماع کنند.  پذیرند و می سیاسی را به جهت منافعی که برای همگان دارد، می

کند و  در این تعریف، اخالق سیاسی تنها فضایل مربوط به نهادهای سیاسی را بررسی می

ی عمومی بر اخالق  نماید. برخی نیز معتقدند باید در عرصه می أکیدتجای خیر، بر حقوق  به

هایی نیاز پدیاد    گوی خیل زیادی از افراد باشد. در مقابل، دیدگاه کرد تا پاسخ تأکیدنحیف 
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اند. در  نموده تأکیداند و بر نقش فضایل فردی و اهمیت جامعه در حفظ فضایل مدنی  آمده

ی سیاسای بحاث اخاالق سیاسای      به ابعاد فلسفه پهوهش حاضر، به جهت گستردگی کار

 پرداخته نخواهد شد.

چاون نهااد    هام  -های فهم پاسخ بررسی این پرسش است که در هر نهاد  یکی از راه

عوامل موفقیت و موانع موفقیت چیست؛ سپس بررسی شود که اخالق چگونه در  -سیاست

امل موفقیات اخالقای یاک    کند؟ با برقراری عو رسیدن به موفقیت و رفع موانع کمک می

شدن سازمان تنهاا مناوط باه کاربسات اخاالق       شود. اخالقی سازمان، سازمان اخالقی می

تار و   فردی و وابسته به موقعیات و تصامیما  افاراد نیسات، بلکاه باه قواعادی باثناا         

 پذیرتر نیازمند است. بینی پیش

از اسااتید   در باب موانع اخالقی کارآمدی، نظرا  مختلفی عرضاه شاده اسات. یکای    

بودن سیاست دانسته اسات.   شده از سیاست را مانع مهمی در اخالقی دانشگاه، تعریف ارائه

گویاد: اماروزه    شناسای سیاسای باه نقاد سیاسات روز پرداختاه و مای        وی از منظر هستی

چه در گذشته بود، متفاو  شده است. در گذشته، سیاست عناار    های سیاسی با آن هست

قدر  به هر ضریق ممکن بود، اما اماروزه قادر  بارای خادمت     از کسب و بسط و حفظ 

شود. در دنیای کنونی، قدر  از ضریاق قاانون و در چاارچوب اصاول و قواعاد       تعریف می

دموکراسی لیل نظار  دایم، مستمر و همگانی مردم و نهادهای سیاسی و مدنی متناوع و  

ماومی و ملای در اعماال    شود که ضامن رعایت حقوق و منافع ع فراوان موجود اعمال می

قدر  توسط حاکمان هستند. این موارد حااکی از بازگشات تادریجی اخاالق باه سامت       

ی اخاالق   جاست کاه هماه   له اینأشود. اما مس سیاست است که از ضریق قانون انجام می

کند که  وجو می نتوانسته است در قانون بگنجد. بشر جدید، اخالقی فراتر از قانون را جست

هاای اماروزین بشار در     مادی و غیر متصلب به اخالق داشته باشاد. پیشارفت  نگاهی غیر 

های سیاست را تغییار داده،   ی مدنی، هست ی دموکراسی، مشارکت سیاسی و جامعه زمینه

ی تصویری از توانمندی برای خادمت در راساتای مناافع ملای و خیار       ای که ارائه گونه به

مین رشاد و پیشارفت، صال  و    استای تاأ کسب قدر  است و قدر  در رعمومی از لوازم 

ی  ها در کنار بایدهای اخالقای موجاود در تجرباه    باشد. این هست عدالت و آزادی و ... می

 .(3، ص. 0722)خرمشاد، انجامد  بشری به هماوایی اخالق و سیاست می

شناختی اشاره شاده اسات. اماور     شناختی و معرفت در بحث فوق، به یک بحث هستی

غییراتاای یافتااه، امااا ایاان تغییاارا  در سااط  نظااری وارد نشااده اساات. عیناای و مااادی ت
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مال  أتر شده است و ت کنیم که از برخی جها  اخالقی دیگر در دنیایی زندگی می عنار  به

گیرد، اما این تغییرا  نتوانسته است بنیاد معرفتای و نظاری    تری صور  می اخالقی بیش

ای یکی از اتفاقااتی اسات    ی اخالق حرفه هبحث اخالق سیاسی را متحول کند. ایجاد رشت

له أکه در این میان رخ داده، اما هنوز جای پای خود را در سیاست پیدا نکرده است. این مس

هاای   اخالقای  المللی شاهد بای  ی عملی سیاست داخلی و بین سنب شده است تا در عرصه

 زیادی باشیم. 

 ای و کاربردی . اخالق حرفه1.1

اه بحث از صفت و حالتی در نفس انساان ماراد اسات کاه از آن باه      در بحث از اخالق، گ

گیرد. داناش   کنیم؛ و گاه دانش اخالق مورد بحث قرار می اخالق فردی یا شخصی یاد می

شود: اخالق توصیفی، اخالق هنجاری، فرااخالق و اخالق  اخالق به چهار شاخه تقسیم می

کااربردی اسات. اخاالق کااربردی،     های اخاالق   ای یکی از شاخه کاربردی. اخالق حرفه

کاربستن انتقادی و روشمند اخالق هنجاری نظری در موقعیت معین در زیسات انساانی    به

دنناال افازایش    . اخالق کاربردی، دانشی نوپدید است که به(037، ص. 0736)قراملکی، است 

القی از ها پدید آمد. این دانش در حل مسائل اخ جویی برای حل آن مسائل اخالقی و چاره

هاای دانشای مختلاف     برد. مسائل آن نیاز باین شااخه    های دانشی مختلف بهره می رشته

چون تولید  ی رهیافت اخالقی برای مواجهه با برخی مسائل سیاسی هم مشترک است. ارائه

دادن باه   و توزیع و انتقال اخالقی قدر ، ضراحی مدل اخالقی فرایندهای سیاسی و توجاه 

ی کارهاایی   ی سیاسای از جملاه   ی فلسفه قی مفاهیم سیاسی در حوزهها و ابعاد اخال ریشه

کند. اخالق شهروندی، اخالق مدیریت، اخالق تحازب،   است که اخالق برای سیاست می

ی  گاری از جملاه   الملال، اخاالق دیپلماسای، اخاالق نظاامی      اخالق انتخابا ، اخالق بین

اند  اصر و یا کارکردهای سیاسیهای اخالق کاربردی هستند که دارای ماهیت، عن زیرشاخه

 .(93، ص. 0726)جمعی از نویسندگان، 

های اخالق کاربردی است که مسائل مربوط به اخالق  اخالق شهروندی یکی از شاخه

چاون وجاود هویات جمعای در شاهر و       شاوند: مساائلی هام    شهروندی در آن بررسی می

ای از این حقاوق و   شدن عده برخورداری شهروندان از حقوق و مزایای بسیار که با محروم

هایی برای مهااجر    که آیا باید محدودیت هویت جمعی همراه است؛ بحث مهاجر  و این

های دیگاری   که آیا ارز  وضع کرد یا آن را آزاد گذاشت؛ بحث از زندگی خصوصی و این

 بر زندگی خصوصی تقدم دارند یا نه؛ آیا میان آزادی فردی و خیر عمومی تفاو  وجود دارد
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 . (771-703، ص . 0726)جمعی از نویسندگان، یا نه 

های مختلف شغلی به میان آمد و  با افزایش شمار این مسائل، بحث از اخالق در حرفه

صاور  تخصصای باه مساائل خااص آن ساازمان        های مختلف به دننال آن در سازمان به

هاای   ازمانگاری و در سا   ی سیاسای  پرداخته شد. اخالق سیاسی دانشی است که در حرفه

، نیازمند اخالق اسات.  «سیاست»ای از جمله  گیرد. هر حرفه سیاسی مورد بررسی قرار می

هاای اخالقای در    مند مسئولیت دهد: بیان نظام اخالق، دو کار مهم برای سیاست انجام می

ای باه وجاود خصالتی     حرفه و تشخی  دقیق و حل مسائل اخالق سیاسی. اخالق حرفه

کند. پدیدآمدن  شود که حقوق ضرف مقابل را رعایت می زمان تعریف میپایدار در فرد یا سا

 ها خواهیم پرداخت. چنین خصلت پایداری دارای فوایدی است که در ادامه به آن

 ای در ساحت سیاست . فواید اخالق حرفه1

 پذیرشدن اخالق سیاسی بینی پیش. 1.1

شود. این بدان  پذیرشدن آن می بینی خصلت پایدار و ثابت در یک فرد یا سازمان سنب پیش

شود به یک نهاد اعتماد کرد و باا آن وارد تعامال و تناادل شاد. قادر        معنا است که می

چون سیاست، در استیفای حقاوق ماادی و معناوی، فاردی و ملای،       بینی نهادی هم پیش

 ای و جهانی، قانونی و اخالقی شهروندان نهفته است. منطقه
د مانند نهادهای سیاسی افزایش یاباد، درصاد مشاارکت    زمانی که اعتماد به یک نها 

شود. رضاایت از عملکارد حکومات و اضمیناان      تر می ویهه نخنگان بیش سیاسی افراد و به
گاویی، شاعارگویی و فریاب     آید و حکومت بدون نیاز به تنلیغا ، گزافاه  دست می خاضر به
گران سیاسای صاداقت    نشدست آورد. زمانی که ک تواند اعتماد محکم شهروندان را به می

ها از خدما  و کارهاایی کاه    داشته باشند و به این شیوه با مردم مواجه شوند، تنلیغا  آن
کاه بادون    افزاید؛ اما زمانی ها در انظار شهروندان می دهند، بر جایگاه و ارز  آن انجام می

، مشروعیت و پردازند فرینی به تعریف از خود می داشتن خصائل مثنت و تنها بر اساس عوام
های سیاسی و نه افراد موجود  آید. اعتماد شهروندان به سازمان تر می ها پایین کارآمدی آن

یابناد و ممکان    در سازمان، بسیار کلیدی است؛ زیرا اشخاص به دالیل مختلفی تغییر مای 
ها دیرپا و ثابات هساتند.    است اعتماد به اشخاص دیگر، به همان اندازه نناشد؛ اما سازمان

های بحرانای و اضاطرار سانب تاداوم حمایات شاهروندان از        ویهه در زمان ین ویهگی بها
 کند. شود و از فروپاشی حکومت جلوگیری می حکومت می

اعتمادی و اضطراب اسات و هار آن احتماال حادثاه یاا       بودن سنب بی متغیر و متزلزل
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هاای سیاسای    ساازمان ناپاذیری   بینی کند. دیگر عوارض پیش تغییری بزرگ را گوشزد می

گیرناد،   عنارتند از: بالتکلیفی شهروندان و کشورهایی که ضرف حساب این نهادها قرار می

وری حکومت، ماانع   های فساد اداری، کاهش رضایت شهروندان، کاهش بهره ایجاد زمینه

های غیار رسامی مخارب. برخاورداری از      ی اقتصادی و صنعتی کشور و رشد گروه توسعه

ویهه مدیران خوب و منابع ماالی در حکومات    و کارآمد، نیروهای شایسته و بهروز  دانش به

چاه   هاا آن  ی ایان  تار از هماه   پاذیری آن هساتند، اماا مهام     بینای  عوامل موثری در پیش

مندی است. حکومت باید  سازد، رفتار مستمر و قانون پذیری حکومت را میسر می بینی پیش

ها عمل بکند. تعدد و تکثر قوانین، قوانین کلی و  نقوانین و اصول ثابت داشته باشد و به آ

چنین عادم پایننادی    شدن قوانین، قوانین ضعیف و هم منهم با قابلیت تفاسیر زیاد، منسوخ

 انجامد. حکومت به قوانین از عواملی است که به تضعیف نظام سیاسی و ناکارآمدی آن می

پذیری اسات.   ند، مسئولیتپذیر شو های سیاسی قانون شود سازمان چیزی که سنب می

کند، باید در قناال حقاوق تماامی شاهروندان و      فردی که در یک سازمان سیاسی کار می

منادتر و در   پذیرتر باشد، قاانون  گو باشد. هرچه حکومت مسئولیت مسئولین حکومتی پاسخ

 پذیرتر و قابل اعتمادتر خواهد بود. چنین حکومتی کارآمد خواهد بود. بینی نتیجه پیش

 شناسایی صاحبان حقوق. 1.1

هااا در  صاااحنان حقااوق و کسااانی کااه رعایاات حقااوق آن در اخااالق سیاساای بایااد اوالً

تارین   ی سیاست، شهروندان مهام  های سیاسی در الویت است را شناخت؛ در حوزه سازمان

بندی نمود؛ برای مثال حقوق  باید این صاحنان حقوق را دسته صاحنان حقوق هستند. ثانیاً

ی این افراد توجه  ، مخالفان، شهروندان عادی، مستمندان و ... . باید به حقوق همهها اقلیت

ی این افراد از حقوق برابر برخوردارند یا خیر؟  نمود و این نکته را مشخ  کرد که آیا همه

هاسات.   گوباودن در برابار آن   پاذیری و پاساخ   معنای مسئولیت رعایت حقوق شهروندان به

هاا در   ها و احترام به حق آن نهادن به آن اعتماد به شهروندان، ارز معنای  شفافیت نیز به

فهمیدن اخنار و اضالعا  است. کارآمدی نظام در بحث حقوق شهروندان به معنای رعایت 

 ی دولت در قنال شهروندان است. حقوق شهروندان و انجام وظیفه

 تعریف حقوق. 1.1

ضور دقیاق تعریاف عملیااتی کارد. بارای       ی مهم دیگر این است که باید حقوق را به نکته

ای از حقوق شهروندان لکر شده اسات،   مثال: آیا در منشور حقوق شهروندی، که مجموعه

مشخ   ها دقیقاً های اجرایی آن اند؟ آیا ضمانت اجرا و سازمان این حقوق، تعریف نیز شده
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انجاام رفتارهاای    های معینی برای تعیین تکلیف افراد در ها و مالک اند؟ باید شاخ  شده

تنهایی کارساز نیستند. باید بتوانیم نشان دهیم که  های کلی به خاص مشخ  نمود. توصیه

اند و نیاز به  ساالری با امانت منافا  دارد. اغلب این مسائل، فرهنگی نکردن شایسته رعایت

 .(039، ص. 0723)قراملکی، شناخت مسائل عینی و بسترشناسی دارند 

را « ها و نهادهای سیاسی وظیفاه  مردم حق دارند و سازمان»اخالق سیاسی باید شعار 

ی کار خود قرار دهد. بر این اساس باید این حقوق را به دقت مشاخ  و تعریاف    سرلوحه

نمود. حق حریم شخصی، حق آزادی بیان، حق برخورداری از امنیت، حق آگاهی و دانستن 

ای کاه   بر آن اسات کاه هشات شاخصاه    « کمرانی خوبح»ی  از این قنیل هستند. نظریه

باودن یاک حکمرانای را     تعیین نموده است، بهترین مصادیق حقوقی هستند کاه مطلاوب  

هاایی تنیاین    دیگر، ابعاد اخالقی حکمرانی را چناین شااخ    عنار  سازند. به مشخ  می

م وجود کنند. حق مشارکت مردم، برخورداری از اضالعا  )شفافیت(، عدم خشونت، عد می

محوری و  ... از مصادیق حکمرانی خوب هستند. امروزه بحث حقوق  فساد، برابری، اجماع

دارد کاه تماامی ماردم از حقاوق انساانی برخوردارناد و تماامی         تأکیدبشر نیز بر این امر 

مین نیازهای معیشتی، رفاهی و امنیتای ماردم در اولاین    أکار بندند. ت کشورها باید آن را به

هاای سیاسای و اجتمااعی و فکاری در      ن حقوق قرار دارد و حق داشتن آزادیی ای مرتنه

النالغاه، در عاین    ویهه در نهاج  های اسالمی به شود. در آموزه ی دیگر آن تعریف می درجه

بودن  ترین مواردی است که اخالقی توجه زیاد به حق مردم، تحقق عدالت اجتماعی از مهم

خواهیم تاا اخالقای عمال     مداران می قع از سیاستکند. بسیاری موا سیاست را تضمین می

 دهیم. بودن را یاد نمی اخالقی کنند، اما بسیاری از مواقع رو  چگونه

 نگری دیگر، آینده عدم تعارض حقوق با یک. 1.2

گیری سیاسی باید یک تصمیم با دیگر حقوق تعارضی نداشاته باشاند.    ی تصمیم در مرحله

نیز باید منصفانه و عادالنه باشند. باید دید آیا خاود تصامیم    ها نامه چنین قوانین و آیین هم

مجاز است یا نه و چه نتایجی در پی دارد؟ رو  رایج در حال تعارضاا  اخالقای،     اخالقاً

در چاه جاایی بایاد از ایان قاعاده       است؛ اما باید دید دقیقاً« دفع افسد به فاسد»ی  قاعده

 تری وارد نشود.  استفاده کرد تا ضرر بیش

رود. دیگر موارد عنار   مطالب فوق اهم مواردی بودند که از اخالق سیاسی انتظار می

ی مالک نهایی اخالق، ترسیم جدول فضایل و رلایل، حل تعارضا  اخالقی،  است از: ارائه

ی  ای، تنناین معضاال  اخالقای در حاوزه     ی اخاالق حرفاه   تحلیل مسائل عینی در حوزه
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ی فرایناد   های پیشگیری پیش از درماان، ارائاه   به زمینه ای، عطف توجه های حرفه فعالیت

 های اخالقی. ی اسوه تغییر و تصحی  رفتار، تهذیب نفس و تعالی شخصیت و ارائه

 ای . اخالق سیاسی و اخالق حرفه1

دهد، باا ایان    ی سیاست پایان می ها در عرصه ای به بسیاری از چالش اگرچه اخالق حرفه
ای باا مشاکالتی مواجاه اسات.      یک اخالق سازمانی و حرفه عنوان حال اخالق سیاسی به
خاضر جایگاه ساازمانی   ی عمومی به مداران در حوزه های اخالقی سیاست بسیاری از چالش

شود که از شهروندان عاادی متماایز    مداران سنب می ها است. جایگاه سازمانی سیاست آن
  گاه باا اصاول اخالقای عاام در     باشند و حقوق و الزاما  خاصی داشته باشند. این الزاما

شاهر  دارد.  « هاای آلاوده   دسات »گیرد. این امر در عالم سیاست به بحث  تضاد قرار می
بار چنین بحثی را در کتابش مطرح سااخت و عناوان نماود کاه گااه       میشل والزر نخستین

ر ظااه  دهند که باید انجام دهند، اما همین کار باه  مداران همان کاری را انجام می سیاست
 شود.  لحاظ اخالقی نادرست تلقی می درست، به

که ما در  های گوناگونی پاسخ داده شده است. از جمله این امروزه به بحث والزر به شیوه
 های دمکراتیک، باا ساازوکار آزادی و مشاارکت ماردم زنادگی      روزگار کنونی در حکومت

دهند  افقت مردم انجام میها رهنران سیاسی کارهای خود را با موکنیم. در این سیستممی
گیرد، نه دوراهی اخالقی. در و اگر اشتناهی رخ دهد، مصداق سوءاستفاده از قدر  قرار می

این وضعیت دیگر سوال این نیست که در برابر چنین رهنرانی چه باید کرد، بلکه بحث بر 
ر بدانند. شان مقص سر این است که شهروندان چگونه رهنران را در برابر تصمیما  مخفیانه
های مختلف بررسی  در این زمینه کارهایی انجام شده و بحث مقصربودن رهنران به شیوه

که آیا در جایی که آن مقام مسئول به فریب شهروندان متوسل  گردیده است. از جمله این
های دیگری نیز  ها اهمیت باالیی داشته است؟ آیا راه شده است، موضوع و هدف فریب آن

اند؛ شهروندان، دیگار   ه آن هدف بوده است؟ چه کسانی قربانیان فریب بودهبرای رسیدن ب
. میزان مهارکردن شود ها بحث متفاو  می مسئوالن یا کشورهای دیگر؟ در هر یک از این

ثیرا  آن بر دیگران تا چه حد است؟ ایا ابزارهای دیگری برای رسیدن به فریب و کنترل تأ
این مناحث به کنترل و تصمیم در باب فرینی که رخ ی  هدف وجود نداشته است؟ مجموعه

 آید. ای الینحل بود، پیش نمی لهأمس ی دوراهی که قنالً انجامد و قضیه داده، می

آید این سوال است که آیا یک  ای سیاست پیش می مشکل دیگری که در اخالق حرفه

ود، اجارا کناد یاا    شا  صور  سازمانی بر او اعمال مای  ی سازمان را که به مسئول باید اراده
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کنند که مسئول برای رسیدن باه قادر     تسلیم عقل خود  باشد؟ برخی از این بحث می

در یک نظام دموکراتیک باید منفعت عمومی را در نظر داشته باشد و در ماواقعی قضااو    

کنناد کاه مسائولین در     ای نیز از این امار بحاث مای    درست خود  را نادیده بگیرد. عده

هاا گااه مجناور باه      هاای زیاادی هساتند. آن    گیری ت فشار و سختی عمومی تح عرصه

شوند که اگر شهروند عادی بودند، این کار را  کردن اضالعاتی از زندگی خصوصی می فا 

ی شخصی کنند. مسائلی  کردند و یا حق ندارند از دفتر کار خود و امکانا  آن استفاده نمی

دار آن نیست و کل  دهد یک نفر عهده میهای سیاسی وجود دارد که نشان  نیز در سازمان

باازی، تضااد    سازمان، درگیر آن امرند؛ مانند تنانی دولت و بخش خصوصی، توضئه، پارتی

شود که میان فساد شخصای و سااختاری تفااو      منافع و ... . درواقع این بحث مطرح می

ر رواباط ماالی   ی فسااد د  خواری باید به اشکال پیدیده جای توجه به رشوه وجود دارد و به

 های مختلف توجه کرد. ها و سازمان میان شرکت

عناوان یاک    بحث شفافیت و الزام مسئوالن سیاسی بر حرکت در جهت نفع عموم، باه 

بینایم   کاه مای   های دولتی رواج یافته است. بنابراین چناان  سازوکار دموکراتیک در سازمان

ثر در اخاالق  ؤارزناده و ما   هاایی  عنوان رو  سازوکارهای موجود در حکمرانی مطلوب به

 اند. سیاسی کاربرد خود را پیدا نموده
ی  برخی مناحث مطرح در اخالق سیاسی نیاز به تعیین تکلیف فلسفی دارناد و فلسافه  

ی  ها بپردازد. برای مثال این سوال مطرح است که سیاسات در مواجهاه   سیاسی باید به آن
ضارف   ی اتخال کند؟ آیا دولت باید بیهای ملل و اقوام دیگر چه موضع شهروندان با ارز 

باشد؟ آیا دیدگاه آزادی اجتماعی را برگزیند و به بازشدن مرزها و عدم محدودیت بر آزادی 
بار حفاظ نهادهاای باومی و      تأکیدگرایانه اتخال کند و با  افراد حکم کند یا دیدگاهی جمع

ال و آینده در قضایای های ح ها بکاهد؟ بحث از تعارض میان نسل عقیدتی از میزان آزادی
. بناابراین اخاالق   (Thompson ،8108)محیطی نیز از دیگر موارد این بحاث هساتند    زیست
ی سیاسای اسات تاا     ویاهه فلسافه   ای سیاسی در حل مسائل خود نیازمند فلسفه و به حرفه

 تکلیف اخالقی کارگزاران سیاسی را مشخ  سازد.

 مطلوب یحکمران. 2

 یشاود، الگاو   در نظار گرفتاه مای    یاسا یحث کارآمدی نظام سکه در ب ییارهایاز مع یکی

و  یچون بانک جهاان  هم یالملل نیهای ب سازمان یالگو از سو نیمطلوب است. ا یحکمران

در حال  یدادن وام به کشورها یبرا یطیشرا ی عنوان مجموعه پول به یالملل نیصندوق ب
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ثنت دولات در تحاوال    بر نقش م 0333سال  ار در گز یتوسعه مطرح شد. بانک جهان

 «دولت موافق باازار »به نام  یکردیکرد و رو تأکیدالنته بدون مداخله در اقتصاد  یاقتصاد

کاارکرد   یمناساب بارا   طیشارا  یبا اقداما  قاانون  یددولت با ،حالت نیرا ضرح نمود. در ا

و  ینهااد  طیشارا  علات  که باازار باه   یهای مختلف فراهم کند و در حوزهرا کارآمد اقتصاد 

دخالات کناد. رفاع     ،سات ین ییگاو  قاادر باه پاساخ    افتاه ین توساعه  یدر کشاورها  یسازمان

نقاد عملکارد دولات،     یبارا  یساالر مردم ینهادها جادیا ،یساالر ستهیبا شا تیریمد سوء

کارآماد و عادالناه و    ییقاانون، دساتگاه قضاا    تیا بر اسااس حاکم  یامور عموم تیریمد

 دیا است کاه دولات با   یاقدامات ی از جمله یدار حکومت ندیفرا رمشارکت گسترده مردم د

 یبا استانداردساز یتوانمندساز نیشود. ا مدل، دولت، توانمند می نیانجام دهد. درواقع در ا

 ،ییتمرکززدا ،یساالر ستهیشا ،یو نظار  مدن یهمکار ،یا و بودجه یپول ،یهای آمار نظام

های دولت با نقش آن  تیظرف نیب دیبارواقع، د... است.  و یالملل نیهای ب به نظام وستنیپ

 یبناد  تیا اولو دیا کار با نیا ی. براافتی می شیدولت افزا تیشد و ظرف می جادیمطابقت ا

 . (0729 ،یدری)م کردند می نییها را مردم تع تیاولو نیشد و ا می

 یکه به معناا  «تیشفاف»ند از: ا است که عنار  ییها شاخصه یمطلوب دارا یحکمران

اتخال و  یاز چگونگ یسهل و آسان به آن و آگاه یدسترس تیزاد اضالعا  و قابلآ انیجر

هاای منتقاد و عادم     شاخ  در مقابل سانسور و وجود رساانه  نیاست. ا ما یتصم یاجرا

)در مقابال  یی گاو  شاود. بحاث پاساخ    مسئوالن به مشکال  مردم مطرح مای  ییگو پاسخ

احازاب،   ان،یا ب یزادآدر انتخاب دولت، حق اظهاار نظار،    شهروندانو مشارکت  ؛استنداد(

تارس و   ،یضلنا  انتخااب و مشاارکت )در مقابال انفعاال و فرصات      ،هاا  رساانه  ،هاا  تشکل

شاود. عنصار مهام     ضرح می جانیدر ا یریپذ تی(و مسئولدهیو اعتراض سرپوش یریگ کناره

های  اعتراض ،یو قوم ینگفره یکاهش تضادها یمعنا است که به «یاسیثنا  س» گرید

بحث مطرح است که چقدر احتمال دارد دولت از  نیاست. ا یهای اجتماع یرامآو نا یاسیس

 یو براناداز  یو سارنگون  یثناات  یدر معرض ب زیآم خشونت یابزارها ای یقانون ریغ یها راه

چقادر   یاسا یس یهاا از فشاارها   نآو استقالل  یو شهروند یخدما  عموم تیفیک ؟باشد

 ؟ها چقدر اسات  و تعهد دولت در برابر آن یعموم یخط مش یو اجرا نیتدو تیفیک ؟است

و وجاود   تیا احسااس عادم امن   ،یفقدان تساهل و مدارا و فرهنگ حذف یمعنا به یثنات یب

و  یعنصر در مقابل روزمرگ نیاست. ا گریعنصر مهم د «دولت یاثربخش»خشونت است. 

از مناابع   داریا پا ی است. اساتفاده  یدیو ناامت یو فرار از مسئول یانداز هم پشت ،یتفاوت یب
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ن آاسات و الزماه     یصاح  یهاا اسات یس یو اجارا  نیتدو ییو حفاظت آن، توانا یعیضن

در  رانیماد  یهاای فنا   استفاده از مهار  زانیکارآمد است. م یاز دستگاه ادار یبرخوردار

 یمدهاآا  و دریلما یورآ توان دولت در جمع ،یهای دولت یساالروانید ییکارا زانیکنار م

 نیا در دل ا یای و تمرکززدا یبده تیریمد ا،یبا بال ییارویو رو یمل یورآنو یدولت، اجرا

 گار یی د مؤلفاه  «قاانون  تیا و مقررا  و حاکم نیقوان تیفیک» بحث گنجانده شده است.

باا ماردم در مقابال     ضیاز رفتار برابر و بدون تنعاست مطلوب است که عنار   یحکمران

ماردم،   نیادیا از حقاوق بن  تیا حما یبرا یو واقع یهای قانون اساس نیقانون، وجود تضم

از قادر ، نظاام    سرانهخود ی استفاده ایاستفاده  محافظت از حقوق شهروندان در برابر سوء

. یمناافع شخصا    یرشاوه و تارج   ،ییجو مقابله با رانت ر،ذیفسادناپ سیمستقل، پل ییقضا

«. یمحاور  اجمااع »و  «یریپاذ  کنتارل فسااد و انعطااف   »اناد از:   عناار   گریی د ها مؤلفه

باا توجاه باه مناافع      دیا حکومت با ما ی. تصمقرار دارد ییدر مقابل فردگرا محوری اجماع

مشاور  باا    از تمام نظرا  بهره بارده شاود.   . برای این مقصود بایددندرازمد  اتخال شو

رهنماون شاود.    ینظرا  در قالب وفاق عموم ها،ستایس نیتدو یبرا نیو موافق نیمخالف

 عیا برابار، توز  یهاا  هماه از فرصات   یاست. برخاوردار  «انصاف وعدالت »عنصر،  نیآخر

قسامت مطارح    نیا در ا فیاز اقشار ضع تیو حما یامکانا  بر اساس انصاف، توانمندساز

 .(0732 ،ی)بانک جهان شود می

 ،یدولات، بخاش خصوصا    اناد از:  مطلوب چهار رکن دارد که عنار  یواقع حکمراندر

است و  یحکمران نیا یاز عناصر اصل یی مدن . جامعهیهای محل و سازمان یمدن ی جامعه

 یهاای اخاالق مادن    یهگا یو نیتر است. مهم یجامعه مدن ی هسته و جوهره یاخالق مدن

 ،ییگاو  پاساخ  ،یریپذ تیمسئول ،یدارروا ،یمند قانون ه،یاعتماد، احترام دوسو :ند ازا عنار 

 یاسی. درواقع بحث اخالق س(61ص.  ،0730 ان،ییرضا ی وقیصد ،ی)رزم تیو شفاف یریانتقادپذ

 کارآمدی نظام کمک کند. ،جهیخوب و در نت یهای حکمران شاخ  نیمأتواند به ت می

 های اخالق سیاسی . اصالح انگاره5

تاوان باه اخالقای کارآماد در     وجود دارد مای  با اصالح تصورا  خیالی که در باب اخالق

مطرح شاده اسات. انگااره،    « انگاره»عنوان  ی سیاست دست یافت. این بحث تحت عرصه

ثیر بار جاای   أنشایند و در ساه جهات تا     جای آن می صور  خیالی از یک امر است که به

بار   نهد: بر احساسا  و عواضف و نظام ارزشی، بار فهام و تجرباه و داوری، و در آخار     می
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ثیر أی تا  ها دامناه  . بنابراین انگاره(07، ص. 0736)قراملکی، ی عملی و رفتار ارتناضی  مواجهه

باودن   هاا از اخالقای   ی آن کردن افراد برخاسته از انگاره عمل ی اخالقی زیادی دارند. نحوه

د ی فرد از اخالق، ناق  یا اشتناه است. اغلب مواقع افارا  است. در بسیاری از مواقع انگاره

دهند  شوند؛ یعنی زاویه یا بعد خاصی از اخالق را مورد توجه قرار می نگری می دچار تحویلی

اخالقای عمال    کنند؛ در حالی که بر این گمانند که کاامالً  و از دیگر زوایای آن غفلت می

گاران   . بنابراین اگر قصد ایجااد اخاالق سیاسای در میاان کانش     (0736)قراملکی، کنند  می

هاا پدیاد    ای سیاسای بارای آن   م، در ابتدا باید تصور درستی از اخالق حرفهسیاسی را داری

 گیارد، باه شارح     های نادرستی که از اخاالق سیاسای صاور  مای     ترین تلقی آوریم. شایع

 زیر هستند:

شاود؛ در حاالی کاه     ها فروکاسته می گاه اخالق سیاسی به قانون، مقررا  و آیین نامه

 تر از مناسنا  سیاسی هستند. ، و تعهدا  اخالقی عمیقی اخالق فراتر از قانون دامنه

ای سیاسای   هاای حرفاه   مداران از اخالق سیاسی، انجام مسائولیت  گاهی تلقی سیاست

هاای شاغلی خاود عمال      شود که اگر به وظایف و مسئولیت دیگر تصور می عنار  است. به

ی  شاغلی دایاره  هاای   اناد، در حاالی کاه مسائولیت     ای را پااس داشاته   کنند، اخالق حرفه

شود. اخالق، گاه انسان را به فداکاری و  های اخالقی را شامل می تری از مسئولیت کوچک

 انگیزد. ی شغلی برمی خدمتی افزون بر وظیفه

ی نادرست دیگر از اخالق سیاسی این است کاه اخاالق سیاسای هماان رعایات       انگاره

کاه درواقاع چناین نیسات.     هنجارهای حاکم بر روابط و مناسنا  سیاسای اسات، در حاالی    

کاری و کاهلی در  که گاه کم توانند ضداخالقی باشند؛ چنان شمول نیستند و می هنجارها جهان

 شده نیست. های اخالقی پذیرفته آید، اما در نظام یک شغل به شکل یک هنجار رایج درمی

ی  تصور نادرست دیگر از اخالق سیاسای ایان اسات کاه مسائولیت آن را بار عهاده       

، روابط عمومی، واحد عقیدتی و سیاسی، نهاد نمایندگی رهنری در آن سازمان و یا حراست

چون یک بحث تزیینی با آن برخاورد   های مشابه آن بگذاریم و هم بخش تنلیغا  و بخش

کنیم. شکل درست این است که متولی اصلی اخالق سیاسی باالترین نهاد سیاسی است و 

 کند. ا نیز اخالقی میهای سیاسی ر های سازمان تمامی بخش

جاای تادوین یاک     ی نادرست دیگر در باب اخالق سیاسی ایان اسات کاه باه     انگاره

ی اخالق سیاسی چند وجهی، که ابعااد مختلاف اخاالق سیاسای در ارتنااط باا:        مجموعه

کارگزاران سیاسی، شهروندان، دیگر کشورها، محیط زیست و نهادهای مختلاف را تنظایم   
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گااه   شعار کلی و اصل عام اخالقی بسنده کند. در این صور  های   کند، تنها به دادن چند

 شود. اخالق سیاسی رعایت نمی

دانند که در برخای مشااغل    ای می برخی اخالق سیاسی را مانند عهدنامه یا سوگندنامه

هاا   ی پزشاکان. اماا ایان عهدناماه     دهاد؛ مانناد ساوگندنامه    افراد را مورد خطاب قرار می

 گیاری  جهات  ساازمان  اخالقای  منشاور  که حالی در د، نه سازمانی.گیری فردی دارن جهت

 .(0736، )قراملکیپردازد  به امور مختلف و پیدیده می و دارد سازمانی

شاویم، چاالش میاان     ای با آن مواجه مای  یکی از مشکالتی که در بحث اخالق حرفه

ای ایان   عنوان شعار محاوری اخاالق حرفاه    ها است. بحث دفاع حقوق به حقوق و فضیلت

ای  شاوند؟ آیاا اخاالق حرفاه     ها نادیده گرفته می آورد که آیا فضیلت پرسش را به میان می

زناد و آیاا رواج ایان ناوع اخاالق، باه معناای         کلی کنار مای  فضایل و اخالق فردی را به

هاای مایکال ساندل     ویاهه در بحاث   های اخالقی نیست؟ این بحث به گرفتن ارز  نادیده

. وی در کتب مختلفی که نوشته و به فارسای نیاز ترجماه شاده     خوبی مطرح شده است به

آیاا  »کناد. ساندل در کتنای مانناد      گرایی دفاع مای  گرایی در برابر حقوق است، از فضیلت

گارا،   ، از موضاع یاک جامعاه   «اخاالق در سیاسات  »و « توان خرید؟ چیز را با پول می همه

ضرفای   کند که بی واضعی را نقد میکشد. وی در این نقد م های لینرال را به نقد می دیدگاه

جای پوشاندن قانون باه تصاویری از زنادگی     دهند و به دولت در اخالق و دین را رواج می

شود  کنند. در دیدگاه لینرال کوشش می ها را ترویج می خوب، آزادی افراد در انتخاب ارز 

ترویج فضایلت  جای  ضرف است و به چارچوبی از حقوق تعیین گردد که در برابر اهداف بی

نیازهاایی مانناد حاق     ها معتقدند آزادی به پیش کند. لینرال مدنی، از حقوق مردم دفاع می

یابی به حقاوق   رفاه، حق تحصیل و اشتغال و مسکن و بهداشت و ... نیاز دارد و باید دست

کنند که بر مفهاوم خاصای از خیار     می تأکیدها بر اصول عدالتی  را در اولویت قرار داد. آن

 .(032-023، ص . 0733)سندل، نتنی نناشد م

کردن این دیدگاه که باید  پرسش این است که آیا ما در بحث از اخالق سیاسی و حاکم

کنیم و در برابار   ضرفانه اتخال می احترام به حقوق افراد را در اولویت نهاد، نوعی دیدگاه بی

رسش به مکتب اخالقی مختار ضرفیم؟ پاسخ به این پ بی های دینی و اخالقی کامالً دیدگاه

گرایانه از اخالق باشیم، دولت  های اختیارگرایانه و فایدهما بستگی دارد. اگر ضرفدار دیدگاه

 ضرف خواهد باود و نسانت باه اخاالق موضاعی نخواهاد گرفات؛ اماا اگار دیادگاهی            بی

اضع و در باب غایا  اخالقی دولات و افاراد، مواضاع قا     گرایانه داشته باشیم، حتماًفضیلت
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ای، درنظرگارفتن   مشخصی داریم. عالوه بر این، منظور از حقوق در بحاث اخاالق حرفاه   

هاای   حقوق انسانی و اخالقی و کرامت ضرف مقابل است، نه حقوق عمومی که در عرصه

در بحث رعایت حقوق ضرف مقابل، بر حقوق  شود. ثانیاً سیاست و اقتصاد عمومی بحث می

کردن دیگران نیساتیم، بلکاه    یا منافع وی. ما به دننال راضیشود، نه رضایت  می تأکیداو 

 ها را مراعا  کنیم. کوشیم حقوق آن می

ضور کلی وجاود دارناد کاه     ها در باب اخالق به های فوق، برخی انگاره عالوه بر انگاره

ها فوایدی که از  ها است. در این انگاره رهزن هستند. ابزارانگاری اخالق یکی از این انگاره

گردد و  عنوان هدف اصلی اخالق تلقی می آید، مانند: اعتماد عمومی، به دست می اخالق به

رود. اخالق سیاسی هیدگاه اخالق  کار می وان ابزاری در دست بازار یا دولت بهعن اخالق به

انگاری اخاالق   انگاری، پندانگاری، زیورانگاری و نیز نردبان را در حد ابزار نمی پندارد. ضب

 .(021-039، ص . 0736)قراملکی، ی اخالق هستند  های نادرست در زمینه از دیگر انگاره

 نتیجه

اله این بود که اخالق سیاسی چگونه به کارآمدی نظام سیاسای کماک   پرسش اساسی مق

معناای دساتیابی باه اهاداف، کساب رضاایت شاهروندان و کاارا و          کند؟ کارآمدی باه  می

تواناد   صرفه باشد. اخالق سیاسی مای  ای که بهگونه موثربودن تصمیما  حکومتی است؛ به

بحث نهاده شود. بحث کارآمادی   ی سیاسی به هم از منظر کارکردی و هم از منظر فلسفه

های حکمرانی مطلاوب در آن اولویات    تر ناظر به کارکردها است و لذا بحث شاخ  بیش

هاای معاصار    دارد؛ اما فلسفه سیاسی بحثی مننایی و بنیادین است و در چالش باا دیادگاه  

گرایاای،  گرایاای، جماعاات انگاااری، تکلیااف جااویی، آزادی فلساافه سیاساای ماننااد فایااده 

 پردازد.  گرایی و امثال آن به اعالم موضع می نگیچندفره

در این پهوهش به جهت گستردگی بحث، به منظر فلسفه سیاسی اشاره نشاده اسات،   

عنوان یک راه خوب در جهت کارآمدسااختن نظاام سیاسای     ای سیاسی به اخالق حرفه اما

های  سئولیتبر اخالق فردی عمومی، بر م تأکیدمورد بحث قرار گرفت. این اخالق، ضمن 

کند. شعار اساسی آن این است که سازمان یا نهاد سیاسی وظیفه  می تأکیداخالقی سازمان 

شوند دارای حق هساتند. در نهادهاای سیاسای،     دارد و کسانی که با این مراکز مرتنط می

تارین نهااد    عنوان بازرگ  ترین صاحنان حقوق، شهروندان جامعه هستند. حکومت به بزرگ

چاون: حاق مشاارکت،     ر جامعه موظف اسات حقاوق شاهروندان را هام    سیاسی موجود د
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گویی، شفافیت، اجرای قانون، منارزه با مفاسد و ... مراعا  نماید. این معیارها امروزه  پاسخ

عناوان   ای باه  شاوند. اخاالق حرفاه    هاای حکمرانای خاوب شاناخته مای      با عنوان ویهگی

قی در هر سازمان سیاسی تادوین  صور  منشورهای اخال های اخالقی نهادها به مسئولیت

هاا مشاخ     های سازمان را نسنت به صااحنان حقاوق آن   شود و وظایف و مسئولیت می

ای سیاسی در جامعه باه موفقیات نظاام سیاسای در انجاام       کند. کاربست اخالق حرفه می

 شود.  کند و باعث کارآمدی آن می وظایفش کمک می

ثی که در این پهوهش بدان اشاره شاد، باه   عنوان آخرین منح بحث از اصالح انگاره به

های ما از  پردازد و به اصالح انگاره رفع موانع موجود در سر راه کارآمدی اخالق سیاسی می

 انجامد. های کاری سیاسی می اخالق در محیط
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