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Abstract 

The ethics of public policy is a branch of 
applied ethics. Having a look at policy 
process, it tries to provide analyses on 
different types of ethical challenges involved 
in that process and the ways that could 
resolve those challenges. Issues and problems 
discussed in the literature of the ethics of 
public policy are diverse and wide-ranging 
and a framework has not been proposed yet to 
systematically regulate that diversity. After 
providing a review on those diverse issues 
and themes, this paper proposes a systemic 
model of public policy and applies the model 
to regulating ethical themes and issues related 
to policy process. The framework developed 
in the paper classifies ethical problems 
relevant to policy into five main categories: 
ethical issues arising before decision-making, 
ethical issues arising after decision-making, 
ethical issues related to economic-social-
institutional structures that affect policy-
making, ethical problems arising from the 
activities of stakeholder groups, and finally, 
ethical issues related to ideas and normative 
frameworks in the minds of policy-makers. 
Keywords: Ethics and S&T Policy, Ethics and 
Public Policy, Policy Process, Applied Ethics, 
Regulating Framework 
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  دهیچک
هاي اخالقی درگیر در این فرآیند  کوشد تحلیلی از انواع چالش گذاري می اي از اخالق کاربردي است که با تمرکز بر فرآیند سیاست گذاري شاخه اخالق سیاست

گذاري به غایت متنوع و متکثرند و تاکنون  مسائل و موضوعات مورد بحث در پیشینه اخالق سیاست. دست دهدها به  هاي رفع و رجوع آن چالش و شیوه
مقاله حاضر ضمن مروري بر این موضوعات متکثر از طریق اتکاء بر منابع نظري . بخشی به تکثر موجود در این حوزه پیشنهاد نشده است چارچوبی براي انتظام

هاي اخالقی مرتبط با  بخشی به موضوعات و تم پردازد و این مدل را براي انتظام گذاري می مند از فرآیند سیاست به طرح مدلی نظام گذاري عمومی حوزه سیاست
اري را گذ چارچوب توسعه داده شده در مقاله، مسائل اخالقی مرتبط با سیاست. برد به کار می) گذاري علم و فناوري و با تمرکز بیشتر بر سیاست(گذاري  سیاست

- گیري، مسائل اخالقی مرتبط با ساختارهاي اقتصادي گیري، مسائل اخالقی پس از تصمیم مسائل اخالقی پیش از تصمیم: کند بندي می در پنج دسته اصلی طبقه
هاي هنجاري در  ها و چارچوب یدههاي ذینفع و باالخره مسائل اخالقی مرتبط با ا گذاري، مسائل اخالقی ناشی از عملکرد گروه نهادي مؤثر بر سیاست-اجتماعی

  .گذاران ذهن سیاست
  بخش گذاري علم و فناوري، اخالق کاربردي، چارچوب انتظام گذاري عمومی، سیاست گذاري، سیاست اخالق، اخالق سیاست: ها کلیدواژه

 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Moussavi, A., & Alasti, K. (2019). A Framework for Systematic Analysis of Ethical Issues in S&T Policy. Journal 
of Science & Technology Policy, 11(2), 29-41. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

از  اي نسبتاً جدید توان شاخه گذاري را می اخالق سیاست
ت، اخالق کاربردي دانست که هدفش تحلیل معضال

در فرآیند  هاي اخالقی پیش رو ها و چالش دوراهی
گیري  نضج. سازي عمومی است گذاري و تصمیم سیاست

گذاري به مثابه یک  مطالعات اخالقی درون حوزه سیاست
در خالل . شاخه مطالعاتی مستقل حدود نیم قرن سابقه دارد

هاي  مرور بر تعداد پژوهشگرانی که تالشاین بازه زمانی به 
در . اند افزوده شده است خود را بر این موضوع متمرکز کرده

کنار این محققان، مقامات اجرایی و افرادي که به طور مستقیم 

                                                 
  keyvan.alasti@gmail.com :دار مکاتبات نویسنده عهده *

گذاري درگیر هستند نیز نیاز خود را به  با فرآیندهاي سیاست
هاي عملی  اندازهاي نظري و تکنیک وضوح مفهومی، چشم

براي دست و پنجه نرم کردن با معضالت اخالقی اعالم 
گذاري  در نتیجه این تحوالت، پیشینه اخالق سیاست. اند داشته

روز به روز در مسیر پیشرفت بوده و نهادها و مؤسساتی نیز 
اختصاصاً براي پرداختن به وجوه اخالقی فرآیند 

ر همان طو. اند گذاري در اقصی نقاط دنیا بوجود آمده سیاست
هاي ارائه شده مشخص خواهد شد، پیشینه  که در طول مثال

تواند بازنمودي از رابطه اخالق و  مورد نظر همچنین می
  .گذاري در حوزه علم و فناوري نیز باشد سیاست

گذاري  مروري بر کارنامه نیم قرن پژوهش در اخالق سیاست
دهد که موضوعات اصلی مورد بحث در میان  نشان می
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اي  پاره. اند وزه به غایت متنوع و متکثر بودهمحققان این ح
ساالري و فرآیندهاي  پژوهشگران این حوزه بر تأثیر مردم

گذاري  ساالرانه بر رفتار اخالقی در فرآیند سیاست مردم
برخی نیز با تکیه بر رویکرد اخالق فضیلت، . اند متمرکز شده
گذار  هاي اخالقی درون شخصیت سیاست به انگیزه
هاي اخالقی بنیادین  اي از محققان ارزش دسته. ندا پرداخته

هاي سیاسی  گذاران و قوانین اساسی نظام متجلی شده در بنیان
گذاران را  و نقش آنان در هدایت رفتار امروزین سیاست

اي دیگر از پژوهشگران نیز به نحوه تأثیر  دسته. اند مطالعه کرده
اخالقی  ساالري سازمانی بر تفکر و عمل سازمان و دیوان

اي محققان کاربرد رویکردهاي فلسفی  و پاره. اند متمرکز بوده
  .اند گذاري به آزمون گذاشته و شناختی را در اخالق سیاست

در این جنگل متکثر و متنوع از موضوعات تحقیقی، فقدان 
ها و مباحث زنده  مند که همه تم نوعی چارچوب یا نگاه نظام

ي قرار داده و نگاهی این حوزه را زیر چتر مفهومی واحد
مند به تحقیقات جاري در این حوزه ایجاد کند، به چشم  نظام
مقاله حاضر متکفل تدوین و معرفی چنین  که خورد می

  .چارچوبی است
هاي موجود و جاري حوزه  هاي آینده، ابتدا تم در بخش

و با ارائه (گذاري را با تفصیل مقتضی  اخالق سیاست
معرفی خواهیم ) علم و فناوري گذاري هایی از سیاست مثال
سپس با استفاده از ذخایر نظري حوزه مطالعاتی . کرد

گذاري عمومی به معرفی نوعی نگاه سیستمی به  سیاست
گذاري خواهیم پرداخت و در نهایت، نشان  فرآیند سیاست

تواند چتري  خواهیم داد که این نگاه سیستمی چگونه می
وجود اخالق هاي م بخش بر سر موضوعات و تم نظام

اي از  گذاري بگسترد و عالوه بر آن، مجموعه سیاست
 پیش ،هاي آینده ها و مسائل جدید را براي پژوهش پرسش

  .روي محققان عالقمند قرار دهد
  
  گذاري پایدار در پیشینه اخالق سیاست مقوالت -2

داده در حوزه  در حال حاضر، در نتیجه تحوالت رخ
گذاري، پیشینه قابل توجهی نیز در حوزه اخالق  سیاست
براي بازخوانی سریع این . گذاري شکل گرفته است سیاست

پردازیم که به  اصلی می مقولهپیشینه در اینجا به مرور شش 
شکلی پایدار در پنجاه سال اخیر مباحث اخالق 

 مقوالتدر معرفی این . اند هدایت کردهگذاري را  سیاست
که از آثار اصلی این ] 2و1[ 1عمدتاً بر دو کتاب تري کوپر

  .دار خواهیم بود حوزه هستند متکی و وام
  ساالرانه و فرآیند سیاسی نظریه مردم 1- 2

ساالري و حقوق شهروندي یکی از  موضوع مردم
ترین ارتباطات را با بحث اخالق  ترین و واضح سرراست
با فروپاشی دوگانه . گذارد گذاري به نمایش می سیاست
و در هم فرورفتن مرزهاي این دو  3گذاري سیاست/2یسیاس

گذاري چگونه  حوزه در زمانه حاضر، این پرسش که سیاست
کند قابلیت طرح یافته  ساالرانه ارتباط پیدا می با فرآیند مردم

حوزه در حال حاضر، فاصله سنتی مفروض میان فعاالن . است
گذاري و حوزه شهروندي مورد انتقاد قرار گرفته و  سیاست

به عنوان ارزش اصلی و  4ساالرانه هاي مردم احیاء فضیلت
. داردگذاري مورد تأکید قرار  مرکزي حوزه سیاست

پردازند با بازخوانی  نویسندگانی که به این موضوع می
هاي اخالقی و حقوقی شهروندي به ویژه در ایاالت  سنت
کنند که سنن اخالقی عرفی و غیررسمی  پیشنهاد می ،دهمتح

گذاري به  گیري هنجاري را براي اخالق سیاست بهترین جهت
گردد که  در این زمینه، بر این امر تأکید می. دهند دست می

بایست در چارچوب بزرگتر اخالق  گذاري می اخالق سیاست
سیاسی مورد مطالعه قرار گیرد و عملکرد اخالقی یک 

هاي  آل گیري به سمت ایده جهت«با معیار  بایدگذار  سیاست
  .باشدتوجیه قابل » ساالرانه مردم

گیري به سمت  دلیل توجیه این ادعا که جهتحداقل 
گیري اخالقی منجر  ساالرانه به تصمیم هاي مردم آل ایده
و با حذف (ساالرانه  مردم هاي ال با ایدهکه این است  ،شود می

توان  می) انان و شهروندگذار فاصله میان سیاست
گذاران را از بین  گیري سیاست ي ممکن در تصمیمها يریسوگ
هاي داراي سوگیري، اخالقی نیستند چرا که  گیري تصمیم .برد

بلکه تنها مالحظات گروه  ،در آنها نه مالحظات همه افراد
لحاظ ) که عموماً افراد قدرتمندتر یا ثروتمندتر هستند(خاصی 

  .خواهد شد
 يها فناوري توزیع که در مورد یماتیتصمبه عنوان مثال 

هاي شناختی  هاي زیستی، فناوري فناوري نانو، فناوري( دیجد
                                                 
1- Terry Cooper 
2- Politics 
3- Policy Making 
4- Democratic Virtues 
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 ماتیتصمشوند به لحاظ اخالقی  گرفته می) و اطالعاتی
) ها به واسطه جدید بودن این فناوري(چرا که هستند  یمهم

 عمیقیا فعال ناشناخته امات تأثیردر آینده نزدیک ممکن است 
در  تیدر نهاو  افراد، در سالمت آنها یسبک زندگ رییدر تغ

گیري در مورد  از این رو در تصمیم. بقاء آنها داشته باشند
از محصوالت ( ونان يها و فناوري یستیز يها فناوري

تراریخته که توزیع آنها مورد اعتراض بسیاري از اقشار است 
منفی آن براي سالمتی هاي نانو که تبعات  بندي گرفته تا بسته

ه در هممالحظات است که  ازین) بشر و جامعه روشن نیست
رو  نیاز ا .حذف شود يریسوگهرگونه و نظر گرفته شده 

گیري به  از طریق جهت(دادن افراد از اقشار متفاوت  مشارکت
هایی از این  تصمیمتواند  می )ساالرانه هاي مردم ال سمت ایده

  .کند تر یرا اخالق جنس
همچنین در رویکردهاي اخالقی که اخیرا در حوزه سیاست 

شود تأکید زیادي بر اهمیت توجه به  نوآوري مطرح می
. مسئوالنه بودن فرآیند و محصول نوآوري وجود دارد

مطرح شده غالباً  1هایی که درمورد نوآوري مسئوالنه ایده
با این حال در . گیري است متفاوت و همچنان در حال شکل

یکردها توجه به مشارکت دادن عامه در مراحل غالب رو
  ].3[شود  گیري مشاهده می متفاوت تصمیم

  اخالق فضیلت 2- 2
وارد پیشینه اخالق  1980از اواسط دهه  2مفهوم فضیلت

مهمی  مقولهاین مفهوم بتدریج تبدیل به . گذاري شد سیاست
هایی  ها خصلت از آنجا که فضیلت. در این حوزه مطالعاتی شد

شود گاهی  به افراد نسبت داده می) نه به اعمال بلکه(است که 
ها  فضیلت. شوند معادل قلمداد می» کاراکتر«با واژه 
استعدادي هستند که ممکن است به صورت ذاتی  هاي خصلت

ی که فرد استعداد زمان. یا اکتسابی در فرد وجود داشته باشند
خاصی دارد به این معنی است که در شرایط مشخص، رفتار 

به عبارت دیگر به . نشان خواهد داد) و عموماً مقبولی(خاص 
هاي رفتاري  ها، خروجی ازاي ورودي خاصی از موقعیت

به عنوان مثال، کسی . خاصی توسط آن فرد ارائه خواهد شد
که با خطر  که داراي فضیلت شجاعت است، در شرایطی

کارانه و نه غیرعقالنی بلکه  شود رفتار او نه محافظه مواجه می

                                                 
1-  responsible innovation 
2- Virrue 

به همین صورت کسی که داراي فضیلت . شجاعانه خواهد بود
پذیري است در شرایطی که جامعه یا فردي با خطر  مسئولیت

از این رو با ورود . مواجه است رفتار او مسئوالنه خواهد بود
) و موجود(م کم تأکید سنتی مفهوم فضیلت به این حوزه، ک

هاي پیرامون اصول  روي عمل اخالقی و همچنین استدالل
هایی که میان  ثابت اخالقی به منظور رفع و رجوع دوراهی

شود برداشته شده و در عوض، توجه  اعمال اخالقی ایجاد می
محققان این حوزه به خصوصیات شخصیتی کاراکترهاي 

این راستا فرض اصلی  در. گذاري جلب شد درگیر در سیاست
این است که این خصوصیات و فضایل شخصیتی باعث 

هاي اخالقی به طور خودکار  شوند که شخص در بزنگاه می
خصوصیتی که . تصمیم به لحاظ اخالقی درستی را اتخاذ کند

هاي متعدد قرار گرفته است،  به طور ویژه مورد بحث و آزمون
ق گسترده عش«است که به صورت » خیرخواهی«خصوصیت 

  .شود تعریف می» و غیرابزاري نسبت به دیگران
گرفته براي دفاع از اخالق فضیلت در این  هاي صورت تالش

حوزه به طور مثال شامل استدالل علیه ساختن یک اجماع 
اخالقی میان شهروندان حول مفاهیمی همچون برابري 

در برابر این اجماع اخالقی و بجاي آن، به . اجتماعی است
  ].4[شود  گذاران استدالل می استقالل اخالقی نزد سیاستنفع 

پیشنهادهایی  ،اخالق فضیلت مقولهبرخی از پژوهشگران، ذیل 
مشخص درباره خصوصیات مطلوب در کاراکترهاي اخالقی 

 3به طور مثال دوبل. اند گذاري ارائه کرده در حوزه سیاست
سخگویی پا«، »پذیري در برابر رژیم مسئولیت«گانه  تعهدات سه

را به عنوان خصوصیات اساسی مطرح کرده » حزم«و » فردي
کند که هیچ کدام  بر این نکته تأکید می همچنین وي]. 5[است 

از این خصوصیات به تنهایی براي عمل اخالقی در حوزه 
گذاري کافی نیستند بلکه دربرداشتن هر سه آنها و  سیاست

تواند به  می) ها علیرغم تنش(حفظ میزانی از انسجام میان آنها 
  .صداقت اخالقی در حوزه عمومی بینجامد

هاي بارز پرداختن به مفهوم فضیلت در اخالق  یکی از نمونه
: مدیران دولتی نمونه«کتابی است با عنوان  ،گذاري سیاست

 4که توسط کوپر و رایت» کاراکتر و رهبري در حکومت
راکتر در این کتاب، نتایج مطالعات کا]. 6[ویرایش شده است 

                                                 
3- J. Dobel  
4- Cooper and Wright 
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گذاري روایت  بر روي یازده شخصیت نمونه در حوزه سیاست
اند تا کاراکتر  هر یک از این مطالعات تالش کرده. شده است

گذاري را به عنوان  یک فرد درگیر در فرآیندهاي سیاست
  .اي واقعی از فضایل ارزیابی کنند نمونه

گذاري علم و فناوري نیز، توجه به اخالق  در حوزه سیاست
به خطر افتادن یا تغییر در برخی . ت داراي اهمیت استفضیل

تواند موضوعی مهم در توجه بیشتر  هاي بشري می از فضیلت
به . گذاري علم و فناوري باشد به فضایل اخالقی در سیاست
هایی که با زندگی مدرن همراه  عنوان مثال استفاده از فناوري

خاصی را  هاي شده، در کنار تغییر دادن سبک زندگی، فضیلت
نیز که در زندگی افراد وجود داشته تغییر داده یا به تباهی 

هاي اطالعاتی  به عنوان مثال وجود فناوري. کشانده است
که انتقال اطالعات در آنها بدون نیاز به وساطت (دیجیتال 

و ) شود هاي واسط انجام می کاغذ و قلم و دیگر محیط
به اشتراك  هاي اجتماعی که قابلیت همچنین شیوع شبکه

گذاشتن این گونه از اطالعات را در سطح وسیعی دارا هستند 
ها از جمله  شرایط جدیدي ایجاد کرده که برخی فضیلت

احترام به حریم شخصی دیگران کمتر مورد توجه قرار 
گذاري اخالقی در حوزه  از این رو سیاست. گیرد می

وارد هایی از این جنس، نیاز به در نظر گرفتن این م فناوري
  .خواهد داشت

  اخالق در قوانین 3- 2
گذاري از حوزه  اي که جداسازي حوزه سیاست در زمانه

نماید، یک گزینه منطقی براي تبیین  سیاسی دیگر غیرممکن می
گذاري، حرکت به سمت حوزه سیاسی  مبانی اخالقی سیاست

گذاران حوزه سیاسی و اصول قانون  هاي بنیان ارزش. است
ترتیب، همان طور که مبانی اخالقی حوزه اساسی بدین 

توانند مبانی اخالقی حوزه  سازد، می سیاسی را می
اگر اخالق را پس  .گذاري را نیز بنا بگذارند سیاست
توان گفت  قلمداد کنیم، می) در ذهن(شده  هایی درونی قانون

سیاسی و   که همواره این تمایل وجود دارد که آنچه در حوزه
وضع ) و خارج از ذهن و عادات افراد(» قانون«به عنوان 

  .شوند، در درون افراد، نهادینه شوند می
هاي مستتر در  هایی که براي تأکید بر تأثیر ارزش از مثال
توان یاد کرد تأکیدي است که در قانون  ها و اسناد می قانون

هاي کشتار  یک کشور در استفاده نکردن و توسعه ندادن سالح

قوانینی که قیدهایی . داشته باشد جمعی ممکن است وجود
  .گذاران ایجاد خواهد کرد اخالقی را براي تصمیمات سیاست

همچنین وجود اصلی در مدیریت ریسک و در بسیاري از 
شناخته » 1احتیاطی هاي اصل«قوانین جهانی که به عنوان 

تواند به محقق شدن مالحظات اخالقی خاصی در  شود می می
اصل احتیاطی با دو قرائت . کمک کندهاي جدید  مورد فناوري

گوید  قرائت قوي از این اصل می: شود قوي و ضعیف ارائه می
حتی در صورت کامل (زمانی که احتمال خطر وجود دارد 

هایی در مورد  نبودن شواهد و حتی در صورتی که تنها حدس
بهتر است اعمال تنظیمی صورت ) برخی خطرها وجود دارد

کند که نبود شواهد  این اصل بیان میتر  قرائت ضعیف. گیرد
کافی در مورد خطرناك بودن چیزي، دلیل بر عمل نکردن 

به عدم  تواندمیاصل احتیاطی . نیست) علیه خطرها(
این اصل . هاي جدید اشاره کند هاي موجود در فناوري قطعیت

شده  حتی اگر خوب تعریف(دهد که خطرها  به ما اطمینان می
مانند  گذاران پنهان نمی از نظر سیاست) یزو قابل فهم نباشند ن

اولین بیان این اصل به طور واضح در دومین کنفرانس ] 7[
المللی حفظ دریاي شمال بود که در آنجا مطرح شد که  بین

ی  حتی اگر شواهد علمی کافی براي اثبات اینکه ارتباط علّ
میان پرتوها و اثرات مخرب آن در گرمایش جهانی وجود 

هاي  دریایی باید با بهترین فناوري سازگانبومد، نداشته باش
  .موجود مورد حفاظت قرار گیرد

  حمایت از اخالق در بافتار سازمانی 4- 2
 ،گذاري هاي عمده در پیشینه اخالق سیاست یکی از دغدغه

ساالري سازمانی بر تفکر اخالقی و  نحوه تأثیر سازمان و دیوان
به طور مثال، جایگزین شدن . عمل اخالقی بوده است

گذاري با منافع سازمانی  اي حوزه سیاست هاي حرفه ارزش
در این ]). 8[بنگرید به مثالً (بحث داغی بوده است همواره 

ست که هایی ا راستا، یک خط مطالعاتی قابل توجه، پژوهش
هاي عمومی انجام  در سازمان 2هاي افشاگر بر روي شخصیت

هاي افشاگر کسانی هستند که در سازمان  شخصیت. شده است
کنند و آشکارا به نقد و  برابر اقدامات غیراخالقی سکوت نمی

ها به  باور این شخصیت. پردازند افشاگري آن اقدامات می
در فرآیند شود که  مانع از این می ،اصول اخالقی مطلق

                                                 
1- Precautionary Principle 
2- Whistleblowers 
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رنگ جماعت شوند و  اجتماعی شدن در سازمان، هم
  .حساسیت خود را نسبت به اعمال غیراخالقی از دست بدهند

زمینه سازمانی انجام  مقولهاز میان تحقیقات دیگري که حول 
به مطالعه رابطه میان ] 9[ 1شده است، فیوره، برانک و میر

بناي پیمایشی بر م. اي و اهداف تجاري پرداختند اخالق حرفه
مدیر سازمانی، نتیجه گرفتند که فشار روي اهداف  330روي 

این . انجامد اي می اقتصادي به کاهش حمایت از اخالق حرفه
در حالی است که افزایش فشار روي اهداف غیراقتصادي 

  .دهد اي را افزایش می تمایل به اخالق حرفه
، دید 2شناسی تکاملی ها در زیست گذري به برخی بحث

برانگیزترین  یکی از مناقشه: تري به موضوع خواهد داد عمیق
شناسی این است که چطور بسیاري از  سؤاالت در زیست
منافع فردي را به نفع منافع جمع کنار  ،موجودات زنده

زنبورهاي کارگر در کندو از عملکرد خود سود . گذارند می
ز آنها تکامل، تا به امرو فرایندهايبرند با این حال  فردي نمی

  .خارج نکرده استحیات را از گردونه 
هاي جانوران وجود دارد حفظ بقاء  همانند آنچه در مورد گونه

. سازمان نیز ممکن است به از بین رفتن بقاء فرد منجر شود
شاید صرفاً به ) که از آنها صحبت شد(هاي افشاگر  شخصیت

خاطر ایفاي همین نقش خطرات اجتماعی زیادي را متحمل 
شناسی قابل مشاهده  مشابه آنچه در زیست(با این حال . شوند
که به حفظ (همیشه دالیلی وجود دارد که بقاء آنها را ) است

هاي اخالقی سازمان و در نتیجه بقاء سازمان کمک  مناسبت
هاي یک  به عنوان مثال اگر سیاست. تضمین کند) خواهند کرد

بقاء آن سازمان سازمان به نحوي باشد که بتواند افرادي را که 
کنند شناخته و ترتیبی براي اینکه آنها نیز از  را حفظ می

و به آنها تضمین داده شود که (عملکرد خود نفع کافی ببرند 
گذار نیز به  ایجاد کند آنگاه سیاست) از خطر مصون هستند

  .مسئولیت اخالقی خود عمل کرده است
  گذاري نظریات فلسفی حامی اخالق سیاست 5- 2

هاي مناسب فلسفی براي مطالعه اخالق رویکرد
شناختی  هاي درست روش گیري گذاري کدامند؟ جهت سیاست

چطور؟ مفاهیم اصلی و پایه در این حوزه مطالعاتی کدام 

                                                 
1- Fiore, Brunk, & Meyer 

رقابت میان ) همانند اقتصاد(شناسی تکاملی نیز  موضوع مورد بحث در زیست -2
   .واحدها و حفظ بقاء است

ها گاه و بیگاه در پیشینه اخالق  اند؟ این پرسش مفاهیم
فرانک . گذاري مطرح بوده و هنوز هم مطرح هستند سیاست
گرایی  است که هم از رویکرد اثبات یکی از محققانی 3فیشر

گذاري و هم از رویکردهاي  اولیه در اخالق سیاست
به طور ]. 10[ کند گرایی اخیر در این حوزه انتقاد می پسااثبات

و همین طور » برابري اجتماعی«خاص، او تمرکز بر 
را به عنوان مبنایی براي اخالق » هاي رژیم حاکم ارزش«

ها، او پیشنهاد  به جاي این. کند یگذاري نقد و نفی م سیاست
گذاري عمومی مبناي  کند که گفتمان اخالق در سیاست می

  .خود را در فلسفه تحلیلی جستجو کند
است ] 11[ 4استوارت ،هاي این سبک و سیاق یکی از نمونه

گذاري  مبانی نظري اخالق در سیاست«اي با عنوان  در مقاله
کند تا  تالش می» اخالقیرویکردهایی براي فهم عمل : عمومی

یعنی مکتبی که معتقد به ( 5گرایی به فراسوي مکتب احساسات
رفته و ) هاي اخالقی به احساسات بشري است تقلیل انگیزه

مرکز توجه پروژه . مبنایی شناختی براي تحلیل اخالقی بگذارد
نکته اساسی . است 6»دالیل خوب«رویکردهاي  ،استیوارت

هاي مختلف  ن رویکردها به شیوهاستیوارت این است که ای
گذاري  براي یک بررسی کامل و کافی در زمینه اخالق سیاست

  .اند الزم
بر خالف اخالق توصیفی که در آن، از چیستی رفتار و کردار 

فارغ از اینکه به لحاظ عقالنی (افراد یک سازمان یا جامعه 
شود، در اخالق هنجاري، چرایی  صحبت می) ند یا خیرا موجه
به عبارت دیگر در اخالق . بحث است موردعمل اخالقی  یک

هنجاري به دنبال دالیل عقالنی براي اخالقی بودن این 
و اینکه (در رویکرد هنجاري براي بایدها . رفتارها خواهیم بود

دالیل ارائه ) گوییم که عمل خاصی باید انجام شود چرا می
  .شود می

شوند  سبت داده میدر چگونگی توجیه بایدهایی که به اعمال ن
مکتب : توان از دو مکتب متفاوت نام برد حداقل می

 هر عملی، از دو جزء. 7گرایی گرایی و مکتب نتیجه وظیفه

                                                 
3- Frank Fischer,  
4- D. W. Stewart,  
5- Sentimentalism 
6- Good reasons 

) بجز دو موردي که به آن اشاره شده است(مکتب اخالقی مهم دیگر  -7
. گرایی است که نه به اعمال بلکه به شخصیت و کاراکتر افراد اشاره داردفضیلت

   .این رویکرد در بند دیگري مورد بررسی قرار گرفت
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آن عمل و اول قصدي درونی براي انجام  :تشکیل شده است
اي نیز به همراه دارد که  نتیجه دوم نمود فیزیکی آن عمل که

ها را  اگر ارزش. شود میامور جهان منجر  به تغییري در وضع
نسبت دهیم ) یعنی بر قصد و نمود فیزیکی آن(بر خود عمل 

اي که به بار  گرا خواهیم بود و اگر آن ارزش را به نتیجه وظیفه
افشاگري . گرا خواهیم شد آورند نسبت دهیم نتیجه می

حداقل (سوءرفتارهاي علمی، عملی است که شاید نتایج آن 
ظر نرسد و محاسبه سود و زیان آن ارزشمند به ن) در ابتدا

پذیر نباشد، اما از آنجا که  براي افراد یک سازمان انجام
گرایی  شود از منظر وظیفه راستگویی عملی ارزشمند قلمداد می

لذا هر . افشاگري ارزشمند قلمداد خواهد شد) از همان ابتدا(
به نحو خاصی ممکن است یک موضوع   کدام از این مکاتب

  .گذاري کنند شخاص را ارز
ها  هر چند همیشه مناقشاتی در مورد این گونه از استدالل

توان امیدوار بود که استفاده از  وجود دارد اما همیشه نیز می
به عنوان مثال در . تر کند گیري را اخالقی آنها بتواند تصمیم

نظر گرفتن و محاسبه نتایجی که پذیرفتن یا نپذیرفتن یک 
) ولید و توزیع محصوالت تراریختهدر تمثالً (سیاست خاص 
تواند آن تصمیم را به تصمیمی اخالقی مبدل  وجود دارد می

تواند میزان  عرضه این محصوالت از این بابت که می. کند
هاي غذایی در اختیار دیگران قرار دهد باید  زیادي فرآورده

رسد ممکن است  اما از آنجا که به نظر می]. 12[انجام شود 
از آن جهت که تکامل آنها با تکامل انسان که ( این محصوالت

و تا (نتایج نامطلوب ) کننده آن است هماهنگ نبوده  مصرف
نیز به همراه داشته باشد نیازمند نوعی ) اي به امروز ناشناخته

در نظر گرفتن همه این مالحظات . کنترل نیز خواهند بود
قی گذار را اخالقی یا غیراخال تواند تصمیم یک سیاست می
  .کند

  رویکردهاي شناختی به توسعه اخالقی 6- 2
هستند  1در کنار رویکردهاي فلسفی که غالباً هنجاري

هاي رشد اخالقی در  رویکردهاي توصیفی برآمده از نظریه
گذاري به کار برده  علوم شناختی نیز در حوزه اخالق سیاست

کارهاي الرنس کوهلبرگ در این زمینه به عنوان نقطه . اند شده
 2لبرگهو کو یکه کولب یدگاهیدطبق . اند آغاز قابل توجه

                                                 
1- Normative 
2- Colby and Kohlberg 

فرآیند رشد،  یط) امعو جو(اند، افراد  ارائه کرده] 14و13[
 نیا. گذارند یرا پشت سر م یشش مرحله استدالل اخالق

را به دست  یاز تکامل استدالل اخالق ییشما ،مراحل
 يفرد برا تیمعنا که از رهگذر آنها کفا نیبه ا دهند، یم

سرعت ارتقاء به مراحل . ابدییم شیافزا یاستدالل اخالق
به  يفرد دیشا یدر افراد مختلف متفاوت است و حت يبعد

 نیاصل مهم در ا کیحال  نیبا ا. ابدیمراحل باالتر دست ن
فرد  یدانش و تجربه به رشد اخالق شیافزا :وجود دارد هینظر

او را در مراحل رشد  تیکه موقع یمعن نیبه ا رساند، یمدد م
تواناتر  یو او را در استدالل اخالق دهد یارتقاء م یاخالق
فرد در  یاستدالل اخالق هاي وهیش ،ه عبارت دیگرب. کند می

مراحل  نیلبرگ اهکو. شود طول مراحل رشد او دگرگون می
از سطح  کهي به طور نشاند، یم یرشد را در سه مرحله کل

به  ،شود و پاداش است آغاز می هیتنب مبتنی برکه  يشاقراردادیپ
را دغدغه نظم و  یاخالق استدالل هیکه پا يسطح قرارداد

کند و در مرحله  گذر می سازند یم یاجتماع يهنجارها
 نیرسد که در آن قوان می يبه سطح پساقرارداد ،شرفتهیپ

 یاستدالل اخالق کی هیشمول اخالق پا شده و جهان یدرون
 ].14و13[ رندگی یقرار م

نیز کاربرد و توسعه  3وارت و اسپرینتالاستتحقیقات تجربی 
شناختی را نمایندگی - هاي رشد اخالقی مند نظریه نظام
پردازد که  تحقیقات این دو به این موضوع می. کنند می

گذاران و مدیران حوزه عمومی چگونه به معضالت  سیاست
هاي استیوارت و اسپرینتال  پژوهش. اندیشند اخالقی می

رهنگی هستند و همانند تحقیقات کوهلبرگ تحقیقاتی میان ف
شوند  به طور مثال شامل مطالعاتی در لهستان و روسیه می

اند که تا روزگار ما ادامه  این مطالعات آغازگر راهی بوده] 15[
  .دارد و در آینده نیز ادامه خواهد داشت

در بسیاري از موارد این امکان وجود دارد که با تحلیل سودها 
که چرا فرد خاصی  هاي انجام یک عمل، توضیح دهیم و زیان

به عنوان مثال یک عمل غیراخالقی (انجام دادن عمل خاصی 
را انتخاب ) همانند انجام یک سوءرفتار علمی یا موارد مشابه

گذار را در  تواند یک سیاست چنین توضیحاتی می. کرده است
به عنوان مثال . بینی، کنترل یا هدایت آن اعمال کمک کند پیش

رفتارهاي علمی همانند تقلب،  سوءدر توضیح چرایی انجام 

                                                 
3- Stewart and Sprinthal 
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توان به این توجه کرد که اگر  جعل یا تحریف آثار علمی، می
شدن یک سوءرفتار علمی، به نسبت سودي که  هزینه کشف

و (شود کم باشد،  در نتیجه کشف نشدن آن عمل ایجاد می
سوءرفتار ) احتمال کشف شدن آن سوءرفتار نیز زیاد نباشد

در . ه عقالنی محسوب خواهد شدعلمی عملی داراي توجی
گذار با اطالع از  رسد که سیاست این موارد است که به نظر می

تواند به نحوي شیوع این نوع  می) و تغییردادن آن(این شرایط 
  .از رفتارها را کنترل کند

  
  گذاري براي تحلیل ابعاد اخالقی سیاست یچارچوب -3

در . بود این بخش از مقاله خود شامل دو زیربخش خواهد
قسمت اول، رویکردهاي نظري در تحلیل فرآیند 

شوند و تلفیقی از این رویکردها  گذاري معرفی می سیاست
ها و  در قسمت دوم خواهیم دید که این مدل. ارائه خواهد شد

بخشی به مسائل موجود  رویکردهاي نظري چه کمکی در نظام
ده گذاري و تعریف مسائلی براي تحقیقات آین اخالق سیاست

  .کنند می
  گذاري نظریه سیاست 1- 3

گذاري به بهترین نحو  رویکردهاي موجود در مطالعه سیاست
]) 16[گذاري عمومی  توسط پیتر جان در کتاب تحلیل سیاست
ها و  جان نظریه پیتر. مورد بازخوانی و مرور قرار گرفته است

گذاري را در پنج طبقه عمده جاي  رویکردهاي تحلیل سیاست
  :مشتمل بر طبقات زیرین اند دهد که می

هاي سیاسی همچون پارلمان،  سازمان: 1رویکرد نهادي) الف
ها عواملی هستند که خروجی  هاي حقوقی و بوروکراسی نظام

سازي را مشخص  گذاري و تصمیم فرآیندهاي سیاست
  .بخشند سازند و به سیاست شکل می می
ررسمی هاي روابط غی ها و شبکه انجمن: 2اي رویکرد شبکه) ب

گذاري  چه درون و چه بیرون نهادهاي سیاسی نتایج سیاست
 .کنند را معین می

عوامل اقتصادي و اجتماعی : 3اجتماعی-رویکرد اقتصادي) ج
سازند که کدام  احاطه کننده فضاي سیاسی مشخص می

شوند و خروجی فرآیندهاي  تصمیمات گرفته می
 .کنند گذاري را معین می سیاست

                                                 
1- Institutional Approach 
2- Group & Network Approach 
3- Socio-economic Approach 

هاي بازیگران  زنی ترجیحات و چانه: 4عاقالنهنظریه انتخاب ) د
این . بخشند ها شکل می سیاسی به تصمیمات و خروجی

ها میان عناصر  اي از بازي ها در هیأت رشته زنی چانه
ها، ساختار  بندند که در آن بازي کننده صورت می مشارکت
-اقتصاديهاي ممکن از طریق شرایط نهادي و  انتخاب
 .دشون تعیین می اجتماعی

حل مسائل  هاي مرتبط با راه ایده: 5محور رویکرد ایده) هـ
ها و  ایده. گذارانه زندگی مستقل خویش را دارند سیاست
شوند و در اذهان نفوذ  ها در فضاي سیاسی منتشر می اندیشه
کنند و به شکلی مستقل از منافع یا مقدم بر آنها بر  پیدا می

 .گذارند ها تأثیر می روي خروجی

کوشند  گانه فوق به نوبه خویش می ز رویکردهاي پنجهر یک ا
هاي تولید سیاست در یک نظام  ین عوامل و سازوکارتر مهمتا 

عدي از ابعاد . سیاسی را مشخص سازند هر کدام از آنها ب
کنند  گذاري را به عنوان عامل اصلی معرفی می فرآیند سیاست

خویش در کتاب  ]16[پیتر جان . سازند و آن را برجسته می
پس از یک بررسی مفصل و نقادانه روي یکایک رویکردهاي 

رود که هرکدام از این رویکردها تنها بخشی از  برآن می ،فوق
واقعیت را مورد مالحظه قرار داده و تبیینی جزئی از امور به 

هایی را مورد اشاره و بحث  آنها معموالً مثال. دهند دست می
اه فکري خودشان را انداز و دستگ دهند که چشم قرار می

هایی از تصویر را خارج از  کند و در نتیجه بخش تقویت می
برخی از این رویکردها براي تبیین ثبات . دهند دید قرار می

سیاسی مناسب هستند در حالی که از توضیح تغییرات 
. کنند برخی برعکس، تغییرات را به خوبی تبیین می. عاجزند

وهاي با ثبات و مکرر اما از توضیح دادن روندها و الگ
راه حل پیشنهادي پیتر جان براي بهبود این وضعیت،  .عاجزند

گذاري  رفتن به سمت نوعی رویکرد تلفیقی در مطالعه سیاست
گذاري از یک منظر تلفیقی  سازي و سیاست تصمیم. است

به طور مثال، . برآیندي از تعامل فرآیندهاي گوناگون است
ها  با نهادها در تعامل اند و ایدهانتخاب فردي بازیگران سیاسی 

وي  .به طور مستمر با منافع فردي و جمعی بده بستان دارند
مشخصات کلی این رویکرد تلفیقی را بدین شکل مطرح 

  :سازد می

                                                 
4- Rational Choice Theory 
5- Ideas-based Approach 
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توانند بدین شکل با  استدالل ما این است که رویکردها می«
کننده عمل و  گر میان عوامل محدود پیوند یابند که تحلیل هم
بدین ترتیب، نهادها، . دشوتفاوت قائل هاي عمل، علت

-اي و گروهی و ساختارهاي اقتصادي الگوهاي روابط شبکه
دهند و  هاي عمل انسانی را تشکیل می اجتماعی، محدودیت
د به طور مستقل تغییر نتوان ها گاه می البته این محدودیت

 بازیگران فردي موتور تغییر هستند و مبنایی براي عمل. نمایند
ها در این میان به بازیگران انسانی هدف  ایده. آورند فراهم می

هایی براي ابراز منافع این بازیگران  بخشند و راه و آرمان می
آنچه معماي اصلی را در این بین تشکیل . کنند فراهم می

است که این فرآیندها از آن طریق،  سازوکاريدهد کشف  می
  ].16[» پردازند تعامل میهاي مختلف به  ها و مکان در زمان

 واژگاناین چارچوب تلفیقی را اگر بخواهیم با استفاده از 
توانیم بگوییم که  ها بیان کنیم، می مرسوم در نظریه سیستم

 سامانه«سازي سیاسی اساساً عبارت است از یک  تصمیم
شامل یک حلقه مرکزي است که  سامانهاین . »گذاري سیاست

رد انتخاب عاقالنه توصیف به بهترین وجهی توسط رویک
عناصري همچون تعریف مسئله، تعیین راه . گردیده است

ها، انتخاب یک راه حل، اجرا  هاي ممکن، ارزیابی انتخاب حل
و در نهایت ارزیابی نتایج، کلیت حلقه مرکزي را تشکیل 

گذاري عالوه بر این شامل عوامل  سیاست سامانه. دهند می
یط حلقه مرکزي قرار دارند و اي است که در مح محدودکننده

هایش را  سازند و انتخاب عملکرد آن حلقه را محدود می
نهادهاي سیاسی و حقوقی، شبکه . دهند تحت تأثیر قرار می

سه  اجتماعی-اقتصاديروابط مبتنی بر منافع و ساختارهاي 
حلقه را تشکیل  عملکرددسته اصلی از عوامل تحدیدکننده 

از رویکردهاي نظري اشاره شده در یکی  هر یکدهند که  می
عامل چهارم، . گیرند در باال به تفصیل مورد بحث قرار می

تواند به طور کامل به عنوان عاملی  نمی اگر چهها  یعنی ایده
محدودکننده در نظر آورده شود اما به هر شکل عاملی نسبتاً 

رجوع (سازد  میمستقل است که ماهیت حلقه مرکزي را متأثر 
  ).1 شکلبه 

  
  گذاري عمومی سیاست سامانهشمایی از ) 1شکل 

توانیم تصور کنیم  می سامانهاي از این  براي تحصیل درك ساده
نشسته و  سامانهگذار در وسط این  سیاستیا تیم که فرد 

این . سازي است مشغول محاسبات عقالنی براي تصمیم
بازیگر اصلی توسط چهار عامل از بیرون حلقه تحت تأثیر و 

و خروجی این نظام در نهایت برآیندي  1گیرد فشار قرار می
  .خواهد بود از کلیت این تعامالت

                                                 
واضح . در اینجا به هر آنچه بیرون از عقالنیت عرفی اشاره دارد» یرون«واژه  -1

گذار سرچشمه  است که برخی از عوامل محدودکننده از درون شخصیت سیاست
مثال ممکن است خود عضوي از یک گروه ذینفع  به عنوانگذار  سیاست. گیرند می

  . سازي نمایندگی نماید باشد و دیدگاهها و منافع آن گروه را حین فرآیند تصمیم
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البته تنها عکسی فوري و به غایت ساده از  1شکل 
گذاري در اختیار ما قرار  هاي ذاتی فرآیند سیاست پیچیدگی

اي از  به طور مثال حلقه مرکزي در این نظام نماینده. دهد می
همان طور که . طرفه نیست رونده یک یک روند یا حرکت پیش
سازد این حلقه را باید به عنوان فرآیندي  ساباتیر خاطرنشان می

ها  بندي مکرر سیاست، اجراي همراه با دشواري شامل فرمول
تصمیمات در نظر بندي  هاي دائمی براي بازفرمول و تالش
  ].17[گرفت 
محیطی بر حلقه مرکزي نیز  تأثیرگذاري عوامل  سازوگار

. هاي طوالنی و عمیق است ها و بحث موضوعی براي بررسی
هاي  توان گفت که نهادها مشتمل بر سازمان به طور خالصه می

ها از طریق قراردادن  هاي حقوقی و بوروکراسی سیاسی، نظام
ی، امکان حرکت روي صحنه را تا قواعدي براي بازي سیاس

هاي ذینفع در هیأت اپوزیسیون  گروه. سازند حدي محدود می
هاي ائتالف حول موضوعات خاص از طریق اعمال  یا شبکه

سازند تا  گیرندگان آنها را مجبور می فشار بر تصمیم
شان را مورد مصالحه  هاي مورد عالقه هایی از سیاست بخش

رج از فضاي سیاسی، همچون عوامل خا]. 18[قرار دهند 
تغییرات در شرایط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، منابع 

ها  ایده] 19[دهند  قدرت و ماهیت مسائل سیاسی را تغییر می
قرار تحت تأثیر سازي را  ها نیز فرآیندهاي تصمیم و ایدئولوژي

  .گیرند دهند و گاه بر منافع سبقت می می
سطور فوق به شکل  گذاري آن طور که در سیاست سامانه

مجمل توصیف گردید چارچوبی است براي تبیین و درك 
در . هاي درون مرزهاي این سیستم در یک واحد ملی پویایی
مندي  بحث خواهیم دید که این چارچوب، ابزار قدرته ادام

گذاري در  مند مسائل اخالق سیاست بندي نظام براي صورت
  .گذارد اختیار ما می

 ها مند پرسش نظامبندي  صورت 2- 3

 1گذاري آن طور که در شکل  سیاست سامانهقرار دادن  مدنظر
کند تا موضوعات و مسائل  به نمایش درآمده به ما کمک می

مند  بندي کرده و به شکلی نظام گذاري را دسته اخالق سیاست
در بحثی که در ادامه این بخش . با آن مسائل مواجه شویم

ر یک از اجزاي نظام خواهد آمد، خواهیم دید که ه
گذاري مباحث و معضالت اخالقی مخصوص به خود  سیاست

سازد و بنا بر شرایط و مقتضیات  کشد و مطرح می را پیش می

  .کند خود با آن معضالت دست و پنجه نرم می
  گیري هاي اخالقی پیش از تصمیم چالش 2-1- 3

توانیم به دو  را می) 1در شکل (گذاري  هسته فرآیند سیاست
. تقسیم کنیم» پس از آن«و » گیري پیش از تصمیم«ش بخ

گیري شامل عناصري همچون اجرا،  مرحله پس از تصمیم
هاي سیاستی است که بررسی  ارزیابی، یادگیري و پویایی

بحث ما در . اندازیم اخالقی آنها را تا بخش آینده به تعویق می
گیري است که شامل  این بخش ناظر بر مرحله پیش از تصمیم

ناصري همچون تعریف مسئله، تنظیم دستور کار و تحلیل ع
  .شود می 1پذیري امکان

در مورد نحوه  :کند ابراز می] 20[همان طور که ماژونه 
گیري هیچ الگویی که از  گیري مرحله پیش از تصمیم شکل

در این زمینه حتی . پذیرش عام برخوردار باشد وجود ندارد
ها فاقد عمومیت بوده و عمدتاً توصیفی  ترین مدل شده شناخته
گیري مانند نقش  هایی از مرحله پیش از تصمیم جنبه. هستند
یاسی و سیاستی یا اهمیت هاي ذینفع و کارآفرینان س گروه

طور نسبی بیشتر مطالعه شده و  محور به هاي مسئله ائتالف
با این وجود، این احتمال همیشه وجود دارد . ترند شده شناخته

که برخی از افراد و نهادهاي مشخص در حوزه تعریف مسئله 
  .و تنظیم دستور کار از نفوذي انحصاري برخوردار باشند

وزه تنظیم دستور کار نقش ایفاء فرآیند دیگري که در ح
ساالرانه است و  باشد فرآیند مردم مدنظربایست  کند و می می

بنابراین مطالعه پیوندهاي میان مطالعه دستور کار و نظریه 
قابل توجهی براي محققان این   تواند بینش ساالرانه می مردم

  .حوزه فراهم آورد
چارچوب  ها نیز موضوع مهمی در انتخاب و تدوین اولویت
اي در تنظیم  این مسئله نقش ویژه. تنظیم دستور کار است

ها  کند، جایی که خطا در تعیین اولویت ریسک ایفاء می
  .ناپذیري در پی داشته باشد هاي جبران تواند هزینه فرصت می

و باالخره موضوع مهم دیگري که در مطالعه مرحله پیش از 
شارهاي باشد مسئله ف مدنظربایست  گیري می تصمیم
المللی ممکن است  در واقع، فشارهاي بین. المللی است بین

ها و  کیفیت دستورکارهاي ملی را ارتقاء داده و اولویت
  .هاي ملی را تحت تأثیر قرار دهند انتخاب

گیري و عوامل مؤثر در  این تصویر از مرحله پیش از تصمیم

                                                 
1- Feasibility analysis 
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گیري آن به وضوح مطالعه اخالقی ما را در مسیر  شکل
هاي  ها و ائتالف نسبت گروه: اندازد و روشنی میمشخص 

محور و ذینفع با اخالق و رفتار اخالقی چیست؟ افراد و  مسئله
نهادهاي صاحب نفوذ انحصاري در تعریف مسئله و تنظیم 

هاي اخالقی را در عملکرد سیاسی و  دستورکار کدام ارزش
کنند؟ رابطه میان فرآیندهاي  سیاستی خود لحاظ می

گیرد؟  گیري اخالقی چگونه شکل می رانه و تصمیمساال مردم
گذاري در تنظیم دستورکار از مالحظات اخالقی  آیا اولویت
پذیرد؟ فشارهاي ناشی از روند رو به تزاید جهانی  تأثیر می

هاي  هاي ملی را در زمینه رعایت ارزش شدن چگونه دولت
جهانی و حقوق بشر در فرآیندهاي تعریف مسئله و تنظیم 

  دهد؟ ور کار ملی تحت تأثیر قرار میدست
تواند مسیر روشنی را  ها به وضوح می هر کدام از این پرسش

گذاري به روي محققان عالقمند  در حوزه اخالق سیاست
  .بگشاید

  گیري هاي اخالقی پس از تصمیم چالش 2-2- 3
اجرا، ارزیابی و یادگیري سیاستی چگونه با مالحظات اخالقی 

ها، یک مثال روشن  زمینه اجراي سیاستشوند؟ در  درگیر می
هاي عمومی حوزه سالمت است که با بحث  اجراي سیاست
در یک ] 21[هرلیمان و همکارانش . خورند تغذیه گره می

پژوهش در این زمینه به موضوعاتی مثل پیشگیري از چاقی و 
تغذیه، موضوع شیر دادن  درمان آن، پیشگیري و درمان سوء

و مواد معدنی تکمیلی، امنیت غذایی، سالم  ها نوزادان، ویتامین
این تحقیق . پردازند بودن مواد غذایی و چندین مورد دیگر می

هاي  هاي متنوع دخالت ها، انواع و ماهیت به خوبی گستره
هاي  گذارد و متن سیاستی در این حوزه را به نمایش می

ها در  کشد که این سیاست اجتماعی متفاوتی را به تصویر می
آید و عالوه بر این، آرایه متنوع موضوعات  به اجرا در می آنها

هرلیمان و . دهد ها را نیز نشان می اخالقی مرتبط با آن سیاست
دارند که موضوعات اخالقی تنها  همکاران او اذعان می

هاي هر نظم اجتماعی  توانند با در نظرداشتن پیچیدگی می
که  در نتیجه، در حالی. خاص مورد بحث قرار گیرند

توانند سودمند باشند،  هاي کلی اخالقی یقیناً می چارچوب
توان انتظار داشت که رهنمودهاي عملی کافی براي  نمی

  .هاي سالمت عمومی فراهم آورند مجریان سیاست
در خصوص نسبت میان ارزیابی و یادگیري سیاستی با 

ها و مالحظات اخالقی نیز ظرفیت باالیی براي تحقیق  ارزش
خاطرنشان  ]22[و همکاران  1همان طور که وونز. داردوجود 
کنند، ارزیابی سیاستی عملی ذاتاً هنجاري، یعنی موضوع  می

هاي محققانه در بهترین حالت  تالش. قضاوت سیاسی است
طرفانه حقیقت  توانند منطق پژوهش و سنت جستجوي بی می

گذاري کنند، ولی قادر نیستند بر آن  را وارد دنیاي سیاست
در دنیاي آرمانی تحلیل سیاستی، معموالً ارزیابی . سلط یابندت

سیاست را به عنوان یکی از ابزارهاي ضروري شناسایی 
اما . کنند بازخوردها و یادگیري و از این رو بهبود معرفی می

ها، ارزیابی همیشه با خطر کاهش  در دنیاي واقعی سیاست
تهی یا  میان اعتبار روبروست تا آنجا که آن را عملی صوري و

. شود دانند که براي سرزنش دیگران اجرا می اي می بازي
تواند از طریق  روشن است که این بازي سرزنش می

هاي اخالقی کنترل شده و به سمت  اي از محدودیت مجموعه
  .توجه به منافع عمومی هدایت گردد

- ابعاد اخالقی ساختارهاي حقوقی و اقتصادي 2-3- 3
  اجتماعی
میالدي مدل مسلط در مطالعات  1960و  1950هاي  در دهه
در این نوع ] 23[بود » محور جامعه«گذاري یک مدل  سیاست

جمع  به عنوانها  گذاري، سیاست نگاه به فرآیند سیاست
هاي فشار یا خروجی تمایالت بلندمدت  برداري عملکرد گروه

از این منظر، منافع اجتماعی . شدند اجتماعی در نظر گرفته می
هاي فشار براي دستیابی به منافع  از طریق تشکیل گروه متنوع

صاحبان این منافع براي رسیدن . کردند دولتی با هم رقابت می
هاي  به منابع حکومتی و تصویب امتیازات انحصاري از راه

البته . کردند شدند و اعمال فشار می متعدد وارد می
 عضویت(هایی مثل عضویت چندگانه حامیان گروه  محدودیت

گري  مانع افراط) هاي مختلف اجتماعی آنها در گروه زمان هم
هایی از این قبیل مانع تخطی  محدودیت. شود رهبران گروه می

  شود و در این شرایط، البی ها و دولت از قواعد بازي می گروه
هاي عمومی کارآمد و  هاي ذینفع به تولید سیاست گروه
 ،گذاري فرآیند سیاست ،با این ترتیب. انجامد ساالرانه می مردم

ساز و کاري براي نمایندگی منافع شهروندان در نهادهاي 
ساالري را کنترل  دهد و از این طریق هم مردم دولتی ارائه می

این مدل . آورد کند و هم حکومتی پاسخگو پدید می می

                                                 
1- M. Bovens 
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که ترجیحات مردم به شکلی مؤثر به  کندمیتکثرگرا فرض 
هاي سیاسی را  شود و تصمیمات و خروجی دولت منتقل می

فرض بر  همچنین. بیند برآیند تعادل طبیعی آن ترجیحات می
طرف رقابت  بی داور ،این است که دولت و نهادهاي آن

هاي ذینفع هستند و قادرند بسرعت با محیط متغیر تطبیق  گروه
  .یابند

هاي بعد  گذاري عمومی در دهه کثرگرا به سیاستاین نگاه ت
کردند  منتقدان به خصوص اظهار می. مورد انتقاد قرار گرفت

که دیدگاه تکثرگرایانه ساختارهاي تثبیت شده اقتصادي و 
. هاي ناشی از آن ساختارها را ندیده است حقوقی و نابرابري

االن توان به موقعیت انحصاري فع ها می از جمله این نابرابري
سازي سیاسی به دست  بخش اقتصادي، انحصار تقریبی تصمیم

هاي کلیدي را هم در دولت  نخبگان صاحب قدرت که پست
صنعتی در دست دارند و اهمیت -هاي نظامی و هم در مجتمع
گذاري که هیچگاه  هایی از سیاست حوزه(گیري  عدم تصمیم

  .اشاره کرد) شوند گذاري نمی وارد دستور کار سیاست
را ) اقتصادي و نهادي(تقدان نگاه تکثرگرا اهمیت ساختارها من

تواند  اهمیت این ساختارها از جمله می. کنند به ما گوشزد می
ساختارهاي موجود » عادالنه بودن«به پرسشی اخالقی درباره 
در  ايمبدا مستقل و زاینده به عنوانبینجامد و این پرسش را 

  .ي مطرح سازدگذار تحقیقات مرتبط با اخالق سیاست
  هاي اخالقی هاي ذینفع و چالش گروه 2-4- 3

درباره فرآیند ) گرا یا جامعه(در بخش پیشین به نگاه تکثرگرا 
این نوع نگاه علیرغم انتقادات . گذاري اشاره کردیم سیاست

رسد که هنوز  اي که به آن وارد شده، بنظر می ساختارگرایانه
گذاري در  قعی سیاستاي از حقیقت را درباره فرآیند وا پاره

توان به  بنابراین از منظر هدف این مقاله، می. بر داشته باشد
هایی اخالقی در خصوص رفتار  بندي پرسش تدوین و صورت

توان  آیا رفتار اخالقی را می: هاي ذینفع و فشار پرداخت گروه
هاي انسانی هم اطالق کرد؟ اگر  عالوه بر افراد انسانی به گروه

هاي فشار را از  توان عملکرد گروه ، چگونه میاین گونه باشد
هاي اخالقی توصیف یا داوري نمود؟  منظر محدودیت

توانند سنگ بنایی براي توسعه  هایی از این دست می پرسش
  .گذاري باشند یافته در اخالق سیاست یک حوزه مطالعاتی نظام

  هاي اخالقی ها و ارزش ایده 2-5- 3
گذاري عمومی  سیاست جریان اصلی رویکردهاي نظري به

تصویري از تعامل و تعاطی منافع گوناگون و بعضاً متضاد را 
یکی از . گذارد گذاري براي ما به نمایش می در فرآیند سیاست

محور معموالً از جانب  نقدهاي وارد شده بر این نگاه منفعت
گذاري را اساساً ناشی  شود که سیاست ها مطرح می آلیست ایده

گذاران  هاي ذهنی سیاست ها و چارچوب یشهها، اند از ایده
ها و  دانند که جلوتر از منافع فردي و گروهی به سیاست می

آلیستی حتی اگر  این رویکرد ایده. بخشند تصمیمات شکل می
گرا در  به عنوان جانشینی تام و تمام براي رویکردهاي منفعت

ي ا ها را به عنوان حلقه نظر گرفته نشود، دست کم اهمیت ایده
  .سازد گذاري روشن می در زنجیره علل مؤثر بر فرآیند سیاست

گذاري  و سیاست  ها، سیاست ایده«اي با عنوان  کمبل در مقاله
ها و نحوه  بندي نسبتاً جامعی از انواع ایده دسته] 24[» عمومی

از . دهد گذاري به دست می تأثیر هر دسته بر فرآیند سیاست
گذاري  ها در فرآیند سیاست ایدهنظر کمبل پنج طبقه اصلی از 

  :دخیل هستند
 ها بینی هاي شناختی و جهان پارادایم -

 1هاي هنجاري چارچوب -

 فرهنگ جهانی -

 2ها ها و قالب فرض پیش -

هایی درباره نحوه حل کردن مسائل  ایده( 3اي هاي برنامه ایده -
 )خاص

ن هاي اخالقی را در ای اگر بخواهیم ردپایی از اخالق و ارزش
بایست در طبقه دوم، یعنی  گمان می پنج طبقه جستجو کنیم، بی

  .آنها بگردیم به دنبالهاي هنجاري  چارچوب
هاي هنجاري از مفروضاتی بدیهی شمرده شده  چارچوب

ها و سایر انتظارات مشترك  ها، هویت ها، گرایش درباره ارزش
این انتظارات مشترك در پس . شوند ها تشکیل می میان انسان

گیري را با  ینه مباحثات سیاستی قرار دارند و عمل تصمیمزم
دهند که  هایی تحت تأثیر قرار می محدود ساختن طیف گزینه

گیران آنها را مشروع و قابل قبول تلقی  نخبگان و تصمیم
هاي هنجاري مجموعه  به طور خالصه، چارچوب. کنند می

وسایل و وسائط رسیدن به اهداف را کوچکتر و محدودتر 
ها، هنجارها و باورهاي اصولی  ارزش. سازند یم

گذاران طبیعتاً موضع آنها را در موضوعات سیاستی  سیاست

                                                 
1- Normative frameworks 
2- Frames 
3- Programmatic ideas 
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ها و هنجارها به  این ارزش. دهند مختلف تحت تأثیر قرار می
سیاست در » ترین مناسب«کنند تا به  گیران کمک می تصمیم

بدین ترتیب، . هاي کارا دست پیدا کنند میان سیاست
اران معموالً بر مبناي یک منطق اخالقی یا تناسب گذ سیاست

کنند نه صرفاً یک منطق توالی منطقی  اجتماعی عمل می
  ].24[حوادث ممکن 

آید مطالعه اخالق  همان طور که از مالحظات فوق بر می
محور نیز مسیري  هاي ایده گذاري در چارچوب دیدگاه سیاست

سائل و و م کردهجذاب پیشاروي محققان این حوزه باز 
  .نماید هاي فراوانی را براي پژوهش و بحث ارائه می حل راه
  
  رعایت اخالق در مقاالت علمی ایران موردکاوي -4

کاوي خاصی در ایران صورت  هرچند مطالعه تجربی یا نمونه
توان یک تصمیم سیاستی خاص در  با این حال می ،نگرفته

بررسی مورد آموزش عالی را در چارچوب مورد نظر مورد 
  .قرار داد

  گیري هاي اخالقی پیش از تصمیم چالش 1- 4
هاي اخیر کشف و افشاي مواردي از تقلب آشکار  در سال

هاي ایران  علمی در میان اساتید شناخته شده و نامدار دانشگاه
فشار . علمی کشور بوده است-براي مدتی نقل محافل سیاسی

هاي اخالقی حاصل از این اتفاقات تنظیم کار در نهاد
گیرنده در خصوص تقلب را تحت تأثیر قرار داده  تصمیم
توان گفت که  مورد مرتبط با همین موضوع که می. است

المللی به نتیجه مؤثر منجر شده، تصویب قانون  فشارهاي بین
مقابله با پیشگیري و مقابله با سرقت در آثار علمی در سال 

قابله با نامه اجرایی پیشگیري و م همچنین آئین. است 1396
  .است شدهتقلب علمی نیز تدوین و تصویب 

اي  نامه اجرایی طی کردن مرحله در تصویب قانون و آئین
توانست بسیاري از وجوه که امروز فقدان آن  ساالرانه می مردم

تعریفی که از  ،در مورد قانون. شود را لحاظ کند احساس می
تر از آن است که بتواند  تقلب علمی در ارائه شده نحیف

نتیجه . را در خود جاي دهد 1تر سوءرفتار علمی مفهوم غنی
رسد  هر چند به نظر می(نامه اجرایی  این است که در تهیه آئین

) کردهساالرانه را طی  نویس آن مسیري مردم که تهیه پیش
  .هایی ایجاد شود محدودیت

                                                 
1- Scientific Misconduct  

  گیري هاي اخالقی پس از تصمیم چالش 2- 4
هایی در اجرا  هاي پسینی و بازنگري نیاز به ارزیابی در اینجا،

در (شود اینکه آیا ارزیابی پسینی در این سیاست  احساس می
مورد قانون پیشگیري و مقابله با تقلب در آثار علمی وجود 

و ها  خواهد داشت و اینکه تا چه اندازه این بازنگري با دغدغه
هاي متفاوت دانشگاهی مرتبط  هاي موجود در رشته ارزش
شوند نیز از مواردي است که وجه اخالقی سیاست مورد  می

  .نظر را روشن خواهد کرد
- ابعاد اخالقی ساختارهاي تثبیت شده اقتصادي 3- 4

  اجتماعی و حقوقی
بسیاري از متخصصان  ،با وجود اعمال این نوع تصمیمات

نامه  رفتارهاي علمی را تصویب آئینعامل اصلی و اساسی سوء
بیشتر از آنکه به کیفیت (علمی که  ارتقاء اعضاء هیأت

نگر است  بسیار کمیت) هاي پژوهشی توجه کند فعالیت
ها  شود که باال بردن کمیت مشکل از اینجا ناشی می. دانند می

حتی اگر (هایی به دست آید که  ممکن است از روش
لذا . ارزشمند نیستند) به لحاظ علمی( الزاماً) غیرقانونی نباشند

تثبیت شده ) تا حدي(رسد که این ساختار حقوقی  به نظر می
در صورتی که توافقی در مورد نقایص آن میان ذینفعان (و 

تالش براي تغییر یا جایگزین کردن آن ) وجود داشته باشد
گذاري مرتبط با  تواند وجه اخالقی مهمی را در سیاست می

  .کندتقلب ایفاء 
  هاي اخالقی هاي ذینفع و چالش گروه 4- 4

هاي  ها و شیوه هاي دانشگاهی متفاوت با ماهیت وجود رشته
نامه مورد نظر ناچار به  عملکرد متفاوت که با تصویب آئین

گذارانه واحدي هستند نشان دهنده  تبعیت از تصمیم سیاست
نامه  گیري و تصویب این آئین این است که در تصمیم

نامه ارتقاء  آئین. اند ذینفع متفاوت دخالت داده نشده هاي گروه
که اهمیت ان در بحث سوءرفتارهاي (علمی  اعضاء هیأت
هاي  نیز به نحوي تدوین شده است که ویژگی) علمی ذکر شد

هاي مختلف علوم در نظر گرفته نشده است  اختصاصی گروه
هاي  بندي کلی تنها سه دسته از فعالیت و در یک تقسیم

پژوهشی و خدمات اجرایی به رسمیت شناخته شده  ،شیآموز
  ].25[است 

  هاي اخالقی ها و ارزش ایده 5- 4
عد مهم و پررنگ در  در چهار دهه اخیر یک ب
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عد ایدئولوژیک  گیري تصمیم هاي سیاستی کالن در ایران، ب
ها و  بینی هاي شناختی و جهان پارادایم. بوده است
دوران ذهنیت نخبگان هاي هنجاري خاصی در این  چارچوب

هاي کلیدي آنها را  سازي داده و تصمیم سیاستی ما را جهت می
عد ایدئولوژیک . ساخته است مشروط می توجه به تأثیر این ب
هاي مرتبط با مهار تقلب علمی داراي  گذاري در سیاست

نقشی که شوراي توجه به به عنوان مثال . اهمیت خواهد بود
نامه  نهایت تصویب کننده آئین که در(عالی انقالب فرهنگی 

  .تواند داراي اهمیت باشد میدارد، در این زمینه ) ارتقاء است
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