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 چکيده

ای است که در مورد رشد درونی ساالری دینی، وظیفههای مهم حکومت مردمیکی از ویژگی

تابعین خود دارد. طبق این وظیفه، دولت مکلف است که تالش خود را در راستای تعالی دادن 

رونی افراد، وجود هایی واال مصروف دارد. یکی از لوازم رشد دمعنوی اشخاص و پرورش دادن انسان

است. اما زمانی که حکومت برای  -به معنای داشتن قدرت انتخاب بین صواب و خطا–آزادی 

پردازد، ممکن است باعث تخدیش جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از این آزادی، به تحدید آن می

نیز در نظر  رشد درونی افراد نیز بشود. حال اگر این وضعیت را در رابطه با کارگزاران حکومت

های تحدید آزادی، نظارت بگیریم، آنگاه دوباره همین سازوکار وجود خواهد داشت. یکی از راه

باشد. بنابراین باید است و یکی از ابزارهای نظارت نیز ایجاد کردن شفافیت در امور دولتی می

ر عین استفاده ساالر دینی بتواند دتوان برگزید که حکومت مردمبررسی کرد که چه راه حلی می

که بستر و زمینه رشد و تعالی افراد و کارگزاران –االمکان آزادی اشخاص از ابزار شفافیت، حتی

ای به یافتن راه حلی برای را از بین نبرده و آن را حفظ نماید. در این مقاله به روش توسعه -است

عبارتست از اینکه باید مسئله مذکور پرداخته شده است و در نهایت، راهکاری که  ارائه شده، 

الوقوع هر کدام بندی شده و بین فساد ممکنشود، درجهشفافیتی که بر امور کارگزاران اعمال می

 شود، تناسب و توازن وجود داشته باشد.از کارگزاران و شفافیتی که بر او اعمال می

ن، ساالری دینی، آزادی، فساد، رشد درونی کارگزاراحکومت مردم :يديکل واژگان
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 مصطفی اميري

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق)ع(

 
 نام نویسنده مسئول:

 اميريمصطفی 

و جایگاه آن  با رشد درونی کارگزاران« شفافيت»ارتباط 

 ساالري دینیدر حکومت مردم
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 مقدمه
-مندان نسبت به جوامع انسانی بوده است. چرا که در این صورت، اکثر آرمانرشد درونی افراد از دیرباز مورد توجه مشفقین و دغدغه

تکاری خواهد هایی رشدیافته و واال محقق خواهد شد و جامعه بشری به باالترین سطح از عدالت و درسی زیست انسانهای بشریت در سایه

رسید. با وجود اهمیت فراوان رشد درونی، این امر تنها در رفتارهای اشخاص حقیقی مورد توجه قرار گرفته است و زمانی که این اشخاص 

-اهمیت جلوه میشوند، به فراموشی سپرده شده و گویی که رشد آنان بیدارای شخصیت حقوقی گشته و تبدیل به کارگزاران حکومت می

تواند به فعالیت بهینه و صحیح آنان منجر شده و دولت را در رسیدن به اهدافی که مدّ نظرش ل آنکه رشد و تعالی کارگزاران میکند. حا

است، یاری رساند. آنچه دارای اهمیت است، آن است که یکی از لوازم رشد افراد، برخورداری از آزادی است و تنها افرادی که دارای آزادی 

ن را خواهند داشت که از نظر درونی نیز به رشد و کمال برسند. الزم به ذکر است که منظور از آزادی در این مقاله، دارا بودن باشند، این امکا

توان در هر ایدئولوژی و چهارچوبی بررسی کرد و آزادی را امکان قدرت انتخابگری بین صواب و خطا است. بنابراین این مفهوم را می

 ای درون یا بیرون چهارچوب ایدئولوژی مورد نظر دانست.ینهگزینشگری افراد بین گز

که راه –اما از آنجا که برخورداری انسان از آزادی، ممکن است باعث شود تا او به جای برگزیدن راهی درون چهارچوب و ایدئولوژی 

ردی از این امر جلوگیری به عمل آورد. در به گزینش راهی خارج از چهارچوب مذکور بپردازد، باید در موا -شودصواب و صحیح دانسته می

های مذکور پرداخت. منظور از تحدید آزادی نیز اینجا سوءاستفاده از آزادی تحقق پیدا کرده است و باید برای مقابله با آن، به تحدید آزادی

شود، آن است که به راین آنچه حاصل میباشد. بنابهای خارج از چهارچوب و واداشتن افراد به فعالیت درون آن میکاستن از امکان گزینش

خاطر تقلیل آزادی شخص، امکان رشد درونی او نیز تقلیل پیدا خواهد کرد. حال با توجه به اینکه یکی از مواردی که منجر به تحدید آزادی 

ی افراد را بررسی کرد که آیا اگر باشد، باید ارتباط بین شفافیت و رشد درونشود، نظارت است و یکی از ابزارهای نظارت نیز شفافیت میمی

شود، پس چه راهی را باید برگزید که آن راه، هم با برخورداری از شفافیت، فساد را کاهش دهد و وجود هر کدام باعث تخدیش دیگری می

توجه صرف به از بین هم با حفظ آزادی افراد، مخل رشد درونی آنان نگردد. طرفداران شفافیت مطلق، بدون توجه به آثار ضدتربیتی آن و 

گویند و تنها در برخی قیدوشرط آن بر کارگزاران حکومتی سخن میبردن فساد کارگزاران، آن را غیرقابل خدشه دانسته و از لزوم اعمال بی

توان (؛ این در حالی است که نمیBigo and Carrera and Guild and Walker ،0202 :002کنند )موارد خاص، آن را استثنا می

ر آثار منفی این ابزار نظارتی را نادیده گرفت و به طور مطلق به آن دامن زد. همچنین در باب مربوط به آزادی باید گفت که تاکنون آنچه د

-علم حقوق مورد بحث واقع شده است، آزادی برای شهروندان و محدودیت روزافزون برای کارگزاران حکومت بوده است و برای مثال، لیبرال

(. اما هیچ وقت از Paul, Miller and Paul ،0200 :viiاند )کردهیک همواره از آزادی شهروندان و محدودیت دولت حمایت میهای کالس

های الزم برای کارگزاران حکومتی سخن گفته نشده و به آن پرداخته نشده است؛ حال آنکه باید توجه نمود که کارگزاران نیز به مثابه آزادی

توان از توجه به اند، در خصوصیات متعددی با شهروندان جامعه، دارای اشتراک هستند و نمیای شخصیت حقوقی شدههایی که دارانسان

 مبحث آزادی در رابطه با آنان اغماض نمود.

است. در این مقاله در ابتدا به بررسی ارتباط بین آزادی و رشد درونی افراد پرداخته شده و آزادی، الزمه رشد درونی دانسته شده 

ساالر دینی، رشد درونی کارگزاران دانسته شده است، به بیان این موضوع پرداخته است سپس با توجه به اینکه یکی از وظایف دولت مردم

که از طرفی، وجود آزادی برای رشد درونی الزم است و همین امر ممکن است باعث ایجاد فساد نیز بگردد، و از طرفی نیز تحدید آزادی، 

د را از کارگزاران خواهد گرفت، هرچند امکان فساد را نیز به شدت کاهش خواهد داد. در انتها نیز راه حلی بیان شده است که تا امکان رش

 های الزم حفظ گردند و هم فساد کاهش پیدا کند.حدّ امکان، هم آزادی

گفته شده است. منظور از این اصطالح، سخن « تربیت سیاسی»در رابطه با این موضوع، در برخی از کتب و مقاالت، از عبارت 

( و 00: 0931پردازد )داودی و فاضلی دهکردی، جریانی هدفمند دانسته شده که به هدایت جامعه به سوی مصالح دنیوی و اخروی مردم می

هایی همچنین در کتاب(. 9: 0931هدف آن، تربیت عموم مردم و سیاستمداران و کارگزاران بر اساس اصول و اخالق اسالمی است )احسانی، 

شده و لزوم تربیت جامعه و کارگزاران اثبات شده نیز از این امر سخن گفته « دکتر سید محمد رادمنش»اثر « تربیت سیاسی در اسالم»نظیر 

ثیر اخالق بر روی ای به تأثیر انجام امور حاکمیتی بر رشد کارگزاران از نظر اخالقی و درونی ندارند و تنها بر تأاست؛ ولی هیچ یک اشاره

اند. در حالی که در این اخالقی به جامعه پرداخته -های صحیح سیاسیها و بینشاند و یا به دادن آگاهیانجام امور حاکمیتی سخن گفته

بر ارتباط  مقاله از این سخن گفته شده است که انجام امور سیاسی و حکومتی چه تأثیری بر رشد و تربیت درونی و اخالقی افراد دارد و نیز

 بین آزادی و رشد درونی در مورد کارگزاران تأکید شده است که در هیچ مقاله یا کتابی به آن اشاره نشده است.
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 اشخاص حقيقی iشخصيت -الف

و تواند با اختیار و آزادی، راه گری است و میهای انسان، برخورداری از آزادی است. شخص آزاد دارای قدرت انتخابیکی از موهبت

(. به عبارت دیگر، خداوند انسان را آزاد و 093: 0931کند را برگزیند و مسئولیت آن را نیز خود بر عهده بگیرد )خراسانی، عملی که اراده می

تواند بین خطا و صواب، به انتخاب دست زده و از این طریق، سرنوشت خویش را ( و او همواره می33: 0939مختار آفریده )حائری تهرانی، 

(. بدین ترتیب پس از ایجاد شدن چالش درونی 11: 0939قم زده و بدون جبر، در مسیر تکامل حرکت کند یا راه انحطاط را بپیماید )صدر، ر

زند و به عنوان یک فاعل مختار، با تمیز نفع از گری میهای روحی انسان، شخص دست به گزینشو به فعالیت واداشته شدن نیروها و اراده

 (.93: 0931کند )عالمه طباطبایی، از شر، عمل می ضرر یا خیر

ها و تواند قدرتآنچه اهمیت دارد، آن است که شخص آزاد از رهگذر چالش درونی و مخیر بودن در انتخاب بین صالح و فساد، می

ای برای تواند به عنوان زمینهمی های درونی خود را تقویت کرده و در نهایت به رشد برسد و اساسا وجود این آزادی و اختیار است کهاراده

های خویش دارای آزادی (؛ زیرا انسان زمانی رشد خواهد کرد که در کارها و انتخاب0931رشد و سعادت او عمل نماید )رهبر و اصالنی، 

نها توان انجام کار های درون خود، ت(. اما اگر امکان خطا و فساد از او اخذ شود و شخص بدون تجربه کشمکش091: 0932باشد )مطهری، 

ها و گیاهان نگریست و صواب را داشته باشد، آنگاه رشد درونی نیز در او حاصل نخواهد شد. بنابراین نباید به رشد انسانی مانند تربیت دام

راه خطا را در (. هرچند ممکن است شخص از آزادی، سوءاستفاده نماید و 93: 0930انسان را مسخ و اختیار او را نفی کرد )صفایی حائری، 

 پیش گیرد، اما باید دانست که بدون این آزادی، امکان رشد او نیز وجود نخواهد داشت.

ها است و شخص در سایه امکان انجام عمل صحیح توان اینچنین نتیجه گرفت که آزادی، یکی از لوازم رشد درونی انسانبنابراین می

 ه رشد رسیده و تبدیل به انسانی واال و رشید گردد.تواند با انتخاب راه صحیح بیا نادرست است که می

شوند، نیاز به تحدید این اما از آنجا که همگان در استفاده از آزادی، راه صالح را پیش نخواهند گرفت و گاه از دایره صواب خارج می

د. ولی با توجه به اینکه یکی از لوازم رشد آزادی به وجود خواهد آمد. پس برای جلوگیری از سوءاستفاده از آزادی، باید آن را محدود نمو

درونی انسان، آزادی دانسته شد، با این وصف، تحدید آزادی منجر به تخدیش رشد درونی افراد نیز خواهد شد؛ چرا که نباید برای رشد 

 (.091: 0939انسان، آزادی او را محدود کرده و از تحمیل امری بر او استفاده نمود )مرزوقی، 

 

 حقيقیِ اشخاص حقوقی iiشخصيت -ب
قاعده مذکور، بر کارگزاران حکومتی نیز شمول دارد و آنان هم از این قاعده مستثنا نیستند. زمانی که اشخاص در حوزه عمومی قرار 

های یها هستند، دارای همان ویژگپردازند نیز از آن جهت که همان انسانگیرند و به عنوان یک کارگزار حکومتی به ارائه خدمت میمی

ها نیز در حیطه وظایف خود امکان انجام عمل خطا یا صواب را داشته باشند، آنگاه باشند. بر این اساس اگر آنمذکور در قسمت پیشین می

ها گرفته شود، امکان رشد نیز از آنان سلب خواهد شد. رسند و در صورتی که امکان انتخاب از آندر صورت انتخاب عمل صواب، به رشد می

 براین باید به بررسی این امر پرداخت که برای عدم توقف رشد درونی کارگزاران حکومتی چه باید کرد؟بنا

 -اعم از شهروندان و کارگزاران–ها متکفل رشد درونی اشخاص آنچه ابتدائاً در اینجا قابل بحث است، این است که آیا اساسا دولت

-بی»و « iiiگراییکمال»ها شکل گرفته است، که عبارتند از نسبت به وظایف دولتباشند یا خیر؟ با توجه به این مطلب، دو نگاه می

ها نباید به تأمین امنیت، رفاه و بهداشت شهروندان بسنده کنند و موظفند که عالوه بر آن، شهروندانشان را طبق نگاه اول، دولت«. iiطرفی

(. اما رویکرد اخیر معتقد Campbell ،0201 :031ود را مبذول دارند )به زندگی مطلوبی نیز برسانند و برای نیل آنان به کمال، تالش خ

های دیگر، مطلوب و ها برای نیل شهروندان به زندگی مطلوب، اذن دخالت ندارند و نباید شیوه مشخصی از زندگی را از شیوهاست که دولت

ها قرابت بیشتری این رویکرد در واقع به عقاید لیبرالیست(. Farrelly ،0221 :001تر تلقی کرده و آنان را به آن سمت سوق دهند )کامل

(. اما از 03: 0933دارد که معتقد بودند دولت هر عمل مثبتی که برای رفاه معنوی شهروندان انجام دهد، نادرست و ناصواب است )نوبهار، 

-ذهنیت»و « iiiiتکثرگرایی»، «iiiگراییشک»، «iiبرابری»، «iخودآیینی»طرفی دولت، عبارتست از مفاهیمی مانند آنجا که مبانی بی

توان گفت که حکومت اسالمی بیشتر ( و این مبانی از نگاه اسالمی قابل پذیرش نیست، بنابراین می19: 0939)راسخ و رفیعی، « iiگرایی

 باشد.گرا میمتمایل به دولت کمال

اعم از کارگزاران و –ی، رشد درونی اشخاص ساالر دینتوان گفت از آنجا که یکی از وظایف حکومت مردمبه این ترتیب می

اعتنا باشد. چرا که حکومت دینی باید تمام تالش خود را بکند تا بتواند افرادی که تحت تواند نسبت به آن بیاست، بنابراین نمی -شهروندان

باشد ، سعادت و هدایت جامعه میحاکمیت او هستند را به رشد و سعادت معنوی برساند و در واقع، ابزاری است که در جهت تأمین رشد

(. در اندیشه اسالمی اساساً یکی از حقوقی که مردم بر دولت اسالمی دارند، آن است که دولت، آنان را در مسیر نیل به 00: 0933)شاکرین، 

در قانون اساسی  (. در حکومت جمهوری اسالمی ایران نیز همین نگاه وجود دارد.000: 0931کمال، هدایت نماید )توحیدی و نعیمی، 
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وظیفه رشد درونی افراد به دولت اعطا شده است. طبق  -iساالر دینیبه عنوان سند اساسی یک حکومت مردم–جمهوری اسالمی ایران 

دهد تا راه خود را به سوی هدف نهایی )حرکت به سوی مقدمه آن، حکومت از دیدگاه اسالم، تبلور آرمان ملتی است که به خود سازمان می

باشد. از نظر او مردم نیز می« iiموریس هوریو»( بگشاید. الزم به ذکر است که این نگاه به ماهیت حکومت، مشابه نظر اندیشمندانی مانند اهلل

ها نظام دولت است؛ بنابراین ماهیتا دولت )و اعضای آن(، همان ملت دهند که یکی از انواع این سازمانهای مختلفی را میبه خود، سازمان

(. در مقدمه قانون اساسی نیز تفکیکی بین کارگزاران و مردم انجام نشده است؛ Hauriou ،0202 :30که به خود سازمان داده است )است 

توان این گزاره را نسبت به افراد مردم و کارگزاران دولت، وارد دانست. عالوه بر این، طبق مقدمه مذکور، رسالت قانون اساسی، به بنابراین می

شمول اسالمی پرورش پیدا کنند. در جایی دیگر از این مقدمه نیز هایی با ارزش واال و جهاندن شرایطی است که در آن، انسانوجود آور

(، یکی 1ها به سوی نظام الهی )و الی اهلل المصیر( دانسته شده است. در اصل دوم )بند ساالر دینی[، رشد دادن انسانهدف از حکومت ]مردم

مت، ایمان به کرامت و ارزش واالی انسان دانسته شده است و بر آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا تأکید کرده است. های حکواز پایه

 (، دولت موظف به ایجاد نمودن محیطی مساعد برای رشد فضایل اخالقی شده است.0همچنین با توجه به اصل سوم )بند 

هایی الهی شده است )طالبان، ، حکومت مأمور به تربیت انسان0933ب اسالمی سال عالوه بر این طبق نظریات نخبگان مذهبی انقال

هایی پویا و آزاد ساخته شوند که با (. برای مثال از نظر شهیدبهشتی، در نظام سیاسی اسالم، مسأله اساسی این است که انسان009: 0933

(. رهبر معظم انقالب نیز دولت اسالمی را دولتی 03 -01: 0932، انتخاب خود، به راه حق، پاکی و فضیلت حرکت کنند )حسینی بهشتی

ها و رفتار فردی خود را با معیارهای اسالمی تطبیق دهند و به سرعت به سمت آن دانند که در آن، همه کارگزاران باید جهتگیریمی

 iii (3/1/0931.)ها حرکت کنندجهتگیری

؛ چرا که iiiiولت باید برای رشد درونی کارگزاران خود، آزادی الزم را حفظ نمایدتوان گفت که دالذکر، میبا توجه به مطالب فوق

ند، بدون وجود آزادی، رشد درونی آنان نیز ممکن نخواهد بود. در واقع یک مدیر الهی باید افراد تحت فرمان خود را با اختیار به اطاعت بکشا

های متفاوت ممکن است کارگزاران زیادی از اختیارات و ها با ایدئولوژیحکومت (. اما از آنجا که در همه031: 0931پورفر، نه با جبر )نقی

های خود، سوءاستفاده کرده و به تخلف بپردازند، بنابراین ناگزیر باید اقدام به تحدید آزادی کرد. چرا که ممکن است تنها افرادی آزادی

ها وجود داشته باشد ه نکنند و امکانِ اطمینان یافتن از عدم سوءاستفاده آنهای موجود سوءاستفادوار باشند که از آزادیخداگونه و ماشین

توان این عقیده را در موردشان داشت و در کشاکش به خدمت گرفتن قدرت، (. اما افراد بیشتری هم وجود دارند که نمی913: 0930)پتی، 

 ی او با فساد داشت:نگاه نسبت به انسان و رابطهتوان دو به آنان اعتماد نمود. باید در نظر داشت که به صورت کلی می

 افراد صاحب قدرت، قطعا فاسدند؛اول اینکه تصور کرد که  .0

 ؛(933: 0930)پتی،  ذاتا فسادپذیر هستندها فقط آنافراد صاحب قدرت، قطعا فاسد نیستند؛ بلکه و یا اینکه  .0

ده از قدرت، تاب آورند و راه صالح و درستکاری را پیش بگیرند، اما توانند در برابر فرصت سوءاستفای افراد نمیبا وجود اینکه همه

(. ولی در هر کدام از دو صورت 933: 0930ها فسادپذیرند، نه اینکه قطعا فاسد باشند )پتی، ی این باشد که انسانتواند نشانهاین فقط می

(. این عقیده نسبت به دولت و 931: 0933آزادی را ببلعد )ایازی،  باید آزادی را محدود نمود و نباید اجازه داد که آزادی، ضدّ خود شده و

گیری حقوق اساسی کشورهای مختلف تأثیرگذار بوده است و بر اساس نظریات متعددی، فهم ها و شکلکارگزاران آن، در سازماندهی دولت

قانون طبیعی، حقوق طبیعی و انسانی، قرارداد اجتماعی،  ها عبارتند از:لزوم تحدید دولت، فهم گردیده است. برخی از این نظریات و خاستگاه

(. عالوه بر نظریات مذکور، تجربیات تاریخی ملل و نخبگان نیز آنان را خواستار 099: 0931حاکمیت مردمی و حاکمیت خداوند )ابوالحسنی، 

-آمریکا در زمان انقالب، نسبت به قدرت، بی های مشروط و محدود نموده است. برای مثال، بنیانگذاران حقوق اساسیهایی با قدرتدولت

یعنی: آزادی، قانون و -ای داشتند و معتقد بودند که قدرت، تجاوزگر است و همواره برای حمله به صیدهای طبیعی خود اعتمادی دیرینه

 (.Zoller ،0221 :013آماده است ) -حقوق

دارند. از جمله اموری که منجر به جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی بنابراین دولت و کارگزاران آن، نیاز به تحدید قدرت و نظارت 

است. نظارت در واقع عبارت است از اقداماتی که بر اساس آن، میزان « نظارت»کارگزاران از آزادی و همچنین تحدید آزادی آنان خواهد شد، 

ها برای زدودن تخلفات و (. امروزه دولت03: 0930ان کاظمی، شود )اخوتطابق عملکرد کارگزاران دولت با قوانین و مقررات کشور بررسی می

پردازند تا اقدامات آنان را در چهارچوب قوانین کشور محدود های مختلف میها و سازمانمفاسد کارگزاران خود، به تشدید نظارت در حوزه

است. بنابراین باید ابتدا به معرفی این « شفافیت»ابزار  هاترین آنباشد، که یکی از مهمکنند. این عمل دارای ابزارها و شئون مختلفی می

 ابزار پرداخت.
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 شفافيت
 trans»( از دو کلمه transparence(. شفافیت )Bellina ،0223 :00، اصل شفافیت است )«iiiحکمرانی خوب»یکی از اصول 

( و در W. Oliver ،0221 :9ترکیب یافته است ) ،«)که به معنای چیزی است که قابل دیدن باشد( parent»و « )که نمودار تحرک است(

: Florini ،0229ها را مورد بررسی و واکاوی قرار دهند )واقع، مراد از آن، آشکار کردن تصمیمات از روی اراده است تا همگی بتوانند آن

نسبت به زمانی که –تری امل و دقیقتوان از عملکرد و سازوکار آن، درک ک(. در حالتی که شفافیت در سیستمی حاکم باشد، آنگاه می90

اند که در آن، نیاز به گشودگی دسترسی عمومی پیدا کرد. در همین راستا شفافیت را در بستری فرض نموده -این شفافیت وجود ندارد

ا این امر، (؛ زیرDuhamel and Mèny ،0330 :0121تری به اعمال یک نهاد احساس شود و میل به اصالح آن وجود داشته باشد )ساده

شود تا (. در نهایت، شفافیت، باعث میPhinnemore and McGowan ،0223 :193به پاسخگویی بیشتر آن نهاد منتج خواهد شد )

( و همه Moingeon and Travers ،0331 :0333های یک مجموعه، به صورت کامال آشکار برای همگان معلوم گشته )همه فعالیت

( تا در نتیجه آن، آشکار نمودن اطالعاتی که مورد نیاز است و مراقبت از راه دور، Rey ،0330 :0299ین برود )ابهامات و مسائل موهوم از ب

 (.Stèphane ،0220 :009محقق شود )

شود، منظور آن توان بررسی کرد. زمانی که در حوزه سیاست از آن سخن گفته میهای مختلفی میهمچنین شفافیت را در حوزه

، Bermanشود از عملکرد دولت به کمال مطلع شوند )کند که باعث میدر آن، دولت به شهروندان، اطالعاتی ارائه می کهوضعیتی است 

ابزاری است تا مردم از تصمیمات مقامات اداری و سیاسی مطلع و آگاه شوند و در بلکه بنابراین شفافیت، هدف نیست؛ (. 0333: 0223

 واعم از اداری –شده بتوانند از طرق و مراجع فراهم را مشاهده نمودند، از صالحیت و اختیارها آن استفادهمدیریت و سوءصورتی که سوء

شود تا در یک جامعه به حقوق اساسی افراد آن احترام گذاشته شود (؛ امری که باعث می931: 0931)بشارت،  شکایت نمایند -قضایی

(Noguellou ،0202 :013.) 

-ها بهره جستهاند، در طول تاریخ از ابزارهای متعددی برای مبارزه با آنفاسد اداری و اقتصادی روبرو بودههای حکومتی که با منظام

گرفت، ایجاد کردن و در واقع گماردن ناظرین از اند. شیوه سنتی و معمول مورد استفاده در جوامع که برای نظارت کردن مورد توجه قرار می

نام برد. این نهاد، دارای « iiامبودزمان»توان از ابزار نظارتی های حکومتی بوده است. برای مثال میسوی حکومت، بر کارگزاران و نهاد

گانه است تا خارج از قوانین عمل نکنند و حقوق اشخاص را تضییع ننمایند صالحیت رسیدگی و نظارت بر امور قوای عمومی و قوای سه

(Lehtimaja ،0333 :09 با این نهاد .)–که یک نها( د حکومتی استMaikassoua ،0209 :902)- شود تا از تخلفات اداری تالش می

در عصر صفویه اشاره کرد. این « ناظر بیوتات»توان به (. عالوه بر این میMercier ،0223 :033کاسته شده و تا حد امکان اصالح شوند )

هایی که لوازم و اخت. بیوتات شاه به طور کلی عبارت بودند از کارگاهپردامور بیوتات شاه می -و البته اداره–ناظر، از سوی شاه به نظارت 

کردند و امور مربوط به آنان عبارت بودند از: امور مالی )خزانه، ضرابخانه، کاالهای مورد نیاز دربار و تشکیالت دولتی را تولید و فراهم می

-رکابخانه، شعربافخانه(، اماکن )عمارات مبارکات، طوایل و اصطبل، هیمه صرافخانه(، امور نظامی )قورخانه، توپخانه(، البسه )قیجاجیخانه،

(. 090و  003: 0933آباد، خانه( )نژد نجفیان و مهدوی عباسخانه، شیرهخانه( و امور مربوط به مواد غذایی )مطبخ، غانات، سقاخانه، شربت

های دیگر اشاره کرد، که آن هم به ها، بازارها و حوزهخانهز قهوهعباس صفوی اتوان به چند بار نظارت و بازرسی سرزده شاههمچنین می

 (.031: 0930صورت مستقیم و از طریق یک ناظر )خود شاه( انجام شده است )سیوری، 

اند. اما حال سؤال اینجاست که اگر این فساد، از کارگزاران به همان اشخاص و های مذکور تا حدّی کارآ و قابل قبول بودهشیوه

های ناظر نیز تسرّی پیدا کرد و آنان نیز دچار فساد شدند، آنگاه چه باید کرد؟ ممکن است در پاسخ، به لزوم ایجاد ناظری دیگر بر دستگاه

ها و اشخاص ناظر نیز خود دچار فساد نشوند و این فساد، به یک تسلسل ناظرین پیشین اشاره شود. اما هیچ تضمینی نیست که این دستگاه

ها، عالوه بر مشخص کردن افرادی آید بهترین راه برای جلوگیری از فسادهای معمول در سیستمپایان مبدل نگردد. بنابراین به نظر میبی

ی این منظور باید کاری کرد تا اطالعات مربوط به اَعمال باشد. براویژه برای اِعمال نظارت، دست آویختن و متوسل شدن به مردم می

ای و بدون وجود هیچ امکانی برای تقلب و تعویض واقعیات، به مردم برسد و خود مردم، ناظرین امور اجرایی اجرایی، بدون هیچ واسطه

ها نفر این نظارت را نظارت باشند، میلیونمسئولین و دولتمردان باشند. در این صورت، به جای اینکه یک یا دو شخص یا سازمان، مسئول 

ای مطلوب با تالش و تعاون همگان ممکن است، حفظ و پاسداری از این جامعه در طور که تأسیس جامعهانجام خواهند داد. چرا که همان

، این عمل، شفافیت نامیده طور که ذکر شد(. همان003: 0930برابر فسادها و تهدیدها نیز با کمک همگان صورت خواهد پذیرفت )هاشمی، 

 باشد.ها برای نظارت بر امور اداری خود روی آوردن به شفافیت میشود. بنابراین یکی از راهکارهای دولتمی

در ادامه تعریف شفافیت، برای فهم بهتر این ابزار باید پس از تعریف چیستی آن گفت که شفافیت، چه چیزی نیست؟ در این 

اند تا برای یافتن راه ز بیشتر نمایان خواهد شد. در این میان، برخی از نخبگانی که تعلقات شیعی دارند، سعی کردهصورت، ابعاد دیگر آن نی

صحیح نظارت اداری و اطمینان از صحت و درستی آن، به منابع دینی و بررسی سنت پیامبر)ص( و امیرالمؤمنین)ع( بپردازند. اما در 
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ها های حضرت علی)ع( را با شفافیت یکسان دانسته و برای تطبیق رفتار ایشان با شفافیت، از آنحکومتمواردی، به اشتباه برخی از اعمال 

اند. بنابراین باید به صورتی خالصه به بیان آن بخش از نحوه نظارت ایشان بر کارگزاران پرداخت و سپس آن را با شفافیت استفاده نموده

 مقایسه نمود.

ند نداآگاهی از عملکرد و وضعیت کارگزاران را از خصوصیات مهم دولت می ،حاکمی مردمی و الهیبه عنوان امیرالمؤمنین)ع( 

رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسان )عُیون(ی راستگو و وفاپیشه بر آنان »فرمایند: ( و به مقام مسئول خود می033: 0931)دژاکام، 

(. ایشان در 39البالغه، نامه )نهج« iiiها با رعیت خواهد بودداری و مهربانی آنان، سبب امانتبگمار؛ که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آن

که پسرعموی ایشان و پیامبر)ص( و از نزدیکان و بزرگان و –عباس بننمایند. برای مثال عبداهللهای آنان توجه میعمل نیز به گزارش

همانا من به راستی به خدا سوگند »نموده بود که در آن، چنین نوشته شده بود:  ای دریافتاز سوی علی)ع( نامه -معتمدین زمان بود

بهره شده و در چنان بر تو سخت گیرم که کم -کم یا زیاد-خورم! اگر به من گزارش کنند )بَلَغَنی( که در اموال عمومی خیانت کردی می

به من گزارش )نی غَبلَ»واژه  روایت، که در این(. با توجه به این02نامه البالغه، )نهج« iiiiحال شویهزینه عیال، درمانده و خوار و پریشان

رساندند و بر اساس آن ها را به ایشان میای داشتند که این گزارشمأموران مخفیآن حضرت  گردد کهاستفاده شده است، معلوم می« کنند(

اهمیت دادن حضرت علی)ع( به مأموران مخفی خود و عمل کردن  توان به(. بنابراین می131: 0933شده است )احسانی، ها عمل میگزارش

 های آنان پی برد.بر اساس گزارش

ممکن است این اقدامات با شفافیت، یکسان دانسته شوند. اما در این نحوه نظارت بر کارگزاران و نظارت از طریق شفافیت، دو تفاوت 

 :کندها را از یکدیگر متمایز میاساسی وجود دارد که آن

کردند، نه به مردم. کردند را به یکی از مسئولین مافوق حکومتی منتقل میاخبار و اطالعاتی که عیون )جاسوسان( گردآوری می .0

اند، مانند عمل سازمان بازرسی کل کشور در حکومت کنونی جمهوری اسالمی ایران دادهبنابراین عملی که آنان انجام می

 دهد.عات و اخبار را مستقیما در دسترس مردم قرار می. حال آنکه ابزار شفافیت، اطالiiiiiاست

شود. در این حالت، کارگزار مورد نظر، در نظارت عیون بر کارگزاران، نظارت دائمی نیست؛ بلکه نظارتی است که گهگاه انجام می .0

در مورد انجام عمل درست گیری تواند سطحی از چالش درونی را در خود ایجاد کند و به تصمیمبرخورد با مراجعین مختلف، می

یا نادرست بپردازد؛ چرا که ممکن است مرتکب عمل خالفی شود و سود زیادی هم از آن ببرد و تخلف او نیز مورد کشف ناظرین 

ن بیند و به هیچ عنواکند، کارگزار، خود را به طور دائم مورد نظارت میقرار نگیرد. اما زمانی که دولت از ابزار شفافیت استفاده می

را « عیون»توان ابزار نظارتی کند؛ چون این امکان اساسا برای او وجود ندارد. بنابراین نمیحتی تصور انجام تخلف را نیز نمی

 دانست.« شفافیت»همانند ابزار نظارتی 

ن ابزار در رغم آثار مثبت و مفید ایپس از روشن شدن تعریف و بخشی از کارکردهای مثبت شفافیت، باید در نظر داشت که علی

که یکی از –عملکرد کارگزاران، نتیجه بکاربرد آن تحدید آزادی اشخاص خواهد بود و این امر بالتبع، منجر به تخدیش رشد درونی کارگزاران 

شود نیز شفافیت زمانی جایگاه خواهد سخن گفته می iiiخواهد شد. وقتی از حکمرانی شایسته -ساالر دینی استوظایف حکومت مردم

توان یکی از دو (. بنابراین در نگاه اول به عنوان راه حل، می003: 0933کننده رشد و کمال انسان باشد )ناظمی اردکانی، ه تضمینداشت ک

 سیاست را اِعمال کرد، که هر کدام دارای مصالح و مفاسدی نیز هستند:

ند، اما رشد درونی کارگزاران نیز دچار کتحدید آزادی؛ در این صورت، هرچند امکان فساد و تخلف به شدت تقلیل پیدا می .0

 اختالل و خدشه خواهد شد.

حفظ آزادی؛ در این حالت، با وجود آنکه فضا برای رشد درونی کارگزاران بیشتر فراهم خواهد بود، اما امکان فساد نیز بیشتر  .0

 خواهد شد.

ها را نیز حفظ کند. برای یافتن راه حل، به فع آنهای طرق مذکور، منابنابراین باید راهی را برگزید که در عین کاستن از آسیب

منتشرشده توسط « iiاوراق سفید»شود. طبق این مدل، شود که در نیروهای نظامی چین اجرا میالگوگیری از مدلی از شفافیت پرداخته می

افیت، هیچ اطالعاتی در اوراق سفید ترین سطح از شفسطح هستند. در پایین 1دارای  -باشندکه حامل اطالعات نظامی می–نهادهای نظامی 

شده بیشتر شده و در سطح چهارم به بیشترین شود. در سطح سوم، اطالعات درجشود. در سطح دوم، اطالعات بیشتری منتشر میدرج نمی

است. بدین  ها پرداخته شدهبندی مدل شفافیت اطالعات و داده(. در این مدل، به درجهJ. Marquardt ،0201 :013رسد )مقدار می

توان گفت که در برخی از موارد به هیچ عنوان نباید اطالعاتی شفاف شده و به اطالع عموم برسد و در موارد دیگر نیز به تناسب ترتیب می

امور  توان این سطح را در موردترین مرحله که در آن هیچ شفافیتی وجود ندارد )میهایی باید شفافیت بیشتر شود. پس غیر از پایینویژگی

بندی و میزان اِعمال آن نظامی و یا سرّی اعمال نمود(، در باقی موارد، بحث بر سر وجود یا عدم وجود شفافیت نیست؛ بلکه مسئله، درجه

 باشد. پس باید دلیل افزایش یا کاهش لزوم شفافیت را مشخص کرد.می
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-میزان و بزرگی فساد ممکن»به این ترتیب باید توازن بین است. « الوقوعفساد ممکن»کند، آنچه میزان الزم شفافیت را تعیین می

الوقوع بیشتر شد، های کارگزاران مختلف، به همان مقدار که فساد ممکنرا رعایت کرد و با بررسی جایگاه« درجه شفافیت»و « الوقوع

تن سطح اداری کارگزاران، باید شفافیتی که در توان گفت که به تناسب باال رفشفافیت بیشتری اعمال نمود. برای مثال در نگاه ابتدایی می

شود نیز تشدید گردد و بدین ترتیب نسبت به کارگزارانی که در سطوح باالی حکومتی هستند، شدیدترین و بیشترین رابطه با آنان اعمال می

 شفافیت اعمال شود.

رئیس قوه قضائیه را موظف به  010ته است و در اصل بندی نظارتی را پذیرفالزم به ذکر است که قانون اساسی نیز این نوع از درجه

. هرچند iiiرسیدگی به اموال مسئولین رده باالی حکومتی و اموال همسران و فرزندان آنان نموده است تا به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد

ه قانون اساسی لزوم تشدید نظارت بر توان از این اصل استنباط نمود ک، اما می-نه لزوما شفافیت–شود این امر مربوط به نظارت می

. در اینجا در رابطه با شفافیت نیز همین مدل ارائه گردیده است؛ به طوری که با پذیرش iiiiمسئولین رده باالی حکومتی را پذیرفته است

 بندی کردن آن، راه حل مذکور ارائه شده است.لزوم وجود شفافیت، برای میزان آن در سطوح مختلف اداری و درجه

شود تا رشد آنان در این صورت، میزان اعمال شفافیت بر کارگزاران سطوح پایین، مورد مراقبت قرار گرفته و بیش از حد اعمال نمی

کند دچار مشکل جدی گردد. از سوی دیگر نیز چون در هر سطحی میزان خاصی از شفافیت وجود دارد، پس امکان فساد نیز تقلیل پیدا می

 کان فساد کاهش پیدا کرده و هم امکان رشد درونی کارگزاران از بین نرفته است.و به این شکل، هم ام
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 نتيجه گيري
ساالری دینی یکی از مشخصات اصلی این نوع از حکومتداری است. ها و خصوصیات درونی کارگزاران در نظام مردمتوجه به ویژگی

شوند، نباید هایی که در این حکومت مورد قبول واقع شده و سپس اجرایی میها و برنامهیچ کدام از سیاستبنابراین باید در نظر داشت که ه

 موجب اضرار به رشد درونی کارگزاران گردند.

ن توانند به رشد و کمال برسند. بنابرایها میهای خداداد انسان، آزادی است. در پرتوی وجود این آزادی، انسانیکی از برخورداری

های آنان بنماید. اما از آنجا که حفظ آزادی ممکن است منجر به فساد ساالری دینی باید سعی خود را در رابطه با حفظ آزادیحکومت مردم

شود، پس گردد، بنابراین باید این آزادی توسط دولت محدود گردد و با توجه به اینکه تحدید آزادی منجر به تخدیش رشد درونی نیز می

بندی کردن تحدید آزادی، راهی را برگزید که تا حد امکان، فساد را از بین برده و با حفظ آزادی، امکان رشد و کمال را نیز درجهباید با 

باشد. بنابراین شود، نظارت دولت است و یکی از ابزارهای این نظارت نیز شفافیت میفراهم کند. یکی از اموری که به تحدید آزادی منتج می

بندی کردن شفافیت، از اعمال آن به طور یکسان بر همه کارگزاران جلوگیری نمود. پس به عنوان راه حل نهایی باید به تناسب جهباید با در

الوقوع، به شفافیت نیز پرداخته شود و توازن بین این دو رعایت گردد و باید ترتیبی اتخاذ کرد که به هر اندازه که مقام میزان فساد ممکن

االمکان، آزادی، شود نیز بیشتر گردد، تا حتیرود، شفافیتی که بر آنان اعمال میتر شده و باالتر مییگاه اداری آنان حساسمسئولین و جا

 رشد و مبارزه با فساد نیز با یکدیگر جمع شده و همگی مقدور گردند.
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 منابع و مراجع

 ولت. تهران: میزان.(، تحدید رفتار د0931ابوالحسنی، سیّدرحیم. ) [0]

 (، نظارت در نظام اسالمی. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.0930اخوان کاظمی، بهرام. ) [0]

 .0932، آزادی در قرآن. تهران: مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، چاپ دوم: (0933)ایازی، سیدمحمدعلی.  [9]

 پور. تهران: نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول.سیخواهی. فرهاد مجل(، جمهوری0930پتی، فیلیپ. ) [1]

(، ساختار قدرت و دولت در پرتوی حقوق عمومی و نگرش اسالمی. تهران: 0931توحیدی، احمدرضا و نعیمی، فهیمه. ) [3]

 مجد.

 (، شخصیت انسان از نظر قرآن و عترت. قم: انتشارات بنیاد فرهنگی امام مهدی)ع(0939حائری تهرانی، مهدی. ) [1]

 (، نقش آزادی در تربیت کودکان. تهران: نشر بقعه.0932هشتی، سیدمحمد. )حسینی ب [3]

 (، تربیت سیاسی در اسالم. بنیاد علوم اسالمی.0910رادمنش، سیدمحمد. ) [3]

 (، ایران عصر صفوی. کامبیز عزیزی. تهران: نشر مرکز.0930سیوری، راجر. ) [3]

 قم: دفتر نشر معارف. .حکومت دینی: پرسش ها و پاسخ ها(، 0933شاکرین، محمدرضا. ) [02]

 (، انسان از دیدگاه قرآن و عترت. قم: دارالنشر اسالم.0939صدر، سیدحسن. ) [00]

 .چاپ اول القدر،. قم: لیلة، مسئولیت و سازندگی(0930) .صفایی حائری، علی [00]

 (، اسالم و انسان معاصر. قم: دفتر انتشارات اسالمی.0931عالمه طباطبایی، محمدحسین. ) [09]

 .تهران: آوای نور، چاپ اول .های ساختاری در پارادایم تعلیم و تربیت اسالمی، نظریه(0939)هلل. مرزوقی، رحمت ا [01]

 (، آزادی انسان. تهران: انتشارات مکتب صادق، چاپ چهارم.0932مطهری، مرتضی. ) [03]

 .(، اصول مدیریت اسالمی و الگوهای آن. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی0931اهلل. )پورفر، ولینقی [01]

 های عمومی و خصوصی. تهران: جنگل.(، حمایت حقوق کیفری از حوزه0933نوبهار، رحیم. ) [03]

 البالغهنهج [03]

(، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ اصول و مبانی کلی نظام. تهران: نشر میزان، چاپ 0930هاشمی، سیدمحمد. ) [03]

 دوازدهم.

مقاالت برگزیده همایش تربیت در: ، «و کالم امام علی)ع(تربیت سیاسی کارگزاران در سیره »(، 0933، محمد. )احسانی [02]

محمدعلی.  ،آبادیدهحاجیمحمدعلی و  ، علیرضازاده قمصریصادق، به اهتمام علیرضا در سیره و کالم امام علی)ع(

 . تهران: تربیت اسالمی.110 -132، (مقاالت برگزیده همایش تربیت در سیره و کالم امام علی)ع()

، در: فصلنامه معرفت، سیداحمد «السالمتربیت سیاسی کارگزاران در مدرسه امام علی علیه»(، 0931) احسانی، محمد. [00]

 رهنمایی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(.

، در: «ایاهلل خامنهساالری دینی از منظر حضرت آیتنظام مردم در خوب حکمرانی الگوی»(، 0931بشارت، مهدی. ) [00]

. )مجموعه ساالری دینی، به اهتمام سیدمحمدرضا مرندیپردازی مردمت سومین همایش ملی نظریهمجموعه مقاال

 . قم: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی.932 -930، ساالری دینی(پردازی مردممقاالت سومین همایش ملی نظریه

های شایسته ؛ بررسی و شاخصحکمرانی خوب و ارائه حکمرانی »(، 0939حسینی تاش، سیدعلی و واثق، سیدعلی. ) [09]

. قم: مؤسسه آموزش و پژوهش امام 03 -3های مدیریتی، ، در: اسالم و پژوهش«این دو از دیدگاه امیرالمؤمنین علی)ع(

 خمینی)ره(.

نگاهی گذرا به نظریه والیت  ؛دموکراسیساالری دینی با لیبرالمقایسه مبانی نظری مردم»(، 0931خراسانی، صدیقه. ) [01]

ساالری دینی، به اهتمام پردازی مردم، در: مجموعه مقاالت سومین همایش ملی نظریه«مدتقی مصباح یزدیفقیه مح

. قم: 001 -012 ساالری دینی(،پردازی مردم. )مجموعه مقاالت سومین همایش ملی نظریهسیدمحمدرضا مرندی

 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی.

بررسی اهداف تربیت سیاسی در قرآن، با تأکید بر مبانی و اصول »(، 0931داودی، محمد و فاضلی دهکردی، مهدی. ) [03]

 . ایالم: دانشگاه ایالم.12 -03های تربیتی در قرآن و حدیث، مهدی اکبرنژاد، ، در: فصلنامه آموزه«تربیتی
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، در: «نیساالری دیهای حاکمیت آرمانی در اندیشه و عمل علی)ع( با رویکرد مردمشاخص»(، 0931دژاکام، علی. ) [01]

. )مجموعه ساالری دینی، به اهتمام سیدمحمدرضا مرندیپردازی مردممجموعه مقاالت سومین همایش ملی نظریه

 . قم: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی.031 -033، ساالری دینی(پردازی مردممقاالت سومین همایش ملی نظریه

-طرف و کمالا زندگی مطلوب؛ ارزیابی رویکردهای بینسبت حکومت ب»(، 0939راسخ، محمد و رفیعی، محمدرضا. ) [03]

 . قم: حقوق اسالمی.33 -10، در: مجله تحقیقات حقوقی، گودرز افتخارجهرمی. «گرا

، در: مجموعه «غرب و اسالم معرفتی نظام دو در آزادی تطبیقی بررسی»(، 0931رهبر، عباسعلی و اصالنی، اقبال. ) [03]

. )مجموعه مقاالت ساالری دینی، به اهتمام سیدمحمدرضا مرندیزی مردمپردامقاالت سومین همایش ملی نظریه

 . قم: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی.091 -039، ساالری دینی(پردازی مردمسومین همایش ملی نظریه

دائمی  دبیرخانه، نماز، حکومت، تربیت، در: «بررسی تجربی نقش نماز در تقلیل بزهکاری »(، 0933طالبان، محمدرضا. ) [03]

 . قم: ستاد اقامه نماز.091 -000، اجالس سراسری نماز

. تهران: 003 -023، در: مجله علوم انسانی، «حکمرانی خوب با رویکرد اسالمی»(، 0933ناظمی اردکانی، محمد. ) [92]
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ii است افراد روانشناختی بُعد ،«شخصیت» واژه از منظور نیز اینجا در. 

iii La Perfectionnisme 
iv La Neutralité 
v L'Autonomie 
vi L'Egalité 
vii La Scepticisme 
viii La Pluralisme 
ix La Subjectivisme 

i  (.019: 0930را رهبر معظم انقالب در دهه دوم انقالب ایجاد کردند )سعیدی، « ساالری دینیمردم»عنوان 
xi Maurice Hauriou 

iii  .ر. کwww.khamenei.ir 

iiii  ای باشد که شخص طوری وضع شوند که امکان تخلف وجود داشته باشد؛ بلکه مقصود آن است که نظارت نباید به گونهمنظور از این آزادی، این نیست که قوانین به

 فقط بتواند قانونی و درست عمل کند. بنابراین آزادی مذکور، آزادی قانونی نیست؛ بلکه آزادی از حیث نظارتی است.
xiv La Bonne Gouvernance 
xv L'Ombudsman 

 iii «مانةِ، و الرِفقِ بِالرَّعیّةِاَعمالَهم، وَابعَث العُیونَ مِن اهلِ الصدقِ و الوفاءِ علیهم، فإنّ تَعاهُدکَ فی السرِّ لِأُمورِهم حَدوَةٌ لهم علی استعمالِ األ ثم تفقَّد.» 

 iiii«یرا، لَأَشُدَّنَّ علیک شَدّةً تَدَعُک قلیلَ الوَفرِ، ثقیلَ الظَهرِ، ضَئیلَ األمرِو إنّی أُقسِمُ باهلل قسَماً صادقا، لئن بلَغَنی أنَّک خُنتَ مِن فَیءِ المسلمین شیئاً صغیرا أو کب.» 
iiiii  قانون تشکیل سازمان بازرسی کل « 0»ماده « ج»قانون اساسی، بعد از انقالب تأسیس شده است. همچنین بند  031سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل

 د تخلف هر کدام از نهادها را به کدام مقام اطالع دهد.کند که سازمان باید موارکشور، مشخص می
iii های اسالمی جوامع مسلمان هماهنگ ارائه شده است و طوری تنظیم شده است که با اندیشه« حکمرانی خوب»ها و نقایص این مدل از حکمرانی، در توجیه کاستی

 (.3: 0939باشد )حسینی تاش و واثق، 
ii ( اوراق سفیدwhite papersع )کند هایی را به مردم ارائه میهایی که یک نهاد حکومتی در رابطه با امری منتشر کرده و در آن، اطالعات و پیشنهادبارتند از گزارش

(Stevenson ،0202 :0201.) 
iii  رسیدگی قضائیه قوه ، توسط رئیسو بعد از خدمت لقب آنان و همسر و فرزندان جمهور، وزیران رئیس جمهور، معاونان رهبر، رئیس دارایی» قانون اساسی:  010اصل 

 «.باشد نیافته ، افزایشحق بر خالف شود که می
iiii که است رسیده تصویب به 01/3/0931 تاریخ در «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران» عنوان با قانونی اصل، این ذیل 

 در نیز را قانون این در مذکور مسئولین دارد، وجود آنان بر شفافیت تشدید لزوم که افرادی تشخیص برای توانمی. است افزوده اصل مذکور به نیز را دیگر صبمنا از برخی

 .گرفت نظر
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