
 

 

  ییجنا استیس در تیشفاف رانۀیشگیپي کارکردها

  

  یخانیسار دکترعادل

  سرابی اکرم اهللا روح

 چــکیده
 سیاست مؤثر بسیار تدابیر از حکومت کارگزاران بین و اداري ساختار در ،"شفافیت"

 پذیر رؤیت طریق از مذکور، نهاد. رودمی شمار به بزهکاري از پیشگیري براي جنایی

 ریسک که گرددمی سبب مجریان، عملکرد و دولتی امور در جاري فرآیندهاي ساختن

 میزان بالتبع و یابد افزایش ذیربط تشکیالت در موقعیت از استفاده سوء و فساد ارتکاب

 عمومی، اعتماد کسب ضمن توانمی سازيشفاف با عالوه به .کند پیدا تقلیل بزهکاري

 سازد، فراهم را شهروندان کژروي زمینۀ تواندمی که واقع خالف هايشبهه رسوخ از

  .نمود جلوگیري

 هايآموزه مالحظۀ با و  شود پرداخته مسئله این ابعاد به شده تالش حاضر، نوشتار در

 .گردد تبیین دینی مبانی اساس موضوع بر این اهمیت  اسالمی

  

  . جرم از پیشگیري جنایی، سیاست ،اطالعات آزادي شفافیت،:  کلیدي واژگان

   

                                                             
(نویسنده مسئول) شناسی، استادیار و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قمدکتري حقوق جزا و جرم 
 شناسی دانشگاه قممدرس دانشگاه، دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم 
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  درآمد

 تدابیر اتخاذ طریق از تنها مجرمانه پدیدة به دهیپاسخ ابتدا در تاریخی، نظر از  

 اجراي از حاصل ارعاب با گردیدمی سعی طریق بدین و پذیرفتمی صورت سرکوبگرانه

 آمده، دست به تجربیات و زمان گذشت. دارند باز جرم ارتکاب از را سایرین و بزهکار آن،

 قبال در جامعه از صیانت در جزایی اجراهاي ضمانت گونهاین کاملِ توفیق عدم از

 سوق نظامی تدوین سوي به را اندیشمندان امر، همین. داشت حکایت مجرمانه رفتارهاي

 با مواجهۀ در رسمی هايواکنش دار عهده تنها که سابق، کیفري سیاست حفظ ضمن که داد

) پیشگیرانه(کنشی  هايپاسخ دولت، کنار در مدنی جامعۀ دادن دخالت با بود؛ قانونی جرایم

 گونهبدین. بیافزاید انحراف و کژروي گونه هر با مقابلۀ جهت واکنشی هايپاسخ به را

شود که می ییهاشامل مجموعه روش« متخصصان نظر از که گرفت شکل جنایی سیاست

  .1»بخشدبه پدیدة مجرمانه را سازمان می يهاها پاسخهیأت اجتماع با توسل به آن

 و حاکمیت ساختار در شفافیت ایجاد دارد، پیشگیرانه جنبۀ که مزبور هايروش از یکی

 که تدبیري باشد؛می اطالعات آزادي نظام شناسایی طریق از حکومتی کارگزاران عملکرد

 و هانابهنجاري از بسیاري بروز از توانمی جنایی سیاست بستر در آن کارگیريبه با

 نهاد به جنایی سیاست توجه دلیل. نمود جلوگیري مالی ـ اداري فساد نظیر انحرافات،

 و پنهانکاري دهدمی نشان شناسی جرم در شناختی علت مطالعات که است آن شفافیت

 سطح در انحراف و کژروي بروز ساز زمینه عوامل از یکی کشور، ادارة مجریان اسرارگرایی

 آن در که فضایی نقش اهمیت بر نظرانصاحب رو همین از. باشدمی جامعه و حکومت

 ناپذیر جدایی اصلی عنوان به آن، ساختار در شفافیت و داشته وجود اطالعات آزاد چرخش

  .اندنموده تأکید بزهکاري از پیشگیري در نباشد، کاري پنهان براي جایی و باشد داشته نمود

 قانون دو تصویب با 1387 سال در گذارقانون ما، کشور در که است رو همین از

 به "فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاي" و "اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار"

                                                             
نشر میزان، ، 1حسین نجفی ابرندآبادي، جلد هاي بزرگ سیاست جنایی، ترجمۀ علینظام ،ري می. دلماس مارتی، 1

 .23ـ24، صص 1381اول، 
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  .است پرداخته شفافیت تحقق جهت الزم بسترسازي

 اسالمی رویکرد مطالعۀ به شفافیت، پیشگیرانۀ کارکردهاي بررسی ضمن حاضر، نوشتار

 کارکردهاي ؛)نخست گفتار( شفافیت مفهوم تبیین از پس لذا. است پرداخته موضوع این به

  ).دوم گفتار( گرفت خواهد قرار نظر مطمح آن پیشگیرانۀ

  گفتار اول: مفهوم شفافیت

است، که در مورد » Transparency«شده براي اصطالح   ، معادل پذیرفته"شفافیت"

، »Trans«نظر وجود دارد. برخی معتقدند این واژه از حرف اضافۀ  ریشۀ لغوي آن اختالف

 1افته است.ی ترکیب "مشاهده،قابل"، به مفهوم »parent«و "جنبش"و  "حرکت"به معناي 

از "، به معناي »Trans«اي دیگر بر آن هستند که این واژه از تألیف دو ریشۀ التین عده

نشان داده شدن جهت " و "نمایان شدن" ، به مفهوم»parere«، و"از میان" و "طریق

ها و ت در مورد اطالعات، دادهدر اصطالح، استعمال شفافی 2اشتقاق یافته است. "نظاره

ها جهت بررسی و نظارت بر آنها آن "در دسترس بودن" و "آشکار بودن"ها به معناي رویه

  3باشد.می

اصطالح شفافیت با اصطالح آزادي اطالعات (حق دسترسی آزاد به اطالعات در اختیار 

دو، تمایز مفهومی روشن و اي که میان این گونهتشکیالت حکومتی) قرابت فراوانی دارد؛ به

اند که نظران صراحتاً اذعان داشتهمورد وفاقی وجود ندارد. از این رو، برخی از صاحب

و بیشتر جنبۀ  4معناي دقیق دو اصطالح مزبور در ادبیات موجود چندان مشخص نیست

 اي که به زعم برخی، شفافیت معادل آزادي اطالعاتگونهاي به خود گرفته است بهسلیقه

                                                             
1.Richard, Oliver; What Is Transparency, United States: McGraw-Hill Companies, 
2004, P 3 
2.Karl-Heinz Brodbeck; TRANSPARENZ ALS ETHISCHERWERT; Paper for the 
SecondFinance & EthicsCongress, 2004, P 64 
3.Frederick Schauer; “Transparency In Three Dimensions”, University Of Illinois Law 
Review, Vol.1 2011, P 1343 
4  . Frankie Schram; Transparency and Freedom of Information: a Complex Relation, 
Paper for the Transatlantic Conference on Transparency Research (Utrecht, 
Netherlands, 2012), 2012. Retrieved June 13, 2012, from 
http://www.transparencyconference.nl/wp-content/uploads/2012/05/Schram.pdf 
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باشد. طبق این تعریف، شفافیت عبارت است از حق هر کدام از شهروندان در دسترسی می

مرتبط و شناخت  يِِگیرگذاري و تصمیم ها، آگاهی از معلومات و فرآیندهاي سیاستبه داده

که متعلقِ اي با بیان ایندر مقابل، عده 1اتخاذ تصمیم توسط مسئوالن حکومتی. يهامکانیزم

لۀ أت، عملکرد اداري و به عبارت دیگر، حوزة عمومی حاکمیت بوده و مسنهاد شفافی

تر به عملکرد آزادي اطالعات ناظر بر حقوق فردي، (که در درجۀ نخست و از همه مهم

اجتماعی شهروندان، آن هم نه فقط در ارتباط با مقامات دولتی، بلکه در روابط متقابل 

اي تلویحی رابطۀ به گونه )2صی قانونی نظر داردها با مؤسسات خصوایشان و نیز روابط آن

اي دیگر از محققین نیز، در حالی که آزادي اند. دستهتباین را میان این دو ترسیم نموده

شود؛ شفافیت را در اطالعات، کلیۀ اطالعات در اختیار مؤسسات عمومی را شامل می

ها مرتبط که با ارزشیابی آناند آزادسازي آن دسته از اطالعات مؤسسات منحصر دانسته

اي خاص دارد. اي عام و شفافیت محدودهنظرگاه آزادي اطالعات گستره ،بنابراین 3.باشد می

دست آخر گروهی دیگر عکس این موضع را پذیرفته و شفافیت را، اعم از آزادي اطالعات 

تري دارد. گستردهشفافیت در مقایسه با آزادي اطالعات معناي «اند: دانسته و اظهار داشته

رود. این، در حالی دهنده از نهاد شفافیت به شمار میدسترسی به اطالعات یک جزء تشکیل

است که شفافیت مستلزم آن است که امور به صورتی مدیریت شوند که آشکار و یا در 

پذیرِِ تصمیمات  معرض نظارت همگانی قرار گیرند. این، به معناي آن است که سوابق رؤیت

دامات رسمی، به منظور دسترسی بعدي، حفظ و نگهداري شده، و اجراي فرآیندهاي و اق

دولتی و وضع مقررات، تا حد امکان قابل دسترس و قابل درك باشند. شفافیت مستلزم 

                                                             
 ،"الحکومیه القطاعات فی اإلداري الفساد من الحد فی المساءله و الشفافیه دور" ، السبیعی بادي ابن علوش بن فارس. 1

 9 ص ق،1431 ریاض، فی األمنیه للعلوم العربیه نایف جامعه األمنیه، العلوم فی الفلسفه دکتوراه أطروحه(
2.Mark Bovens; Information Rights: Citizenship In The Information 
Society,2002.Retrievedmay8,2012,fromhttp://igitur-archive.library.uu.nl/law/2012-
0321-200605/Information%20rights_Bovens.pdf 
3.Lindstedt, Catharina; Naurin, Daniel; Transparency Against Corruption, 2006. 
Retrieved may 5, 2012, from  
http://www.qog.pol.gu.se/digitalAssets/1358/1358046_transparency-against-corruption-
_accepted-version_.pdf 
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باشد که فهمیدن و سی دستر قابلتضمین این امر است که امور اجرایی به حدي آشکار و 

پیچیدگی، آشفتگی و محرمانگی،  د.ممکن سازها هاي ذینفع را در آنمشارکت طرف

   1».باشدخصایصی هستند که نهاد شفافیت در صدد مقابلۀ با آنها می

شود نقش آزادي اطالعات به شناسایی حق طور که از تعریف اخیر استنتاج میهمان

که  مردم در دستیابی به اطالعات در اختیار مؤسسات عمومی محدود است؛ در حالی

اي ساختاري مطمح نظر قرار گرفته، که حسب آن، عملکرد به عنوان  خصیصهشفافیت، 

یافته و آشکار تحقق یابد؛ به نحوي که افراد  مؤسسات عمومی باید به صورت ساده، انتظام

نه تنها بعداً بتوانند نسبت به آن اطالع کسب نمایند بلکه حین جریان بتوانند مشارکتی 

تفصیل اخیر توسط برخی از متخصصان حوزة آزادي  آگاهانه از خود به عمل آورند.

ها را از گیرياطالعات مورد پذیرش قرار نگرفته است و خصیصۀ مشارکت در تصمیم

اند. در طرح راجع به اصول ناظر بر قوانین آزادي شمول آزادي اطالعات خارج دانسته

شده است، ذیل اصل تدوین  19مدیر برنامۀ حقوقی مادة  "توبی مندل"اطالعات، که توسط 

هفتم، تصریح گردیده است که آزادي اطالعات، عالوه بر حق جامعه مبنی بر آگاهی از 

متضمن مشارکت ایشان در فرآیندهاي  ،دهدها انجام میآنچه حکومت به نیابت از آن

باشد، بنابراین، قوانین آزادي اطالعات، باید این فرض را که کلیۀ می2يگیرتصمیم

  3مؤسسات حکومتی به روي مردم باز باشد، لحاظ نمایند. يها نشست

که آزادي اطالعات توان گفت صرف نظر از آندر مقام ارزیابی نظریات مطرح شده، می

به معناي آزادي اعضاي جامعه در برخورداري از اطالعات در اختیار نهادهاي عمومی و 

بر مؤسسات عمومی است)؛ بعضاً غیرعمومی است (در حالی که شفافیت منحصراً ناظر 

که افراد است ن د نظر است، آرلکن در آزادي اطالعات، آنچه به عنوان هدف اصلی مو

بدون مانعی بتوانند به اطالعاتی که در اختیار مؤسسات است، دست یابند، و طبیعی است 

                                                             
1. Birkinshaw, Patrick; Freedom of Information (The Law, the Practice and the Ideal), 
Cambridge: Cambridge University Press, Fourth Edition, 2010, p 29 
2. Right to participate in decision ـ making processes 
3. Mendel, Toby; The Public’s Right to Know (Principles on Freedom of Information 
Legislation), London: Article 19, 1999, p 9 



   روح ا� ا���ی �راب –عادل سار�خا�ی   /   ١٠٨

اي تنظیم اش را به گونهتحقق چنین امري در گرو آن است که حکومت، امور اداريکه 

ید که اوالً اطالعات از بین برده نشده و محو نگردند تا زمینه دسترسی فراهم شود؛ ثانیاً، نما

اطالعات به صورتی ارائه شود که براي همگان قابل درك باشد؛ زیرا در غیر این صورت، 

حق دسترسی آزادانه به اطالعات از محتواي خود تهی و به امري پوچ تبدیل خواهد شد؛ 

سازي قرار دهد. یت نیز باید حق مردم بر آگاهی را مورد ترویج و فرهنگثالثاً، خود حاکم

را که لوازم آزادي اطالعات هستند، اصطالحاً تحت  ییهازمینهبرآیند تحقق چنین پیش

از همین رو است که برخی، هدف از آزادي اطالعات را  اند.مطرح کرده "شفافیت"عنوان 

  1اند.ترویج شفافیت وصف کرده

ه به آنچه گفته شد، در گفتار بعدي نقش شفافیت، در معناي وضعیتی که طی آن با توج

پذیري و اعمال نظارت را از سوي شهروندان در عملکرد کارگزاران حکومتی قابلیت اطالع

  دهیم.در چارچوب سیاست جنایی مورد بررسی قرار می ،خود داشته باشد

  گفتار دوم: کارکرد پیشگیرانۀ شفافیت در سیاست جنایی 

 جامعه عمومی امور دارعهده مؤسسات ساختار در شفافیت، برقراري پیشگیرانۀ کارکرد

 در: باشدمی تدقیق شایستۀ متمایز منظر دو از بزهکاري، با ارتباط در حکومتی، کارگزارن و

 قدرتی از دولتی متصدیان سوءاستفاده از جلوگیري جهت سازوکاري چنین نخست، وهلۀ

 در مذکور بعد و داشته سزاییبه نقش اداري، فساد دیگر، تعبیر به و دارند، اختیار در که

. است کرده جلب خود به را شایانی توجه المللی بین رویکرد و معاصر شناختیجرم ادبیات

 در قدرت دارندگان توسط سازيشفاف و اطالعات آزاد جریان که داشت توجه باید لیکن

 باشد، داشته سزاییبه نقش نیز عادي شهروندان بزهکاري با مقابله جهت تواندمی جامعه،

  .است شده واقع مغفول زیادي حد تا گرفته صورت تحقیقات و آثار در جنبه، این که

  

                                                             
1. Iyer, Venkat; Freedom of Information: Principles for Legislation, Proceedings of the 
seminars on E-Governance & Democracy in the Millennium: Challenges & 
Opportunities (Chennai, India, 2000), 2000, p 3, Retrieved may 22, 2012, from 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan002177.pdf 
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 به را شفافیت پیشگیرانۀ کارکرد از مزبور وجه دو بحث، در تسهیل جهت رو، این از

  گیریم.می پی بخش دو در جداگانه صورت

  بخش اول. پیشگیري از بزهکاري مقامات عمومی

 نصوص. است شده قلمداد الهی نعمت و کمال به "قدرت" اسالمی، هايآموزه در

 پیدا قدرت هنجارمند، افراد که هنگامی. دهندمی قرار تأیید مورد را نگرش این موجود

 و الهی احکام اجراي فرصت تمهید با تواندمی که است عاملی نعمت این کنند، می

 آیۀ در متعال خداوند چنانکه گردد؛ جامعه و هاآن تعالی موجب مردم، به گزاري خدمت

 : فرمایدمی و  کرده اشاره مسأله این به حج مبارکۀ سورة 41 شریفۀ

الزَّکاه و أَمرُوا بِالْمعرُوف و فی الْأَرضِ أَقاموا الصاله و آتَوا   لَّذینَ إِنْ مکَّنَّاهما«

 بر را نماز ببخشیم، قدرت هاآن به زمین در گاه هر که کسانی ؛ ... نَهوا عنِ الْمنْکَرِ

 .» کنندمی منکر از نهی و معروف به امر و دهند،می زکات و دارند،می پا

 انگیزة کارش به و نموده کفران الهی، نعمت این قدرت، به نسبت که کسی اگر اما

 باشد؛ شخصی منافع تحصیل و جوییبرتري آن، به رسیدن از اشانگیزه و نداده خدایی

  سوق کژروي و فساد سمت به را صاحبش که شد خواهد مبدل بستري به قدرت همین

 به سر و نموده استفاده سوء آن از تاریخ طول در حکمرانان از بسیاري کهچنان دهد؛می

 متفکران، از بسیاري توجه است، آمده عمل به قدرت از که هاییاستفادهسوء. نهادند طغیان

 را هاآن مخالفت بالتبع و بدبینی زمینۀ و نموده جلب خود به را آنارشیسم، حامیان ویژه به

 جدي مخالفان از که انگلیسی، مشهور سیاستمدار و مورخ آکتون، لرد. است کرده فراهم

 عبارتی در بود؛ استبدادي و سوسیالیست ساالرانه، مردم اشکال کلیۀ در حکومتی قدرت

 کامالً مطلق، قدرت و دارد تمایل فساد به قدرت،: «نویسدمی زمینه این در معروف

 علوم دانشمندان از برخی که است فکري طرز چنین جهت در 1».بود خواهد فسادانگیز

                                                             
1.Martin, Brian; Information Liberation: Challenging the Corruptions of Information 
Power, London: Freedom Press, First Edition 1998, p 2 
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  1.اندپرداخته قدرت فسادآور آثار مطالعۀ به اجتماعی

 شناختی،جرم ـ حقوقی درادبیات حکومتی، کارگزارن توسط قدرت از سوءاستفاده

 در را آن توانمی معاصر گفتمان به توجه با و گیرد،می قرار بررسی مورد فساد عنوان تحت

 جامعۀ هايچالش ترینمهم جمله از فساد،. داد قرار بحث مورد نیز دولتی بزهکاري بستر

 موسوم گزارش در المللبین شفافیت سازمان که ايگونه به است؛ معاصر دوران در بشري

 در عمومی یأس به مزبور معضل که کرده نشان خاطر ،2011 سال ،2فساد ادراك شاخص به

 هايآسیب از جهان در کشوري یا منطقه هیچ که نحوي به گردیده؛ منجر المللیبین عرصۀ

 و کشور 183 اتفاق به قریب که است آن مسأله این گواه. نیست مصون دولتی بخش فساد

 زیر نمرة ،)پاك بسیار( ده تا) فاسد بسیار( صفر بین متغیر مقیاسی در ارزیابی، مورد قلمروِ

 به نزدیک بود که آمده نیز 2010 سال در مزبور سازمان گزارش در 3.اندکرده را کسب پنج

  4.دارند پنج زیر نمرة بررسی، مورد کشورهاي چهارم سه

 ارتباط حکومتی کارگزاران توسط ارتکابی فساد میزان که است آن از حاکی مطالعات،

 هاينظام در. دارددولتی تشکیالت ساختار در شفافیت عدم و شفافیت میزان با مستقیمی

 و شخصیت کیش شود،می قدرت فداي آزادي هاآن در که فراگیر اقتدارگراي و اقتدارگرا

 این براي و بوده اصل یک قیمتی هر به سیاسی نظام بقاي. است حاکم مراد و مرید سیاست

. حقوق نه و دارد تکالیف فقط مدنی جامعۀ. است موجه ايوسیله نوع هر کاربرد هدف

 چنین در. است ابزاري و سطحی شعاري، کامالً هاآن حقوق و مردم مقولۀ به رویکرد

 سطح در فساد ،5گرددمی محسوب استثنایی امري کشور، ادارة در شفافیت که هایی نظام

 چنین فروپاشی با. نمایدمی عادي بلکه رایج، تنها نه دولتی، کارگزاران و حاکمیت متصدیان

                                                             
1.Ibid, p 1 
2. corruption perception Index (CPI)  
3.Transparency International; Corruption Perceptions Index 2011,Berlin: Transparency 
International, 2011, P 4 
4.Transparency International; Corruption Perceptions Index 2010, Berlin: Transparency 
International, 2010, P 2 

شکنجه در سیاست جنایی ایران، سازمان ملل و شوراي اروپا، دیباچه به قلم علی حسین نجفی  ،سید عباس، موسوي. 5

 5، ص 1382ارات خط سوم، چاپ اول، ابرندآبادي، انتش
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 به جامعه نمایندة و امانتدار حاکمیت، که ساالري، مردم بر مبتنی نظام استقرار و هایینظام

 اصلی مثابه به شفافیت نتیجه در و( شوندمی شناخته حق اصلی صاحبان مردم و رفته شمار

 فراهم تريمطلوب نحو به فساد، مظاهر با مبارزه زمینۀ) گیردمی قرار رعایت مورد بنیادي

سازي محیط هاي اداري، ارتکاب بزه و از طریق شفاف وضعیتی، چنین در که چرا گردد؛می

یابد و میسوءاستفاده از جانب کارکنان دشوار و خطر شناسایی و دستگیري ایشان  افزایش 

این تدبیر پیشگیرانۀ وضعی، با ایجاد موانعی در فرآیند گذار از اندیشه به عمل، کارگزار را 

 در که رو است همین از. از عملی ساختن تصمیم فسادآلود خویش باز خواهد داشت

 صورت به عمومی، مؤسسات اختیار در اطالعات به دسترسی ضرورت المللی، بین عرصۀ

 شناسایی فساد، با مبارزه سیاست به کمک براي ابزاري منزلۀ به ، 2003 سال در ايگسترده

 تمرکز ،2المللبین شفافیت سازمان سالیانۀ نشریۀ جهانی، فساد بر ناظر گزارش 1.است شده

 در آن اهمیت سازيبرجسته و اطالعات، به آزاد دسترسی و شفافیت مسألۀ بر ايویژه

 که داردمی بیان گزارش مقدمۀ در سازمان، مؤسس ایگن، پیتر. است داشته فساد با مقابله

 در رسمی صورت به نکته این. است فساد برابر در سالح ترینمهم اطالعات، به دسترسی

 کشورهاي کنوانسیون،. است شده تصریح فساد با مبارزه براي متحد ملل سازمان کنوانسیون

 کلی سطح در دولتی شفافیت تضمین به a(10( و 5)1( مواد در مختلف انحاي به را عضو

) a(مواد[ 4انتخاباتی نامزدهاي هزینه و ،3دولت کارکنان با ارتباط در شفافیت: خواندمی فرا

 صورت به و ؛]2 و a) (1(9( مواد[ 5دولتی مالی امور و تدارکات در شفافیت ،]3 و 7)1(

 به کامل طوربه تقریباً اجتماعی، مشارکت خصوص در کنوانسیون مقررات ايمالحظه قابل

 کنوانسیون همچنین). 13مادة( است شده داده اختصاص اطالعات، و شفافیت موضوعات

 10 مادة الف بند وفق. است پرداخته 6شرکتی بودن آشکار مسئلۀ به 12)2( مادة در

                                                             
1. Mendel, Toby; Freedom of Information (A Comparative Legal Survey), 
Paris:UNESCO, Second Edition 2008, P 20 
2.Transparency International( TI) 
3. Civil Servants 
4.Funding for Electoral Candidates 
5.Public Procurement and Finances 
6.Corporate Openness 
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 براي که خود دولتی تشکیالت در است الزم عضو کشورهاي از کدام هر: «کنوانسیون

 مراحل اتخاذ نظیر دهند؛ انجام تدابیري باشد، داشته ضرورت است ممکن شفافیت تقویت

 شخصی، هايداده و خلوت حق از حفاظت مالحظۀ با و متناسب صورت به که مقرراتی یا

 گیريِتصمیم فرآیندهاي و عملکرد تشکیالت، اطالعات تحصیل اجازة جامعه اعضاي به

 دارد، ارتباط جامعه به که ايقانونی اقدامات و تصمیمات و کشور عمومی ادارة به مربوط

  .»سازدمی فراهم

 نیز عمل در که است حدي به فساد، بروز به نسبت حاکمیت شفافیت پیشگیرانۀ نقش

 به. شوندمی متمسک مزبور ابزار به هستند آلوده فساد از باالیی سطح به که کشورهایی

 منظور به و پرداخته مدنی قانون اصالح به ،2011 سال در اسلواکی پارلمان نمونه، عنوان

 منوط اینترنت روي بر انتشار به را دولت خدمات قراردادهاي کلیۀ اعتبار فساد، با مقابله

 روي بر نیز را قبل سال چند قراردادهاي همۀ کشور این دولت جهت، این در نمود که

  1است. نموده رسانیاطالع اینترنت

 نهاد چگونه کهاین و جرم از پیشگیري در شفافیت نهاد کارآیی نحوة تحلیل مورد در

 جلوگیري حکومتی کارگزاران توسط فساد مشخصاً و بزهکاري وقوع از تواندمی مذکور

  :داد قرار توجه مورد بعد دو در را آن باید کند،

 آگاهی زمینۀ که شرایطی کردن فراهم صرف موارد، از بسیاري در و منظر یک از )الف

 بزهکاري از بازدارندگی در نماید، ممکن را اطالعات به هاآن دسترسی و جامعه اعضاي

 به که است روانی احساسی از برگرفته حالتی چنین. بود خواهد مؤثر حکومتی کارگزاران

 قرار عمومی افکار قضاوت معرض در و  عموم یافتن اطالع ازاي در حکومتی کارگزاران

 نظر از زیرا. ندهد نشان خاصی واکنش خود از جامعه اگر حتی دهد؛می دست گرفتن،

 اذهان در خود شخصیت از مطلوبی تصویر که هستند آن صدد در غالباً افراد شناختی، روان

 نظارت معرض در ایشان اقدامات که بدانند افراد چنانچه لذا کنند، ترسیم دیگران

                                                             
1. Martin Šimečka; La transparence contre la corruption, 2011. Retrieved July 5, 2012, p 
3. from http://www.presseurop.eu/fr/content/article/449741-la-transparence-contre-la-
corruption 
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 تريمسئوالنه البته و ،متفاوت صورتبه است؛ خارج هاآن کنترل از که است هایی قدرت

 شفافیت عرصۀ در که سوئیسی گرتحلیل و نگار روزنامه دایسون، استر 1.نمایندمی رفتار

 که کندمی توصیه مؤسسات کارگزاران و مدیران به زمینه این در دارد، فعالیت نیز دولت

 را خود نگرش طرز اساسی صورت به اینان که است آن مستلزم شفافیت، با توأم زندگی

 که شودمی اعتبار ايگونه به ایشان مؤسسۀ بگیرند یاد باید هاآن افزایدمی وي. دهند تغییر

 هستند، که گونهآن را تشکیالت راحتی به توانندمی مردم و کنند،می مشاهده را آن مردم

 کندمی تشبیه حالتی به را وضعیتی چنین وي. نمایندمی تظاهر مسئوالن که طورآن نه ببینند؛

 ابتدا در حالتی چنین است ممکن که کنند، مشاهده آینه در را خود مسئوالن که

 کسانی وضعیت این در افزایدمی لذا. است ناپذیراجتناب امري لکن باشد؛ کننده ناراحت

 سرکوب به کهآن جاي به بدانند، را بازخورد این به دادن پاسخ نحوة که بود خواهند موفق

  2.باشند تأثیرگذار ندارند، کنترل بدان نسبت آنچه بر بتوانند و بپردازند، آن

 اعمال از دیگران آگاهی بر مبنی افراد تصور بازدارندگیِِ بر نیز اسالمی هايآموزه در

 علیه ـ العابدین زین امام حضرت از ثمالی ابوحمزة دعاي در. است شده اشاره ارتکابی

 جللنی رب: «نمایندمی عرض تعالی باري ذات به خطاب حضرت که گردیده نقل ـ السالم

 ما غیرك ذنبی علی الیوم اطلع فلو وجهک، بکرم توبیخی عن و اعف بسترك

 اینکه فرمایند،می اشاره شریف دعاي این از بخش این در حضرت آن که همانطور3.»فعلته

 آلوده بدان را خود که شودمی سبب یافت، خواهد اطالع وي گناه از کسی بداند انسان

 به رفتن از را افراد راهکاري چنین با کردندمی تالش السالم، علیهم معصومین ائمه. نسازد

صلی اهللا  ـ اسالم گرامی نبی نزد فردي که است شده نقل. دارند باز معاصی و جرایم سمت

 را آخرت و دنیا خیر که بیاموزد وي به روشی خواست ایشان از و آمد ـ سلم آله و علیه و

                                                             
1.Anheier, Helmut K; Toepler, Stefan; International Encyclopedia of Civil Society, Vol. 
1,New York - Heidelberg: Springer, 2009, p 1566 
2.Esther Dyson; “Mirror, Mirror on the Wall”, Harvard Business Review, September 
and October 1997, pp 2425ـ 

 ق،1411 اول، چاپ الشیعه، فقه مؤسسۀ ،2جلد المتعبد، سالح و المتهجد مصباح ،حسن محمدبن أبوجعفر طوسی،. 3
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 فرد آن. نمود نهی دروغ گفتن از را او  ؛»تکذب ال:«فرمودند حضرت سازد، فراهم برایش

 و کذا عملت] عنها[ سائل یسألنی أن خوفاً فترکتها اهللا، یکرهها حال علی کنت و: «گویدمی

 فیما ـ صلی اهللا علیه وآله وسلم ـ اهللا رسول خالفت قد فأکون أکذب أو فأفتضح، کذا

 آن از متعال خداوند دانستممی که گرفتممی قرار وضعیتی در گاهی یعنی 1علیه؛ حملنی

 سؤال وضعیت آن مورد در من از کسی مبادا که کردممی ترك را آن لذا. است ناخشنود

 پیامبر سفارش خالف بر دروغ، گفتن با یا و رسوا واقعیت بیان با شوم ناچار من و نموده

 شدن ازآشکار ترس شود،می مشاهده روایت این در که طورهمان. باشم نموده خدا عمل

 ساختار در مدلی چنین کاربست با. است گردیده فرد هايکژروي مانع سایرین، براي اعمال

 شفافیت معرض در تحریف، هرگونه وراي کارگزاران، اعمال کهاین تضمین و حاکمیت،

  .آورد عمل به جلوگیري حاکمیت متصدیان میان در مفاسد از بسیاري از توانمی گیرد، قرار

 براي شده افشا کژرويِ از ناشی شرمساري" صرف اوقات بسیاري چند هر )ب

 نشود، تهدید مرتکب موقعیت که نیز مواقع برخی شود؛می تلقی بازدارنده عاملی ،"جامعه

 و شفافیت ریسک افزایش شرایطی چنین در. باشدنمی خود شهرت نگران چندان فرد،

 باور وي کهآن مگر شد نخواهد کارگزار رفتار اصالح موجب اطالعات، شدن همگانی

 کارآمدي رو این از 2.کند تحمیل او به را اعمالش بهاي تواندمی دیگران آگاهی باشد داشته

 کارگزاران که بود خواهد میسر بستري در تنها فساد مادة قلع در شفافیت مطلوب و کامل

که  اندکرده تصریح محققان از برخی لذا. باشند پاسخگو خویش عملکرد قبال در حکومتی

 معرض در مؤسسات اقدامات کهآن بر عالوه که است آن متضمن 3"پاسخگویی شرط"

 فاسد رفتار مردم، براي اطالعات انتشار و آزادسازي چنانچه باشد، همگان نظارت

                                                             
احیاء التراث العربی،  ، دار69 السالم، جلدعلیهم األطهار االنوار الجامعه لدرر أخبار االئمه بحارمحمد باقر، . مجلسی، 1

 262ق، ص 1403 چاپ دوم،
2.Catharina Lindstedt;Naurin, Daniel;Transparency Against Corruption, 2006 Retrieved 
may 5, 2012, p 8, from 
http://www.qog.pol.gu.se/digitalAssets/1358/1358046_transparency-against-corruption-
_accepted-version_.pdf 
3.The accountability condition 
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 در را اجرا ضمانت متضمن مکانیسم تعدادي باید مردم سازد؛ نمایان را حکومتی کارگزاران

  .باشند داشته اختیار

 الملل،بین شفافیت سازمان 2011 سال فساد ادراك شاخص گزارش مبنا، همین بر

 از مصونیت بر ناظر فساد، مسئلۀ بر عالوه را جامعه کل به یافته تسري همگانی اعتراض

 اعتراض هايزمینه است ممکن کهآن رغمکه علی گردیده تصریح و است، دانسته 1مجازات

 تربیش پاسخگوییِ و شفافیت: «نمایندمی دنبال را واحدي پیام باشد، متعدد عمومی

 ضمانت اعمال عدم پیداست، گزارش مفاد از که گونههمان 2!»است احتیاج مورد حکمرانان

 در پاسخگویی و پذیري مسئولیت فقدان از حاکی که مجازات، مشخص طور به و اجرا،

 نموده فراهم را مردم ناراحتی اسباب فساد، وجود همسنگ است، حکومتی کارگزاران میان

 مزبور سازمان قبل سال گزارش در. است شده تبدیل عمومی ايمطالبه به دو، هر تحقق و

 برگرداندن و اعتماد اعادة براي پاسخگویی و شفافیت عامل دو هر که بود شده تأکید نیز

  3.هستند مهم فساد موج

 این خوبی به داشتند؛ اختیار در را حکومت زمام که معصومینی ائمۀ سیرة مطالعۀ

 کارگزاران بین انحراف وقوع از مردم اطالع صورت در که دهدمی نشان را واقعیت

 اتخاذ را مناسب واکنش و داده اثر ترتیب آنها هايگزارش این همۀ به معصومین حکومتی،

  .انجامیدمی شخص عزل به گاه که فرمودند؛می

  بخش دوم: پیشگیري از بزهکاري شهروندان عادي

کی از آثار مهم شفافیت و رعایت حق دسترسی جامعه به اطالعاتی که در اختیار ی

در کارکرد پیشگیرانۀ آن نسبت به ارتکاب جرم توسط شهروندان عادي  ،حاکمیت است

 حکومتی، کارگزاران عملکرد است ممکن موارد، از بسیاري درکه یابد. توضیح آنتبلور می

                                                             
1.Impunity 
2.38Transparency International; Corruption Perceptions Index 2011, Berlin: 
Transparency International, 2011, p 4 
3.Transparency International; Corruption Perceptions Index 2010, Berlin: Transparency 
International, 2010, p 2 
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 و رفتار ظاهر کیفیت مانند مختلفی، دالیل به لیکن باشد، فساد گونه هر از عاري و قانونمند

 مسئولین که آید وجود به شهروندان نزد تصور این جامعه، در واقع خالف شایعات رواج یا

 حق شناسایی و شفافیت حاالتی، چنین در. هستند انحراف به آلوده و کژرو افرادي هاآن

 تدبیري تواندمی مردم، به اطالعات ارائۀ به حکومتی کارگزاران التزام و آگاهی بر مردم

 رسانیاطالع عدم صورت در چه باشد؛ مردم اذهان در مطرح هايشبهه رفع جهت مناسب

 به مردم یافتن سوق سبب اذهان، در واقع خالف تصور همین گیري شکل است ممکن

  .گردد بزهکارانه رفتارهاي سمت

 سمت به شهروندان حرکت تحلیل ،1"اجتماعی یادگیري" شناختیجرم نظریۀ منظر از

 توجه طریق از باشد، حاکمیت کارگزاران فساد از هاآن برداشت از برخاسته که ايبزهکاري

 که طورهمان. است استدراك قابل دهد،می خویش ارتکابی جرم به بزهکار که تعریفی به

 نفس در نه مردم، سوي از قانون نقض تشخیص در اصلی عامل کرد،می استدالل ساترلند

 مذکور شرایط به که است نهفته معنایی در بلکه کنند،می تجربه که است اياجتماعی شرایط

 که دارد بستگی نکته این به باشد،می قانون ناقض یا مطیع شخص کهاین لذا. دهندمی

 رفتارِ واقعی علل ساترلند نظریۀ در رو، این از. 2نمایدمی تعریف را خود وضعیت چگونه

  .3هستند قانون نقض موافق تعاریف همان که هستند، هاایده جنایی

 تعاریفی گاهی: باشندمی گونه دو بر شود،می داده ارتکابی بزه به که موافقی تعاریف این

 یا مطلوب آن دادن انجام که عملی عنوان به رفتار مستقیماً آن، اساس بر که باشندمی 4اثباتی

 را رفتار مرتکب، که باشندمی کنندهخنثی 5تعاریفی گاهی و گردد؛می ارزیابی است، خوب

 یا پذیر توجیه قبول، قابل را آن شرایط، آن در ولی ندانسته ايپسندیده امر کلی طور به

                                                             
1.The social learning theory 
2.George Vold; Thomas J Bernard and Snipes, Jeffrey B; Theoretical Criminology, New 
York – Oxford: Oxford University Press, Fourth Edition, 1998, p 186 
3.Ibid, p 189 
4. The positive Definitions 
5.The Neutralizing Definitions 
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  .1بیندمی اغماض قابل

 لیکن بیندمی حاکمیت متصدیان سوي از مباح رفتاري شهروند، که حالتی با ارتباط در

 اساس بر وي است ممکن کند،می تصور انحراف عنوان به را آن شفافیت، فقدان لحاظ به

 احوال و اوضاع آن در که باشد تعاریفی از برخاسته که آورد روي منحرفانه رفتارهاي به آن

 طرح قابل قانون نقض موافق تعاریف نوع دو هر خصوص، این در. دهدمی خویش عمل به

  است.

 بر مجرمانه، هايفعالیت عرصۀ به فرد ورود شناسی،جرم منظر از: اثباتی تعریف) الف

 آن از نحوي به یا و نشسته نظاره به را آن ارتکاب مرتکب، که رفتارهایی از تبعیت اثر

 تقلیدکننده به نسبت باالتري جایگاه از تقلیدشونده، که جایی در است، یافته اطالع

 را فرآیندي چنین گیري شکل عوامل از یابد. یکیمی تريجدي نمود باشد، برخوردار

 قائل خویش رفتار براي فرد که قانون دانست نقض موافق اثباتیِِ تعاریف همان در توان می

 به است؛ ترسیم قابل خوبی به خویش حکمرانان از مردم تقلید عرصۀ در امر این. شودمی

 تشدید پیامدي چنین باشند، بوده نیز کاریزماتیک جنبۀ واجد حکومتی مسئوالن اگر ویژه

 خویش محبوب حکمرانان براي که منزلتی لحاظ به شهروندان، حالت، این در. شد خواهد

 به گیرند،می نظر در ارزش و هنجار کنندةوضع مرجع عنوان به را هاآن و بوده قائل

 مذموم و قبیح را خود عمل تنها نه و ورزیده مبادرت رفتاري الگوهاي این با شکلی هم

 شوند،می قائل خویش رفتاري الگوي براي که اعتباري و تقدس لحاظ به بلکه پندارند، نمی

 تحسین و تمجید خور در پذیرد،می صورت آن از تقلید مقام در که را خود رفتار

 علی الناس« که گردیده منعکس معروف حدیث یا مثل این قالب در که اينکته. پندارند می

 از جهت این در. نمایندمی سلوك خود حاکمان مسلک بر جامعه اعضاي .»2ملوکهم دین

 منهم أشبه بامرائهم الناس: «است شده نقل چنین ـ السالم علیه ـ امیرالمؤمنین حضرت

                                                             
1.Marvin Krohn; Alan JLizotte and Gina Penly Hall; Handbook on Crime and Deviance, 
New York: Springer 2009, p 107 

 محالتی، رسولی هاشم تصحیح ،2ج السالم، علیهم االئمه معرفه فی الغمه کشف إربلی، عیسی بن علی أبوالحسن. 2

 21 ص ق،1381 اول، چاپ هاشمی، بنی نشر
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 از تقلید فرآیند در تقلیدکننده ذهنیِِ محتواي از تقلید، حاصلِ چون مبنا، همین بر .»1بآبائهم

 مقامات نباشد، منطبق واقع بر مذکور برداشت اگر حتی دارد؛ تأثیر تقلیدشونده رفتار

 با گردد،می شبهه به شهروندان ذهن شدن آلوده موجب رفتارشان که جایی در باید عمومی

 تقلید. بدارند باز بزهکاري ورطۀ در افتادن از را هاآن رسانی،اطالع و سازيشفاف

 اندیشمندان توجه مورد ،)حاکمیت متصدیان( کنندگانحکم از) مردم( شوندگان حکم

 اثر هجري، سوم قرن شیعی دانشمند یعقوبی، واضح بن احمد. است گرفته قرار اسالمی

 که کرده، تألیف مبحث همین مورد در را »لزمانهم الناس مشاکله« عنوان تحت مستقلی

 وي. است "حاکمان با مردم شکلی هم" به موسوم شناسانه جامعه نظریۀ یک ارائۀ بر متمرکز

 عصر کل فی المسلمین فان االسالم، ملوك و الخلفاء فأما: «نویسدمی نظریه این تبیین در

 ال و منه، یرون ما قدر علی یعملون و مذاهبه، یذهبون و سبیله یسلکون للخلیفه، تبع

 هر در مردم که است آن نظریه این از مستفاد. 2»اقواله و افعاله و اخالقه عن یخرجون

 بوده معتقد او اعتقادات به و گرفته پیش در را او راه و بوده خویش حاکم رو دنباله دوران،

 گفتاري و رفتاري اخالقی، محدودة از و کرده عمل کنند،می مشاهده او از چه هر به و

 به خویش، شناختی جامعه نظریۀ اثبات براي سپس یعقوبی. شوندنمی خارج خویش حاکم

 بر و پردازد،می اسالمی جامعۀ در خلیفه یک و سی عهد سرگذشت بررسی به علمی روشی

 مصادیقی خویش تحقیق در وي. کندمی اثبات را آن و آزمایی فرضیه ها،داده این اساس

 تبعیت مورد مردم توسط که دهدمی قرار بررسی مورد را متعدد حکمرانان عملکرد از چند

 از قانون دومین در نیز فرانسوي، شدة شناخته شناس جرم تارد، گابریل. است گرفتهمی قرار

 از فرودست، افراد معموالًً که کندمی تصریح و توجه مسئله همین به تقلید گانۀسه قوانین

 و گساريباده ولگردي، مانند جرایمی پیشینۀ پیگیري با وي. کنندمی تقلید فرادست افراد

                                                             
اث العربی، التر احیاء ، دار75بحاراالنوار الجامعه لدرر أخبار االئمه األطهار، علیهم السالم، ج محمد باقر، . مجلسی، 1

 46ق، ص 1403چاپ دوم، 
2

ص ص ،1383 ،1شمارة پژوهش، آینه در تاریخ ،1حاکمان با مردم شکلی هم نظریه و یعقوبی ،حامد مقدم، منتظري. 
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 و یافتهمی ارتکاب سلطنتی خاندان در ابتدا مذکور جرایم که گیردمی نتیجه چنین عمد قتل

  1.اندشدهمی تقلید اجتماعی طبقات سایر توسط سپس

 انحراف، موافق تعاریف بین در که کندمی استدالل آکرز: کنندهخنثی تعریف) ب

 از وسیعی گروه بر دارند و تريبیش رواج نخست دستۀ به نسبت کننده خنثی تعاریف

 چون اصطالحاتی تحت امروزي ادبیات در که بود خواهند مشتمل هاییتوجیه و معاذیر

 به 4.شوندمی شناخته آن نظایر و 3اخالقی الزامات از رهاسازي ،2سازيخنثی هايروش

 هايارزش براي بزهکاران سازي، خنثی نظریۀ مبتکرین سایکس، گرشام و ماتزا دیوید اعتقاد

 هايسازي کنترل خنثی فنونِ برخی بردن کاربه با کنندمی سعی اما اند قائل اعتبار اجتماعی

 در ابتدایی اصل. بزنند دور کنند و اعتبار بی خود براي را هاآن بیرونی، و درونی اجتماعی

 در. دارد مالزمه مذکور هايشیوه یادگیري با بزهکاري، فراگیري که است آن مذکور نظریۀ

 مبادرت هاآن نقض به اجتماعی، هنجارهاي به اعتقاد عین در تواندمی فرد وضعیتی چنین

 خویش ارتکابی بزه از بزهکار که گیردمی صورت تعریفی پرتو در رویکردي چنین. 5ورزد

 تعریف این براي ضروري عنصر سازي، خنثی فنون سایکس، و ماتزا نظر به کند.می ارائه

 یکی 7)قانون اجراي مأموران تقبیح( کنندگانمؤاخذه سرزنش. 6باشندمی قانون نقض موافق

 براي شده مطرح هايتراشی توجیه در تجربه حسب که است هاتکنیک و فنون این از

. دارد ايویژه جایگاه حکومتی، کارگزاران فساد به استناد بر تکیه با شهروندان، بزهکاري

 و هاانگیزه سمت به خود منحرفانۀ اعمال از را هاتوجه روش، این به توسل با بزهکار،

                                                             
1.George Vold; Thomas J Bernard and Jeffrey B Snipes; Theoretical Criminology, New 

York – Oxford: Oxford University Press, Fourth Edition, 1998, p 183 
2.Techniques of Neutralization 
3.Moral Disengagement 
4. Marvin D Krohn; Alan JLizotte and Gina Penly Hall; Handbook on Crime and 
Deviance, New York: Springer 2009, p 107 

 مجلۀ فرهمندفر، حیدر ترجمۀ بیرونی، و درونی اجتماعی هايکنترل سازيخنثی فنون ،سایکز گرشام متزا، دیوید و. 5

 201 ص ،1390 حقوق، تعالی
 207 ص همان،. 6

7.The Condemnation of the Condemners 
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 نسبت رویکرد این. است هاآن طرف از قانون نقض مخالف که کندمی دور اشخاصی رفتار

 باشد؛ داشته اهمیت است ممکن جامعه، هنجارهاي با هاانسان رفتار کنندةهماهنگ دنیاي به

 هاآن به جامعه هنجارهاي بیان یا اجرا وظیفۀ که کسانی به نسبت بدبینی با وقتی ویژه به

 میان گفتمان و بحث موضوع بزهکار، بستر، این در. شودمی تشدید است، شده محول

 خطاي دیگران، به حمله با و داده تغییر را دیگران واکنش و خود منحرفانۀ هايمحرك

 جامعه سطح در که کسانی از برخی 1.کندمی مفقود یا پنهان را خویش رفتار در موجود

 توجه حاکمیت، در موجود فساد به استناد طریق از کنندمی تالش شوند،می جرم مرتکب

 عدم طریق، این از و سازند معطوف حکومتی کارگزارن سوي به خود از را مخاطبان

 خنثی را خود شدن سرزنش امکان و توجیه اجتماعی هنجارهاي با را خویش نوایی هم

  .سازند

 اثر بر انسانی رفتارهاي اغلب است معتقد که نیز کانادایی، شناسروان باندورا، آلبرت

 ماتزا سازي خنثی نظریۀ با سنخهم تبیینی در شود؛می آموخته الگوسازي طریق از و مشاهده

 اجتماعی، ضد رفتار ارتکاب از پس که گیرند فرا توانندمی مردم: داردمی اظهار سایکس و

 اشکال بر مشتمل " 2کنندگی تبرئه خود" هايروش این که برهانند، شان وجدان از را خود

 بودن شدیدتر به اشاره طریق از ارتکابی اعمال شدت شمردن ناچیز است که متعددي

شگردها  این جملۀ از باالتر مقامات به رفتار سوء مسئولیت کردن جاجابه و سایرین جرایم

 دیدة به خود حکمرانان به مردم اگر که گرددمی مشخص نیز اخیر تحلیل بر تکیه با 3.است

 استناد با و آورده روي بزه ارتکاب به توانندمی یادگیري فرآیند طی بنگرند، فاسد اشخاصی

 در را خویش بزه و دهند انجام خاطر آسودگی با را خویش رفتار حکمرانان، بزهکاري به

 کارگزاران به را آن مسئولیت و معرفی سرزنش قابل غیر و جزیی امري  ها،آن بزه با مقایسه

لذا بر کارگزاران حکومتی هم که به فساد نیستند، الزم است که اگر  .دهند نسبت حکومتی

                                                             
 210ـ211صص همان، . 1

2.Tactics of Self ـexoneration 
3.Edie Greene and Kirk Heilbrun; Wrightsman’s Psychology and the Legal System, 
USA: Wadsworth, Seventh Edition2011, pp 72 74ـ 
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شود، اطالعات الزم را گر می دهند رفتار ایشان نزد شهروندان نادرست جلوهاحتمال می

العین خویش قرار دهند تا  براي تنویر اذهان عمومی عرضه داشته و اصل شفافیت را نصب

  به دستاویزي براي بزهکاري اعضاي جامعه تبدیل نگردد. ها آن رفتار

سازد که در نظام اسالمی، در مطالعۀ منابع اسالمی به خوبی این نکته را مدلل می

مواردي که عملکرد متصدیان حاکمیت ممکن است موجب سوءظن و بروز شبهه در ذهن 

 يهافع سوء برداشترسانی را جهت رسازي و اطالعشهروندان گردد، سیاست شفاف

که این امر، در هر دو حوزة عمومی و  گیردآمده، به صورت جدي مطمح نظر قرار می پیش

  خصوصی قابل مشاهده است:

  الف) شفافیت در عرصۀ حریم خصوصی مقامات حکومتی

دهندة این نکته است که اگر موضوعات داخل در حیطۀ تدقیق در آثار اسالمی نشان

حریم  ،برداشت شهروندان گردد عمومی بتواند موجب سوءحریم خصوصی مقامات 

 خصوصی ایشان نیز در معرض شفافیت قرار خواهد گرفت. در این زمینه روایت شده است

 حالی در را ایشان ـ سلم و آله و علیه اهللا صلوات ـ اسالم گرامی پیامبر اصحاب از یکی که

 به سالم از پس. کرد مشاهده بود زنی شان همراه و ایستاده مدینه منازل از دري کنار که

 و خوانده را او بزرگوار، آن کرد، عبور حضرت کنار از چون پاسخ، دریافت و حضرت

 شودمی مگر! اهللا رسول یا: کرد عرض صحابی. است من همسر فالنی، زن، این: فرمود

 آدمی تن در خون مانند شیطان همانا: فرمود حضرت! داشت؟ ظن سوء شما به نسبت

    "1.دارد جریان

رسول گرامی اسالم، به عنوان شخصیت اول  که شودحسب این روایت مشاهده می

حکومت اسالمی، جهت پیشگیري از بروز شبهه در جامعه نسبت به زوایایی از زندگی 

کنند. از سازي میرسانی و شفافاطالع ،است خویش که جزئی از حریم خصوصی او

اند: (ره) با استشهاد به روایت مذکور بیان داشته شهید ثانی همین رو، برخی از فقها، مانند
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چنانچه رفتار شخصی، حسب ظاهر با گفتار وي مغایر باشد، هر چند رفتار مزبور شرعاً 

الزم  ،موجه باشد، در صورتی که بیم آن باشد آن رفتار موجب به شبهه افتادن دیگران شود

 1به وسوسۀ شیطانی و سوءظن دچار شوند. است وجه آن را بیان نموده تا مبادا دیگران

رسانی به منظور دفع برخی دیگر از فقها، روایت مذکور را مؤیدي بر وجه استحباب اطالع

اند و حتی بیان حاالت جسمانی و روحی را جایز و در صورت ترتب توهم دیگران دانسته

ی و بیان حاالت را نرساعاین اطال ،فوایدي، نظیر تعلیم به دیگران و یا دفع شبهه و نظایر آن

  2اند.محکوم به رجحان دانسته

که در ائمه معصومین ـ علیهم السالم ـ وجود داشت، ناظر بر این  ییهاکی از ویژگیی

مطلب بود که ایشان بسیاري از خصوصیات سبک زندگانی خویش را (گرچه جزء حریم 

وسیله مسلمین تا بدیننموده سازي میخصوصی ایشان بود) براي دیگران مطرح و شفاف

 را از آن ییهامند داشته باشند. نمونهبتوانند به درستی الگوبرداري نموده و رفتاري ضابطه

کنیم: در تفسیر قمی نقل شده که برخی از صحابه سوگند یاد نموده بودند هرگز ذکر می

در روز افطار نکنند و با زنان معاشرت نداشته باشند. خبر به نبی گرامی  ،شب نخوابند

فرمایند: رسد و ایشان در حضور مردم بر منبر رفته و پس از حمد و ثناي الهی میاسالم می

اند؟! آگاه باشید که من (که پیامبر برخی را چه شده که امور پاکیزه را بر خویش حرام نموده

کنم. پس، هر کس از کنم و در روز افطار میخوابم، ازدواج میشما هستم) در شب می

در روایت دیگري نقل شده که پیامبر اعظم خطاب  3سنت من روي بگرداند از من نیست.

نشینم پوشم و بر زمین میفرمایند: اي ابوذر! همانا من جامۀ خشن و درشت میبه ابوذر می

نشانم. پس، کسی که از را بر ترك خود میشوم و دیگري و بر االغ بدون پاالن سوار می

                                                             
تفید، تصحیح رضا مختاري، (شهید ثانی)،  منیه المرید فی أدب المفید و المس زین الدین بن علی ،عاملیجبعی  .١
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حضرت امیرالمؤمنین، امام علی ـ علیه السالم ـ  1سنت من روي بگرداند از من نخواهد بود.

در  ـ سلم و آله و علیه اهللا صلی ـوصی و حاکم جامعۀ اسالمی، پس از نبی گرامی اسالم 

 دنیاي از سوگند، خدا به فرمایند: نویسند، چنین میاي که براي عثمان بن حنیف میمرقومه

 وجود با نه و نمودم ذخیره را وافري بهره آن غنایم از نه و کرده انباشته را طالیی نه شما

 کنار خود براي از را وجبی آن زمین از نه کردم و مهیا را دیگري لباسِ کهنه ام، کهنه لباس

 دانۀ از خوارتر من چشم در دنیا این. برگرفتم آن از مختصري خوراك از بیش نه و نهادم

 اخبار در آن، فراوان نظایر و مزبور موارد در دقت 2.بروید بلوط درخت بر که است تلخی

 کردن آشکار طریق از بزرگواران آن که دارند آن از نشان ـ السالم علیهم ـ ائمه از واردشده

 دچار انحراف به مبادا تا نموده الگوسازي دیگران براي خویش خصوصی زندگی زوایاي

  .شوند

  ب) شفافیت در عرصۀ امور عمومی تحت کنترل مقامات حکومتی

توان دریافت که کارگزاران حکومتی در زمینۀ اقدامات و با مالحظۀ نصوص دینی می

در صورتی که احتمال  ،نمایندتصمیماتی که در ارتباط با حوزة عمومی جامعه اتخاذ می

باید اطالعات الزم را در اختیار  ،ها وجود داشته باشدسوء در مورد آن يهاترتب برداشت

سازي بپردازند. در همین ارتباط حضرت امیرالمؤمنین، امام علی مردم قرار داده و به شفاف

ـ علیه السالم ـ در عهدنامۀ خویش خطاب به مالک اشتر (زمانی که وي را به حکومت 

 مصر منصوب فرمودند) چنین دستور دادند: 

اي، عذر و دلیل خویش را ردم گمان برند که تو مرتکب ظلم گشتهچنانچه م

ها آشکار نما، و از این طریق گمان ایشان را در مورد خود برگردان؛ که براي آن

گونه نفس خویش را ریاضت داده و با مردم مدارا نموده و با این بیانِ عذر بدین

  "3خواهی رسید.ات در نگه داشتن مردم در مسیر حق  و دلیل، به خواسته
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شود، مجرد مشروعیت ذاتی اقدام طور که در این فرمان حکومتی استنباط میهمان

نزد شهروندان  هکه به شبهکارگزار حکومتی مجوز این نیست که اگر کار او در صورت آن

شان امتناع نماید؛ ها جهت اصالح نگرشسازي و ارائۀ اطالعات به آنمنجر شود، از شفاف

تواند مردم را از انحراف از که در این دستور تأکید گردیده است، و این امر می طورو همان

مسیر حق و صحیح باز بدارد، و این جز همان کارکرد شفافیت در پیشگیري از بزهکاري 

نظران با استفاده از روایت مذکور حکومت . از همین رو، برخی از صاحبنیست شهروندان

برداشت مردم را فراهم  گرفته، زمینۀ سوء ي که اقدام صورتاند در مواردرا مکلف دانسته

شان را  ها، جهلنماید؛ حقیقت را براي ایشان آشکار نموده و ضمن متقاعد نمودن آن می

  1مرتفع سازد.

دهد زندگی شود که نشان میمتعددي در تاریخ صدر اسالم مشاهده می يهانمونه

رسانی به مردم سرشار بوده؛ البته تا اطالع پیامبر گرامی اسالم از شفافیت در حکومت و

کرده است. در ادامه به ذکر دو نمونه بسنده جایی که مصالح امت اسالمی ایجاب می

نقل شده که وقتی پیغمبر گرامی اسالم تصمیم گرفتند مکه را به قصد سرزمین  .شود می

عتّاب بن اُسید هوازن و ثقیف ترك گویند، حکومت و ادارة امور شهر را به  يها تیره

. در 2سپردند که جوانی بردبار و خردمند بود و بیش از بیست بهار از عمر وي نگذشته بود

شد که با وجود برخی افراد مسن، انتصاب جوان مزبور از سوي پیامبر بینی میجا پیشاین

 گرامی اسالم به عنوان حاکم جامعۀ اسالمی با شبهات و انتقاداتی مواجه شود، لذا حسب

گیري خویش رسانی درخصوص مبناي تصمیمنقل، آن حضرت خطاب به مردم به اطالع

نویسند، پس از بیان تفویض در این جهت می اي که آن حضرتپردازند. در مرقومهمی

حکم فرمانداري عتاب، فضایل وي را بر شمرده تا مردم بدانند که انتخاب وي در 

چارچوب ضابطه و بر شایستگی او مبتنی بوده است و لذا مردم را از مخالفت با او بر حذر 
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ا نمایند مبادا کسی به دلیل سن کم وي به مخالفت با او برخیزد؛ زیرداشته و تصریح می

تر بودن نیست؛ بلکه فردي که شایستگی معناي شایستهتر بودن از نظر سنی به بزرگ

در روایت دیگري آمده است کاالیی به دست نبی  1تر خواهد بود.تري دارد بزرگ بیش

گرامی اسالم رسید و آن حضرت، آن را میان اهل صفه تقسیم نمودند ولی چون میزان آن 

اي که مبادا شبههحضرت از بیم آن .تنها به برخی از ایشان رسید براي همۀ ایشان کافی نبود،

معذره إلی اهللا عزوجل و إلیکم یا «در دل سایرین رخنه نماید، نزد آنان رفته و فرمودند: 

إنا أُوتینا بشیء فأردنا أن نقسمه بینکم فلم یسعکم فخصصت به أُناساً منکم ـ أهل الصفه 

آن، حضرت ضمن عذرخواهی از ایشان، صراحتاً بیان  که حسب» 2خشینا جزعهم و هلعهم

اند؛ ولی مقدار آن براي همه کافی اند که قصد تقسیم آن را میان همۀ ایشان داشتهفرموده

  ها وجود داشته است.تابی و ناشکیبایی آناند که ترس از بینبوده لذا آن را به کسانی داده

ن حضرت نیز در اخبار واردشده در پیش گرفتن روش نبوي توسط اوصیاي معصوم آ

 کامالً مشهود است. از حضرت امیرالمؤمنین امام علی ـ علیه السالم ـ نقل شده است:

آگاه باشید که شما این حق را بر عهدة من دارید که هیچ رازي را مگر در «

خصوص جنگ از شما پنهان ننمایم و هیچ امري را بدون مشورت با شما جز 

 »3ندهم. در احکام شرعی انجام

پرداختند رسانی به مردم در امور مختلف میآن حضرت، نه تنها خود همواره به اطالع

به کارگزاران  ،البالغه مؤید این مطلب است متعدد نهج يهاخطبه طور که همان کهبل

دادند که بر ارائۀ اطالعات به مردم توجه نمایند. نمونۀ آن در حکومتی نیز دستور می

خطاب به مالک اشتر منعکس شده است. در مورد حضرت امام حسن عهدنامۀ ایشان 

ـ علیه السالم ـ در روایت آمده است که پس از صلح ایشان با معاویه، برخی مؤمنان  یمجتب
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کنند که چگونه حضرت آگاهی نداشتند، از ایشان سؤال می يگیرکه از دلیل تصمیم

اند؟ یه، به صلح با او حاضر شدهگري معاو رغم حقانیت خویش و گمراهی و طغیان علی

که دلیل مصالحۀ ایشان با معاویه همانند دلیل مصالحۀ رسول حضرت ضمن اشاره به آن

تصریح  ،خدا با بنی ضَمره و بنی اشجع و اهل مکه هنگام عدول از حدیبیه بوده است

که مفهم این  1»لو ال ما أتیت لما ترك من شیعتنا علی وجه األرض أحد إال قُتل«فرمایند:  می

رسیدند و لذا با معاویه، شیعیان به شهادت می همصلحت بوده که در صورت عدم مصالح

  اند.حضرت براي جلوگیري از چنین پیشامدي  به صلح  رضایت داده

   

                                                             

، 1385وشی داوري، چـاپ اول،  ، کتابفر1أبوجعفر محمد بن علی (شیخ صدوق)، علل الشرائع، ج، . إبن بابویه قمی1
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  برآمد

معناي وضعیتی که  طی آن، عملکرد کارگزاران حکومتی قابلیت ، به "شفافیت"

شمار  از تدابیري به ،باشدسوي شهروندان را دارا میپذیري و اعمال نظارت از  اطالع

از همین رو، در قوانین  .رود که از منظر سیاست جنایی داراي کارکرد پیشگیرانه است می

 چون المللی، بین اسناد و فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاي داخلی مانند قانون

 جامعه عمومی امور متکفل نهادهاي در آن برقراري بر فساد، با مبارزه المللی بین کنوانسیون

  .است شده تأکید

نظران، غالباً کارکرد شفافیت در ارتباط با پیشگیري از فساد اداري از در ذهن صاحب

سوي کارگزاران حکومتی، از طریق افزایش ریسک شناسایی و کشف بزه، مورد توجه قرار 

واجد آثار مهمی است؛ بدین معنا که حتی در لیکن این نهاد از بعد دیگري نیز  .گرفته است

که چندان به فساد مبتال نیستند و مجریان، افرادي قانونمند و همنوا با  ییهاحکومت

شفافیت با ایضاح حقایق براي شهروندان، از القاي شبهۀ  ،هنجارهاي اجتماعی هستند

جهت توجیه آلودگی ایشان به فساد جلوگیري نموده تا مبادا این امر به مستمسکی 

  افراد جامعه تبدیل شود. يها کژروي

مطالعه در معارف اسالمی، تأکید ویژه بر شفافیت و نهاد آزادي اطالعات را مدلل 

اي که حتی در برخی از نصوص، مستقیماً  به این کارکرد پیشگیرانه سازد؛ به گونه می

  تصریح شده است.  
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  منابع 

  الف) منابع فارسی 

  قرآن کریم

، قم: 1، جلدعلل الشرائعإبن بابویه قمی(شیخ صدوق)، أبوجعفر محمد بن علی، ـ 

  .1385کتابفروشی داوري، چاپ اول، 

، 18و12، جلدالبالغهشرح نهجبن ابی الحدید معتزلی، أبو حامد عبدالحمید بن هبه اهللا، ـ ا

اول،  تصحیح محمد أبوالفضل إبراهیم، قم: مکتبه آیه اهللا المرعشی النجفی ره، چاپ
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