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انتقادی با  یی در ایران از منظر رئالیسمشناسی نظام پاسخگوآسیب

 استناد به الگوی مطلوب در متون دینی 

 

 1انیسادات گرام دهیسع

 ینور استان خراسان رضو امیدانشگاه پ یاسیعلوم سی مرب

 (4/6/99تاریخ پذیرش:  - 13/2/99)تاریخ دریافت:  
 چکیده

به رشد و  یاست. نظام داریپا ةدر تحقق توسع ریانکارناپذ یو کارآمد، ضرورت ایپو یینظام پاسخگو کیوجود 

 نهیو نهاد جادیشهروندان و دولت، ا نیرا ب ییو پاسخگو یخواهمند پاسخنظام ةرابط کیکه  ابدییتوسعه دست م

بر محاسبه و تعقل است.  یبه رفتار مبتن یو تنعملکرد انسان و وادارساخ یسازسالم یی؛سازد. هدف از پاسخگو
و در واقع به مفهوم تعهد  یدولت از منابع عموم ةنیبه ۀمردم از استفاد نانیحصول اطم یبرا ینیتضم ،ییپاسخگو

اطاعت  گرفته و شهروندان، صرفاً میپندار که دولت تصم نیباشد. ایشده مرفتهیپذ تیدر مقابل مسئول ییبه جوابگو
در ج.ا.  یینظام پاسخگو ی،انتقادسمیرئال یةرمقاله درصدد است از منظر نظ نیجز افول دولت ندارد. ا یارمغانکنند، 

در جهت تحقق را الزم  یهاهیقرار داده و توص یشناسبیمورد آس ینیمطلوب در متون د یرا با توجه به الگو رانیا

 .دیکارآمد و مطلوب ارائه نما یینظام پاسخگو

 ی.انتقادی، شفافیت، اقتدارگرایپاسخگویی، حکمرانی، رئالیسم واژگان کلیدی:

                                                           
1-  Email: Geramian_s@yahoo.com  نده مسئولیسنو

 یپژوهش  مقاله 
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 مقدمه

واقعیتی دیرینه  ؛ اماجدید در ادبیات سیاسی است الحی نسبتاًطاصل پاسخگویی اص با اینکه
موجودی پاسخگوست. خداوند در قرآن  در اسالم،نسان دارد. ا دینی تشیعهای و رفیع در آموزه

از گوش و چشم  (63اسراء/ )« َمسْؤُالالسَّمْعَ َو الْبَصَرَ َو اْلفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ  نَّإِ»فرماید: می
گمان از آنچه و بی» «:ونَسْألَنَّ عَمَّا کُنْتُمْ تَعْمَلُتُوَلَ» ؛ال خواهد شدؤس و سایر اعضا و جوارحو دل، 

؛ است در روایتی از پیامبر نیز آمده(. 36نحل/ ) «ال قرار خواهید گرفتؤدهید مورد سانجام می
رهبر  ؛ال قرار خواهید گرفتؤکنید، مورد س یآنچه باید نگهبان ۀرشما نگهبان هستید و دربا ةهم»

خاطر موالی خود ههمسرش و بنده ب ۀکسانش و زن دربار ۀمرد دربار مردم، ۀو پیشوا دربار
ضرورت استقرار یک نظام پاسخگو در منشور حکومتی (. 83: 1387طباطبائی، ) «باشدمسئول می
بخشی از وقت خود را صرف کسانی کن که  !ی مالکا» شود:اینگونه مطرح می 2یحضرت عل

خویشتن را برای پاسخگویی به ایشان آماده کن، در مجلس  ،به تو نیاز دارند و در آن وقت
عمومی بنشین پس برای خشنودی خدایی که تو را آفریده است با آنان فروتنی نما و لشکریان 

که اضطراب با تو سخن گوید، چران بیو درباریان و نگهبانان خود را دور کن تا سخنگوی ایشا
ام؛ هرگز امتی رستگار نخواهد شد مگر آنکه در آن امت، حق من بارها از رسول خدا شنیده

اما آنچه در این مقاله موردنظر  ؛«ناتوان، بدون لکنت و ترس و نگرانی از قدرتمندان گرفته شود
سنجی میان این انی تئوریک و نسبتاست، بررسی نظام پاسخگویی در ج.ا. ایران با توجه به مب

روند ارائة مطالب در نوشتار پیش رو بدین شرح خواهد . استهای کیفی با توجه به شاخص ،دو
    مبانی تئوریک نظام پاسخگویی طرح ؛نظام پاسخگویی در ادبیات سیاسی مدرن بود: بررسی

اساسی نظام پاسخگویی در قانونی البالغه(؛ بررس)قرآن و نهج با توجه به متون دینی -ج.ا. ایران 
شناسی آسیب منظورانتقادی بهیسملرئا منظراز  و بررسی آن مبانی تئوریک هبا توجه ب -ج.ا. ایران 

نظام  ءی در خصوص ارتقاتهای سیاستوصیه ةو در انتها ارائ -نظام پاسخگویی در ج.ا. ایران
 ایران.پاسخگویی در 

 روش تحقیق

در بحث مرتبط با نظام پاسخگویی در متون ؛ هنجاریهای از روشترکیبی در این نوشتار 
 انتقادیرئالیسمو  اساسی ج.ا. ایراندر قانون سخگوییادر بحث مرتبط با نظام پ؛ نهادگرایی، دینی

 تمرکز ةکه نقط به کار برده شدهعمل  ةدر بحث مرتبط با وضعیت پاسخگویی ج.ا. ایران در عرص
سیاسی و اجتماعی را  اتاصلی نظری ةکنشگر، هست-ساختار طةراب ت.اس انتقادیمقاله رئالیسم

است  مؤثرتربااراده در جامعه  نقش کنشگرِ» :که استو همواره این سؤال مطرح  دهدمیشکل 
کنشگر چهار نظریه وجود -ساختار ةطورکلی در خصوص مسئلبه؛ «؟یا نقش ساختارهای حاکم

دوم به اولویت  ةنظری ؛نشگر نسبت به ساختار معتقد استکنندگی نقش کاول به تعیین ةنظری دارد:
                                                           

 البالغه.نهج 36نامة  -2
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انگاری سوم سعی دارد بر دوگانهة کنندگی نقش ساختار نسبت به کنشگر باور دارد و نظریو تعیین
آنها را در خلق رویدادهای سیاسی و اجتماعی بررسی  ةساختار و کنشگر فائق آید و تأثیر دوجانب

و  (68: 1394، مارش و استوکراست )ی افرادی چون گیدنز هارویکرد سوم شامل دیدگاه ،کند
های افرادی چون روی بسکار، کارل شامل دیدگاه وانتقادی است چهارم رئالیسم رویکرداما 

کنشگر -تنیده و همزمان ساختارنقش درهم بر . در این رویکرداستجسوپ و مارگارت آرچر 
 کهشود های سیاسی و اجتماعی تأکید میو تعامل این دو نسبت به یکدیگر در ساخت پدیده

 ،شناسی نیز اسنادیدر چارچوب این روش کاررفتهبه. ابزارهای استاین مقاله  توجهمورد 
 های تحلیل کیفی است.روش ازگیری و بهره ایکتابخانه

 ادبیات پژوهش

خش در ارتباط با موضوع مقاله، از منظر محتوا و روش به چند ب یجدیدترین آثار پژوهش
به بررسی الگوی مطلوب حکمرانی در  ،محتوا از نظررخی از این آثار ب -است؛  قابل تفکیک

و با البالغه در نهج تمرکز آنها نیز روایات حضرت علی ةاند و نقطپرداخته شیعهمتون فقه 
اشتر است. هدف اینگونه آثار بیشتر بررسی تطبیقی میان الگوی حکمرانی مالک ةعهدناممحوریت 

حکمرانی خوب بر اساس »ة از جمله مقالاست؛ غربی آن  ةنسخدر مقایسه با وب در اسالم مطل
ای دسته -(؛ 1394 یوسفی و بابایی،)« آن با اصول حکمرانی بانک جهانی ةاشتر و مقایسمالک ةنام

عنوان رهبر انقالب به-را خمینی  اهللآیتویژه آثار فقهای امامیه به ها،دیگر از این پژوهش
 رسالة، اندبررسی نمودهتبع آن عنصر پاسخگویی حکمرانی مطلوب و به ةدر زمین -سالمیا
پی اثبات این فرضیه است که پاسخگویی ، در «سیاسی امام خمینی ةحکمرانی مطلوب در اندیش»

در (. 1387 ی،)ضمیربینی شده است اساسی پیشنحو مطلوبی در قانونو مشارکت سیاسی به
ها بخش دیگری از این پژوهش -د؛ شوروش نهادگرایی استفاده میاز اغلب  هااینگونه پژوهش

شفافیت یا  ،شناسانه و با گزینش برخی عناصر حکمرانی مانند پاسخگویینیز با نگاهی آسیب
دلیل ساخت عمودی قدرت و گرایش به به ،مکان تحقق آن را در جمهوری اسالمیامشارکت، 

شناسی غالب روش (.1390امیرخانی،) اندضعیف ارزیابی کرده ،کاری در نظام بوروکراتیکپنهان
ها، ترکیبی از رفتارگرایی و هنجارگرایی است. در یکی از این آثار نیز وضعیت در این پژوهش

بررسی » عنوان باای پاسخگویی در یک دولت خاص مورد بررسی قرار گرفته است. رساله
ایران براساس الگوی حکمرانی خوب )بررسی سیاست ها وعملکرد دولت در جمهوری اسالمی 

 برخالفدرصدد اثبات این فرضیه است که ، «(1368-76موردی دوران هاشمی رفسنجانی
 دلیلسوی تحقق الگوی حکمرانی مطلوب برداشته شد، بههای مثبتی که در این دولت بهگام

 نیا،محمودی)شود طورکامل و مطلوب محقق هاین الگو نتوانست ب، موانع ساختاری و ارادی
در این  ؛اول جامعیت آن است ةدرجدر های پیشین، نوشته ة حاضر بامقال وجه تمایز (.1390
نظری  ۀاساسی که حوزبر استخراج نظام پاسخگویی مطلوب در متون دینی و قانونعالوه نوشتار
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. تنیز بررسی شده اس عمل ةنظام پاسخگویی ج.ا. ایران در عرص ،شودبحث را شامل می
 بر توصیفوهو عال صورت توأمان مورد بررسی قرار گرفتهبهنظری و عملی  ۀترتیب دو حوزبدین

های توصیه ةشناسانه، به تجویز و ارائبا نگاهی آسیب؛ و تبیین وضعیت پاسخگویی در ج.ا. ایران
 .پرداخته است منظور تحقق نظام پاسخگویی مطلوب و کارآمد در کشوری بهتسیاس

 م پاسخگویی در ادبیات سیاسی مدرنبررسی نظا

در خصوص تعریف  اننظرتفاهم صاحبدال بر عدم پاسخگوییدربارۀ شده نوع تعاریف ارائهت
تفاهم و توافق بر سر معنا و مفهوم پاسخگویی از سوی اندیشمندان،  این واژه است. عدم

سازد. این جه میپاسخگویی موامعنا در خصوص ای با عنوان بحران را با مسئله انپژوهشگر
گستردگی مفهوم پاسخگویی تا آنجاست که مولگان، پاسخگویی را شامل هرگونه سازوکاری 

بر  باونز (.Mulgan, 2000: 33د )سازداند که کارگزار یا وکیل را در برابر موکل پاسخگو میمی
خگویی، شده در خصوص مفهوم پاساین باور است که یکی از دالیل تنوع و تعدد مفاهیم ارائه

شوند. صورت جایگزین استفاده میاین مفاهیم به ،این است که در مجامع سیاسی و نیز دانشگاهی
وکاری اجتماعی عنوان سازعنوان استانداردی کیفی و گاه بهکه گاه از پاسخگویی به ا این توضیحب

ی هنجاری و عنوان مفهومدر حالت اول، پاسخگویی بیشتر به(. Bovens, 2006: 27) شودمی یاد
عنوان کیفیت مثابه مجموعه استانداردهایی برای ارزیابی رفتار بخش عمومی استفاده شده و بهبه

شود و در حالت دوم، پاسخگویی در قالبی ها یا مجریان تلقی میسازمان ۀشدعملکرد اثبات
نهادی  توافقی ةعنوان رابطشود. در این حالت پاسخگویی بهتر دیده میمحدودتر و توصیفی

سازد و در این حالت کانون پاسخگو می خواه،شود که کنشگر را در برابر پاسختعریف می
 های نهادی است.عمل این توافق ۀهای دولتی نیست بلکه نحورفتار دستگاه ،مطالعات پاسخگویی
جع امربه شرح زیر است،  خواه و نهاد پاسخگوبر اساس مرجع پاسخ انواع پاسخگویی

 اند از:عبارت خواهپاسخ
عنوان مثال، پاسخگویی مستقیم به نمایندگان ملت. پاسخگویی به پاسخگویی سازمانی:

گان ملت. دمقننه و پاسخگویی سازمان صداوسیما به نماین ۀاش به قوجمهور و کابینهرئیس
ها و حتی وزراء، ممکن است مدیران سازمان: (قضاییه ةپاسخگویی به قو) پاسخگویی قانونی

هایشان فراخوانده شوند که هم شامل عملکرد مسئولیت ۀتوضیح دربار ةها برای ارائدادگاه توسط
خواهان، حسابرسان، پاسخ) پاسخگویی اداری شود.فردی و هم شامل عملکرد سازمانی آنها می

نوع دیگری از پاسخگویی وجود دارد که ماهیتی  بر پاسخگویی قانونی،عالوه :(بازرسان
د که نه همچون پاسخگویی قانونی بر اساس قوانین و مقررات موضوعه به ارزیابی قضایی دارشبه

آور مدنی، ماهیتی غیررسمی و غیرالزام ةپردازد و نه همچون برخی از نهادهای جامعو کنترل می
کنندگان توضیحات الزم های دولتی به حسابرسان و بازرسان و کنترلبلکه مدیران دستگاه د؛دارن

شده به آنها پاسخ کارگیری قدرت عمومی تفویضهب ۀچگونگی صرف منابع مالی و نحو بارۀرا در
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های : برخی مدیران دولتی در بخش(خواهان، متخصصانپاسخ)ای پاسخگویی حرفه دهند.می
فعالیت  ...وفرهنگی، فقهی و نظامی وهای پزشکی، آموزشیای چون بخشتخصصی و حرفه

های مختلف توسط ای برای مدیریت در بخشهای ویژهدی، استاندارکنند. در اینگونه پاسخگویمی
ای تخصصی پاسخگو خواهند شود که بر اساس آن مدیران به مراجع حرفهمی متخصصان تعیین

چراکه اگر  ؛است جمعییا  فردی کنشگریبر اساس نوع مراجع پاسخگو بندی تقسیم .بود
های هستند و اگر با مشارکت نهادها و سازمانافراد بیشتر پاسخگو  ،گیری متمرکز باشدتصمیم

 پاسخگویی مشارکتی و یا جمعی خواهد بود. ،مختلف باشند

 اهیت پاسخگوییم

ها، های جمعی، جراید روزنامهپاسخگویی به رسانه : این نوع از پاسخگویی،پاسخگویی افقی
شود. سیاسی را شامل میاحزاب  نیزالمنفعه و غیرانتفاعی و نهاد، مؤسسات عامهای مردمسازمان

ساالر و مدنی و تقویت الگوهای حکمرانی و مردم ةگیری جامعشکل ةواسطپاسخگویی افقی به
پاسخگویی شدن، از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. گسترش مفاهیمی چون جهانی

نهادها و ها، ای که میان سازمانمراتبی: این نوع از پاسخگویی، بر مبنای نظام سلسلهعمودی
گیرد. بر اساس ارتباط میان پاسخگویی عمودی به دلیل شکل می ،مؤسسات دولتی برقرار است

پاسخگویی  تری برخوردار است.گیرد، از ضمانت اجرای قویاینکه بر اساس قانون شکل می
: این نوع پاسخگویی، ترکیبی از پاسخگویی عمودی و افقی است که همزمان موجب مورب

مثل پاسخگویی حسابرسان و  ؛شودیی عمودی و بهبود پاسخگویی افقی میامنیت پاسخگو
 ۀکننده دربارهای قانعپاسخ ةها و نهادهای دولتی موظف به ارائبازرسان مستقل که مدیران سازمان

مراتبی به گونه ای که نه در ساختار سلسله ؛حقوقی استعملکردشان هستند و دارای ماهیتی نیمه
گیرد. پاسخگویی افقی قرار می ۀوکیل جای دارد و نه در زمر-اصیل ةرابطعمودی مبتنی بر 

از مرکب  بعدیِ: این نوع از پاسخگویی در واقع مدل سهدرجه( 360) پاسخگویی متوازن
 ،ایدارای ماهیتی حرفه و با عملکردی متوازن و همزمان، افقی و مورب است ،پاسخگویی عمودی

ست، چراکه این های دولتیبرای سازمانالگویی مؤثر و  ستابوروکراتیک و قانونی و سیاسی 
خواهان با پاسخ ،عمودی ۀگسترش و پیچیدگی خود و نیز گسترش حوز ةواسطها بهسازمان

دادن به و وجود یک نظام پاسخگویی ترکیبی و متوازن برای پاسخ هستند روهمتنوعی روب
 (.131-156: 1390آزمندیان،  )واعظی و خواهان و ذینفعان کامال ضروری استپاسخ

 (البالغهبا تأکید بر قرآن و نهج)نظام پاسخگویی در متون دینی 

بررسی « های پاسخگوییمؤلفه»و « پاسخگویی و انواع آن»متون دینی در ذیل دو مبحث 
 شوند:می
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 انواع پاسخگویی در قرآن

مرجع  ؛اسخگومرجع پ شود:بندی میدستهپاسخگویی در قرآن با توجه به سه معیار 
گونه پاسخگویی در رچهاتوان به میبندی بر اساس این تقسیم .موضوع پاسخگویی ،خواهپاسخ

پاسخگویی  (ب ،پاسخگویی خداوند به جهان آفرینش و انسان (آیات قرآن اشاره نمود؛ الف
 پاسخگویی پاسخگویی انسان به جامعه. ه( ،پاسخگویی انسان به نقش خود (ج ،انسان به خداوند
های مختلف و در میان گونه استمتمرکز بر پاسخگویی دولت به شهروندان  در مقالة پیش رو
دارد. در  قرار این نوشتار پاسخگویی انسان به جامعه در کانون مباحث ،نآپاسخگویی در قر

و  سودادن به نیازها از یکپاسخگویی به مفهوم رفتار مبتنی بر محاسبه و تعقل و پاسخ قرآن،
در  پاسخگوییبر عالوهانسان  . در قرآن،استدیگر  سویها از ست از وظایف و مسئولیتبازخوا

رهبران  .جامعه نیز پاسخگوست قبالدر  (،14اسراء/ )و نفس خود  (24صافات/ )مقابل خداوند 
مسئول و  سایرینبیش از باید وظایف و اختیاراتی که دارند  ةبنا به حیط ة اسالمی نیزجامع

بر اینکه از سوی خداوند نسبت به تعهدات و عالوهاسالمی  جامعةرهبر  .پاسخگو باشند
مطابق ادلة  (؛15شوری/ ) هایش مورد بازخواست و پاسخگویی قرار خواهد گرفتمسئولیت

دو ذیل . پاسخگویی رهبر به مردم عقلی و نقلی ملزم به پاسخگویی در مقابل مردم نیز است
م و پاسخگویی نائب امام معصوم در عصر غیبت به مردم پاسخگویی امام معصوم به مرد عنوان

 قابل طرح است.

 به مردم رهبرپاسخگویی 

در آیات متعددی از قرآن کریم نسبت به پاسخگویی پیامبر به سؤاالت مردم تأکید  :نقلی ةادل
مسائل و شبهات  حدود بهبدین مفهوم که م ؛عام است ، موضوع سؤال،المیزان تفسیرشده و بنا به 

. مدنظر استهای پیامبر نیز لمی و عقیدتی و فقهی نیست بلکه انجام تعهدات و مسئولیتع
 سورۀ 1سورۀ اسراء و  83سورۀ نازعات،  22سورۀ بقره،  213انبیاء،  سورۀ 7خداوند در آیات 

در فرهنگ  :عقلی ةادلداده است. پاسخ به سؤاالت مردم  ربارۀدستوراتی دخطاب به پیامبر  انفاق؛
د آمده که مسئول به مفهوم کسی است که وظایف و تعهداتی دارد و مورد بازخواست قرار عمی
ها پاسخگو گیرد. امام نیز مسئولیت رهبری مردم جامعه را دارد و بنابراین باید نسبت به آنمی

یعنی اگر امکان  ؛تشکیل حکومت، تکلیف و وظیفه استاسالم، باشد. بر اساس مبانی فقهی 
 ند.اموظف به تشکیل حکومت دارند فراهم شد، کسانی که شایستگی و لیاقت تشکیل حکومت

حکومت توسط مردم بالفعل  چون اما ؛شودامام معصوم توسط خداوند به والیت منصوب می
 نصبو  والیتبنابراین بین مقام  ؛الزم است در برابر مردم نیز پاسخگو باشد ،شودو محقق می

یکی از شروط مهم رسیدن به مقام عصمت  ت وجود دارد. اساساًتفاو انتصابو  حکومتو مقام 
این ها و تکالیف در مقابل مردم و پاسخگویی به آنهاست و انجام تعهدات و مسئولیت ،و امامت

صدر، مشورت، تواضع  ةانتقادپذیری، سع در قالب اجرای عدالت، مدارای با مردم،پاسخگویی 
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ابد و اگر کسی فاقد یکی از شرایط فوق باشد یلی میو فروتنی، شفافیت و عدم پنهانکاری تج
 ۀاز عهد )ع(پس از اینکه ابراهیم ه،بقر ۀسور 124آیة چنانچه در  ؛یابدیاستحقاق امامت نم

ای بین والیت و نفی استحقاق امامت یافت. از نظر سلبی هیچ مالزمه ،های سخت برآمدآزمون
ای اثباتی بین والیت معصومین و پاسخگویی رابطه ةبلکه بالعکس از جنب ؛پاسخگویی وجود ندارد

 مستقیم وجود دارد.

 پاسخگویی معصومین

دهد که نشان می ناجتماعی آنا-سیاسی ۀنگاهی به گفتار و رفتار پیامبر و معصومین و سیر
در دانند بلکه خود نیز همواره مینآنها تنها رهبران اسالمی را در برابر مطالبات مردم پاسخگو 

 .3اندمختلف به مردم پاسخگو بودهمسائل 

 پاسخگویی جانشین معصوم

 جانشینکند در خصوص پاسخگویی ای که در پاسخگویی معصوم صدق میهمان ادله
امانتی است  ،متون اصیل دینی معصوم نیز صادق است، چراکه حکومت بر اساس مبانی فقهی و

از جانب خداوند و امام معصوم والیت ، ولی فقیه نیز ابتدا امام معصوم قرار دادکه خداوند بر 
شود باید نسبت به آنها پاسخگو باشد. دیگر چون توسط مردم انتخاب می سویعام یافته و از 

مردم از امام معصوم قیدوشرط بیاطاعت در وجوب معصوم خود و  جانشین معصومین ب تفاوت
 33 ةمصون است. طبق آی به مقام عصمت رسیده و از هرگونه خطا و اشتباهی امام است، چراکه
نیست؛ اما اطاعت پرسشگری مردم از امام معصوم  ۀحق و اجاز نداشتنبه مفهوم  مرأ سورۀ نساء؛

چه در مقام حدوث و چه در مقام -مشروط به استمرار شرایط والیت از جانشین امام معصوم، 
الطاع »معصوم  ةچراکه طبق گفت ؛است وگرنه، شرعا اطاعت از وی جایز نیست -بقا و تداوم آن

بنابراین اطاعت مردم از وی  (؛133 ةکلم ،البالغه، کلمات قصارنهج)« مخلوق فی معصیه الخالق
 مشروط است.

 های پاسخگویی در قرآنلفهؤم

ها و خصوصیاتی است که پاسخگویی ها، ویژگینشانهشامل  های پاسخگویی در قرآنلفهؤم
 یابد:در موارد زیر تجلی می های؛ این مؤلفهرساندظهور می ةرا به منص

                                                           
پاسخگویی امام  ،تقسیم غنائم حنین ۀبه شیو و یا بیهیحد حمردم به صل اتاعتراض به عنوان رهبر جامعهبه پاسخگویی پیامبر -3

سیس بیت سبت به مطالبات آنها با تأ سبت به حوایج و نیازهای مردم و ن صیصعلی ن سن به و همچنین  الق سخگویی امام ح پا
 هایی از رعایت اصل پاسخگویی در سیرۀ معصوم است.نمونه مردم در خصوص علت بیعت با معاویه
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صالح مطرح شده است. قرآن افراد فاسد را مسرف ا: در قرآن فساد در مقابل مبارزه با فساد
)به مفهوم کسی که از حق خود تجاوز کرده و از اعتدال خارج شده و با اعمال خود در زمین 

 .4است توصیف کردهکنند( فسادانگیزی می
قرآن تا آنجا مورد تأکید است که حتی خداوند به انسان و  انتقادپذیری در انتقادپذیری:

ش انسان نآنجا که فرشتگان نسبت به آفری (61-67بقره/ ) دهدمیانتقاد از خود را  ۀفرشتگان اجاز
دهد. در خصوص پیامبر و حاکم جامعه نیز کنند و خداوند پاسخ آنها را میمی به خدا انتقاد

 (.1مجادله/ )ه است حق انتقاد داد به انسان خداوند
تکوینی به نوع  ةقانون در قرآن دارای دو بعد تکوینی و تشریعی است، جنب :قانونگرایی

ها و تشریع دستورالعمل ةو در جنب (31طه/ )گردد آفرینش موجودات جهان آفرینش بازمی
نین نیز مصادیق این قوا (.216بقره/ )ها با یکدیگر آمده است مقرراتی جهت تنظیم روابط انسان

نحل، بخشی از این مصادیق آمده  ۀسور 31 ةدر آیات متعددی از قرآن ذکر شده است. در آی
ترین آیات در این شاخص واست مورد تأکید قرآن ها در مقابل قانون انسان ةاست. تساوی هم

جازات سورۀ اسراء به م 13قرآن در آیة . استنساء ۀ سور 1حجرات و  ۀسور 16 اترابطه، آی
 .پردازداند میی که از دستورات پیامبران سرپیچی کردهگریزاننقانو

و  پذیری در قرآن عبارت است از انجام تعهدات و وظایفمسئولیت ۀ: واژپذیریمسئولیت
و  کندصدق میعنوان همنوع جامعه به افرادکه هم در مورد  رعایت حقوق متقابل از سوی مردم

 ترین آیه در اینن نظام سیاسی نسبت به مردم. مهمهم در خصوص مسئولیت حکام و کارگزارا
و به عهد و پیمان وفا « الْعَهْدَ کَانَ َمسْئُولًا وَأوْفُوا بِالْعَهْدِ إنَّ»: استاسراء  ۀسور 64 ةخصوص آی

رعد نیز ناظر بر پاداش  ۀسور 22 و 21شوید. آیات کنید چراکه از آن بازخواست می
 پذیران است.مسئولیت

باید به  عنوان امانت یاد شده که صرفاًاز حکومت به 38 ةنساء آی ۀدر سور الری:ساشایسته
پس از احراز شایستگی الزم و گذراندن  بقره نیز ابراهیم ۀسور 124 ةاهل آن سپرده شود. در آی

های مختلف به مقام امامت منصوب شد. پاداش شایستگان نیز فرمانروایی بر زمین است. آزمون
رسد. من به ارث می ةآمده است که زمین به بندگان شایست113 ةآی ،انبیاء ۀورچنانچه در س

ند از؛ علم، امانتداری، اخالق و سالمتی جسمانی اساالری در قرآن نیز عبارتمعیارهای شایسته
 یوسف آمده است. ۀسور 33بقره و  ۀسور 247که در آیات 

تو مشارکت عمومی جامعه وتعالی هر نظام اجتماعی در پر: رشدمشارکت و مشورت
 رسیدنقبول همکاری آگاهانه و از روی میل و اراده برای  پذیر است. تحقق این امر منوط بهامکان

تعاون در ]و یا »است. مشارکت در قرآن با عنوان  ی خاص و در سایة اعتقاداتی مشترکبه هدف

                                                           
؛ دستورات از آیات قرآن سورۀ نمل و تعدادی دیگر 64رۀ بقره، سو 221سورۀ هود،  113و  88سورۀ شعرا،  132در آیات  -4

 آمده است.نهی از فساد و ضرورت مبارزه با آن و نیز تبعات عدم ممانعت و مبارزه با فساد در جامعه  و سخنانی در باب
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عمران آل 133پیامبر در آیات شود و خطاب به شورا مطرح می و یا نزول سورۀ 5«امر به[ امور خیر
 شورا امر به مشورت با مردم شده است. 68و 

ها و تکریم رضایت مردم و رضایت خداوند و تکریم انسان میان: در قرآن تکریم شهروندان
عنوان خالق هستی، انسان را تکریم سو خداوند بهاز یکخداوند ارتباط مستقیمی وجود دارد. 

و از دیگر  7از صفات پیامبر، نهایت رأفت نسبت به مؤمنین ذکر شدهو از سوی دیگر یکی 6نموده
 .8اندسو مردم به تکریم یکدیگر توصیه شده

 شیرازیاهلل مکارمتالبالغه بر مبنای شرح آینظام پاسخگویی در نهج

 ضرورت پاسخگویی نظام سیاسی

 :1393، شیرازیارممک)کند عنوان حق مردم نسبت به حاکم یاد میاز پرسشگری به امام علی
هر کس حق سؤال از پیشوایش را دارد که دهد نشان می« حق المسئله»تعبیر حضرت به  (.283

پاسخگویی به  شود که پیشوای او نیز ملزم به جوابگویی است.استفاده میاینطور و در ضمن 
است. در  های محوله و برآوردن مطالبات مردممفهوم تعهد به جوابگویی در رابطه با مسئولیت

ضرورت پاسخگویی به بارۀ دستورات حضرت به حاکمان جامعه در یکی از 36 ةنام 21بخش 
برای کسانی که به تو نیاز دارند، وقتی مقرر کن که »فرماید: مطالبات مردم است، آنجا که می

به نیازهای آنها رسیدگی کنی و مجلس همگانی و عمومی برای  [چهره به چهره]و  شخصاً
 «.دهبه نیازهای آنها تشکیل  پاسخگویی
های پاسخگویی، پاسخگویی به مردم بر اساس منظور از اولویت :های پاسخگوییاولویت

پذیر در ابتدا طبقات و اقشار آسیب بر این اساسطبقات اجتماعی است که به آن تعلق دارند. 
فتادگان هستند و ؛ مساکین، محتاجان و ازکاراشامل به ترتیب و اولویت پاسخگویی قرار دارند

)همان، ج این پاسخگویی باید آنقدر وسیع باشد که حتی یک حق از افراد ضایع نشود  رۀگست
11 :33-31.) 

 های پاسخگویی مطلوب و کارآمدشیوه

های پاسخگویی شیوهبارۀ دستورات جامعی در (اشترمالک ةعهدنام) 36 ةامام علی در نام
 شود:این موارد اشاره می هد که به اختصار بهدمطلوب و کارآمد به حاکمان ارائه می

رعایت تواضع  -(.76)همان: چهره؛ بهتشکیل جلسات عمومی و همگانی و پاسخگویی چهره -
؛ نسبت به همة افراد جامعه رعایت عدالت در پاسخگویی -(74:  )همانو فروتنی در پاسخگویی؛ 

پاسخگویی به کارگزاران؛ این  -(73: )هماننگام؛ هپاسخگویی به -(21-33و  31-33)همان: 

                                                           
 .148؛ بقره/ 2مائده/  -5
 .71اسراء/  -6
 .133عمران/ ؛ آل128توبه/  -7
 .83بقره/  -8
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توسط خود رهبر انجام شود چراکه دیگران از آن عاجزند و نباید  نوع از پاسخگویی باید صرفاً
 (.73)همان: به دیگران واگذار شود 

 های پاسخگوییلفهؤم

: بدون شفافیت، پاسخگویی مفهوم ندارد. شفافیت از منظر امام علی در قالب صداقت شفافیت
های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گیریکاری در تصمیمسیاسی به مردم و پرهیز از پنهاننخبگان 

                  ابد. شفافیت حاکم نسبت به مردم یکی از حقوق مردم نسبت به حاکمیمفهوم می
آگاه باشید حق شما بر من این است که  ای مردم»فرمایند: ایشان در این رابطه می جامعه است.

 «اسرار جنگی چیزی را از شما پنهان ندارم و هیچ کاری را بدون مشورت با شما انجام ندهمجز 
 (.613)همان: 

: به مفهوم تواضع و فروتنی رهبران جامعه در مقابل مردم و پرهیز از تکبر تکریم شهروندان
نیدن شرهبران به  ة. حضرت عالقاستبودن آنها توسط مردم بینی و دوستدار ستایشو خودبزرگ

 اند.ترین صفات و حاالت زمامداران ذکر کردهمردم را از سخیفاز سوی ستایش 
فساد به مفهوم ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی و  : از نظر حضرت علیمبارزه با فساد

های در خطبهامام ها و مشاغل مدیریتی است. موارد بسیار مهمی که سوءاستفاده از مناصب، پست
از بخشش اموال  پرهیز اند، شامل؛، حاکم را از آن توصیه نموده36 ةدر نام هاز جملمختلف و 

امانت و  ۀفریبی در جهت سوءاستفادپرهیز از عوام (،147)همان: المال به خویشاوندان بیت
استفاده از ءامانت و عدم سو ةمنزلنگریستن به قدرت به (،113-7)همان: المال خیانت به بیت

 ( است.76-33)همان: کومتی مناصب و مقامات ح
          پذیرش الف. طرح است: البالغه در دو مفهوم قابلدر نهج : انتقادپذیریانتقادپذیری

 گزینش  ب.اجرای عدالت  ۀاز سوی زمامداران در خصوص نحوگو حقسخن منتقدین 
ده است البالغه آمنهج 213 ةبخش پنجم خطب ترین منتقدین که درکارگزاران از میان صریح

 (.233-7: 8)همان، ج 
مردم در مقابل آنچه خداوند برای آنها  ةگرایی، برابری هم: مراد حضرت از قانونگراییانونق

تبعیض در توزیع امکانات، مناصب و اموال عمومی و اجرای یکسان معین فرموده است و عدم
قانون عبارت است  شانایاز نظر  (.141: 11)همان، ج  استمردم  ةحدود و قوانین نسبت به هم

شود و بر مبنای سه بنیان است: از معیارهایی که طبق آن رفتارهای فردی و اجتماعی تنظیم می
 (.317-677 همان:) پیامبر و معصومین ۀسنت و سیر ؛های قرآندستورالعمل ؛عقل

گاه چراکه از دید ؛ساالری جزیی از عدالت استعلی شایسته ماما ةدر اندیش ساالری:شایسته
و این مهم در  گیردایشان، عدالت به این مفهوم است که هر چیزی در جای شایسته خود قرار 

البالغه معیارهای شایستگی های مدیریتی و گزینش کارگزاران اهمیتی مضاعف دارد. در نهجپست
قضات و سپاهیان  ،منصبان حکومتی، از حاکم گرفته تا کارگزاراندر خصوص تمامی صاحب
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عدم  نظری، علم و تقوی،عدالت، عدم بخل و تنگ ؛های حاکماست. از جمله ویژگیذکر شده 
های از جمله ویژگی (.422-427: 3)همان، ج المال ذکر شده است استفاده از بیتارتشاء و سوء

سابقه در امانتداری، داشتن ظرفیت روحی و اخالقی پس از کارگزاران نیز تخصص، تقوا، حسن
نگری و اصالت خانوادگی صدر و تحمل مخالفان، دوراندیشی و آینده ةعرسیدن به قدرت، س
صدر،  ةدر خصوص قضات نیز صفاتی چون سع (.26-28 :11)همان، ج برشمرده شده است 

بودن در شبهات، صبوری و شکیبایی، پرهیز از ورزی، محتاطعدم پافشاری بر اشتباه، عدم طمع
در خصوص سپاهیان نیز  (.431-483)همان: ت داشتن تملق و چاپلوسی ذکر شده اسدوست

بودن در مقابل مردم، داشتن اصالت خانوادگی، مهربانو ترین آنها نسبت به خدا و پیامبر خیرخواه
 (.433-436)همان: صدر آمده است  ةعسضعفا و سخاوتمندی و 

 ساالریهای تحقق شایستهمکانیزم

جای گرایی بهدر گزینش و ضابطهآزمون و امتحان و پرهیز از تمایالت شخص لف. ا
 نظارت و بازرسی؛ توسط مأموران صادق، امانتدار و راستگو و وفادار (؛ ب.8)همان:  گراییرابطه

توجه به عمل و نه شخص عامل  .د(؛ 23)همان:  ایجاد نظام تشویق و تنبیه .ج(؛ 36)همان: 
 (.463-466)همان: اصالح طبقات توسط یکدیگر  (؛ ه.478)همان: 

و  کالن جامعهامور  ۀالبالغه، نقش مردم در ادارمنظور از مشارکت در نهج :مشارکت
انتخاب و تعیین  الف.یابد؛ یدر موارد زیر مصداق م و حکومت است ۀتأثیرگذاری آنها در ادار
حکومت. از دیدگاه امام علی،  ۀمشارکت در ادار ب. (136: 6ج )همان،حاکمان و زمامداران 

بعات منفی (. ت213)همان: های مردمی نیست نیاز از کمکتوانمند باشد بی هرچقدر هم حاکم
ترک  ؛حکومت: بدعت و فریبکاری ۀعدم مشارکت و همکاری متقابل زمامداران و مردم در ادار

)همان: ظلم و ستم ؛ تعطیلی احکام ؛استبداد ؛انحصارطلبی ؛فزونی رذائل اخالقی؛ مسیرهای روشن
های اقتصادی و نقش حمایتی حکومت: این امر در واقع ر فعالیتمشارکت مردم د -(. 247

چراکه از  ؛دهدحمایت امام از بخش خصوصی و نقش آن در حیات اقتصادی جامعه را نشان می
منفعت مردم و اسباب و آسایش جامعه هستند و برخالف آنچه  ،دید امام سجاد منابع اصلی

مشارکت مردم در استیضاح و  -(. 31)همان:  شود سربار جامعه و ناسالم نیستندتصور می
اشتر به مالک ةامام در عهدنام بازخواست حاکمان و کارگزارن: چنانچه در بحث پاسخگویی آمد،

 دهد که بخشی از وقت خود را به پاسخگویی به مردم اختصاص دهد.مالک دستور می
حاکمی  شود و هرمشورت بهترین پشتیبان زمامدار محسوب می علی : از نظر اماممشورت

مشورت یکی از  ایشان،از دیدگاه (. 372-381)همان: شود هالک می ،که استبداد ورزد
ند از: سخاوت و اترین معیارهای مشاوران نیز عبارتمنان تلقی شده و مهمؤخصوصیات م

 .شجاعت، قناعت، آزاداندیش و متدین، عقالنیت و رأفت
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ن در مقایسه با الگوی مطلوب در متون شناسی نظام پاسخگویی در ج.ا. ایراآسیب
 انتقادیدینی از منظر رئالیسم

کارگزاری و تأثیر آثار و نتایج  ةگرایی انتقادی بر اهمیت پیامدهای خواسته یا ناخواستواقع
کند. تأکید می ،شودمی ای که کنش در آن انجامهای ساختمند شدهکنش راهبردی بر زمینه

و مارگارت  بوردیو ند از روی باسکار، باب جسوپ، پیرن حوزه عبارتپردازان ایترین نظریهمهم
اجرای دقیق آنها  های نهادی، مشروط به تفسیراز نظر باسکار تعیین و بازتولید منظم برنامه آرچر.

صورت از جانب کارگزاران انسانی است و قدرت جامعه برای تحدید کردار افراد هیچگاه به
مندی کنشگران و بلکه این قدرت، تا حد زیادی وابسته به نیت ؛ودشاتوماتیک وارد عمل نمی

بوردیو،  (.Bhaskar, 1986: 47)د کننتفسیری است که آنها از منشورهای نهادی استفاده می
ها، وارهبا طرح مفاهیمی چون عادتتا کوشد دیگر مکتب انتقادی نیز می یگرالشناش تعامجامعه

فاصله بگیرد و به نقش  ،از کنشگر آزاد و آگاه ؛و فضای اجتماعی ساختمان ذهنی زمینه و میدان
ناخودآگاه اشاره دارد  های تفسیری عمدتاًها به طرحوارهاز نظر وی عادت .ساختارها توجه کند

هایی را برای کنش دهد و دستورالعملارزیابی امور را به ما نشان می ۀکار جهان و نحو ۀکه نحو
یابند ساختارها شکل می ةواسط، عامالن بهآرچردر نظر (. Bourdieu, 1972: 26-32) کندارائه می

د. از نظر وی پیوند وثیقی بین حال، گذشته و نشوآن است که کدام غالب می ۀکنندو زمان تعیین
 های زمان حال، در بستر ساختارهای از پیش موجودشود. بدین صورت که کنشآینده برقرار می

 ةواسطهشود و همین کنش با تأثیرگذاری روی ساختارهای اجتماعی و بم میانجا (زمان گذشته)
(؛ Archer et al., 2013: 64-68) سازدهای آینده را محدود و مشروط میهمین ساختارها، کنش

عنوان یک انتقادی تلفیقی از ساختارها و کنشگران اجتماعی بهبنابراین از نظر مکتب رئالیسم
نگاهی  و بانیز از همین منظر  در اینجاشود و های اجتماعی میهور پدیدی باعث ظهعلّ ةمجموع
شناسانه به وضعیت نظام پاسخگویی در ج.ا. ایران و در مقایسه با نظام مطلوب در متون آسیب
خواهد ابتدا نقش کنشگران در ج.ا. ایران بررسی و تحلیل شود. بدین منظور پرداخته میدینی 

 مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. و سپس نقش ساختارها شد

 نقش کنشگران

نقش مؤثر نخبگان در تحوالت سیاسی و اجتماعی است. در  ۀدهندمطالعات تاریخی نشان
و برخی از  9اندمعرفی شده شانرهبران و نخبگاننام ها و اقوام مختلف به ها و ملتقرآن، تمدن

های خالق القیت و دوراندیشی اقلیتتالش، خ ةها را نتیجاین اندیشمندان نیز پیدایش تمدن
لکن در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نقش کنشگران یا نخبگان در امر  ؛دانندمی

دالیل این موضوع توان کنشگران را مانع توسعه قلمداد کرد. حتی می ؛چندان مثبت نیست ،توسعه
          نبود ؛ اع نخبگانفقدان مکتب فکری معین و مورد اجمتوان در مواردی چون را می

                                                           
 و قوم صالح و... .قوم لوط  -9
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القلم، ایرانی )سریع های شخصیتی نخبگانویژگیو فرهنگ و  ؛همبستگی ملی و اجماع عام
فرهنگ سیاسی واسطة کندی فرایند ایجاد و تقویت مناسبات دموکراتیک به (؛87-83: 1373
خبگان ایران بدبینی نهفته در فرهنگ سیاسی ن (؛ وGastil, 2008: 45-53ن )ستیز نخبگارقابت

 ( جستجو کرد.447: 1389نژاد، )مصلی

 نقش ساختارها

اعم از فرهنگ )منظور از ساختارها بررسی نقش ساختارهای مادی اعم از سیاسی و فرهنگی 
 شود.است که در ذیل به آن اشاره می (تابعیتی یا ذهنیت رانتی

 ساختارهای مادی

که شامل تمامی  استبه مفهوم اعم سیاسی، دولت  : منظور از ساختارساختارهای سیاسی
نظران های متعلق به آنهاست. نظرات مختلفی از جانب صاحبنهادهای اساسی و زیرمجموعه

مختلف در خصوص وضعیت پاسخگویی ناکارآمد در ساختارهای سیاسی ارائه شده است، از 
رانتیر آن و  که علت ناپاسخگوبودن نظام سیاسی را ناشی از ماهیت ؛دولت رانتیر ةجمله نظری

گرایی داند. برخی این نظریه را متهم به تقلیلجامعه می استقالل این دولت از درآمدهای مالیاتی و
نموده و بر این باورند که ماهیت نئوپاتریمونالیستی نظام ج.ا. سبب تداوم اقتدارگرایی 

پاسخگویی  در ضعف ه،عنوان متغیر واسطپاتریمونالیستی است و درآمدهای حاصل از نفت به
ماهیت غیرپاسخگو و اقتدارگرای خود را در  دموکراتیک نظام مؤثر است. دولت نئوپاتریمونیال،

سوم از  ةگذارد. دستبه نمایش می مجلس و قوای اجرایی و قضاییقالب نهادهای حقوقی مثل 
قبول  ماهیت ایدئولوژیک نظام را برجسته کرده و دولت دینی تنها یک قرائت از دین را ،نظریات

ها بنابراین اختالف سالیق و آرا و تنوع گروه ؛کنددارد و جامعه را ملزم به پذیرش یک قرائت می
پردازان نیز ماهیت نظام ج.ا. را ترکیبی از سه عامل رانتیر، تابد. برخی نظریهو تخریب را برنمی

نقش اساسی را  ،آمدایدئولوژیک و نئوپاتریمونیال دانسته که در بازتولید نظام پاسخگویی ناکار
 دارد.

: پراکندگی ها و چندپارچگی های قومی، نژادی و زبانی، در عوامل مهم ساختار اجتماعی
منازعات اجتماعی و عدم انجام در ساختارهای اجتماعی است که در تعامل با ساختار اقتدارگرا 

 در بازتولید وضعیت پاسخگویی نامطلوب در نظام سیاسی مؤثر است.
 ؛در نظام سیاسی موجود گرایانههای اقتصادی عدالتانگارهرخالف : بصادیساختار اقت

اقتصادی ایران در  ةهای توسعبرنامه مانع تحقق اهداف و ،گرساخت دولت رانتیر تصدی
 دلیلبه نهم و دهمجمهوری ویژه در دوران ریاستههای مختلف بوده است. این امر بدولت

 گرایی دولت در اقتصاد وارادهافزایش د و این به مفهوم گردیسیاست پوپولیسم اقتصادی تشدید 
 است. نسبت به گذشتهبخش خصوص  تضعیف روزافزون
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 (فرهنگ سیاسی)ساختارهای معنایی 

های تأثیرگذار بر روند نوسازی است. کشورهایی ترین شاخصفرهنگ سیاسی یکی از اصلی
سیاسی  ةدر روند توسع ،ای برخوردارنددهتنیکه همانند ایران از فرهنگ سیاسی پیچیده و درهم

های مختلف فرهنگ سیاسی یکی از عوامل تنیدگی الیهشوند. درهمبا مشکالتی مواجه می
. با توجه به ایران استاز جمله  ،ها و هیجانات سیاسی در کشورهای در حال توسعهاضطراب

های های داخلی، جدال آرامیتوان گفت ظهور نانقش فرهنگ سیاسی در ساختار حکومتی، می
 های سیاسی در تمام نظام از طرف دیگر،های اجتماعی از یک طرف و نزاعسیاسی و شورش

نیز بر  پایچنانچه  ؛کندیروند کارآمدی در نظام پاسخگویی در ج.ا. ایران را با اخالل مواجه م
یندهای سیاسی ارها، نهادها و فکه تمامی ساخت-این باور است که در یک نظام سیاسی باثبات 

فرهنگ سیاسی یکپارچه ای وجود دارد، انسجام  ،-به تقویت و حمایت از یکدیگر تمایل دارند
و یکپارچگی در فرهنگ سیاسی عامل اصلی همگونگی و هماهنگی در سوگیری رفتار شهروندان 

ی از ساالری ناشهای انتخاب و شایستبا نظام سیاسی است و نخبگان سیاسی نیز به نحو شایسته
فرهنگ  (.Pye & Verba, 1969: 101-111د )آورپاسخگویی مطلوبی را به ارمغان می ،این انتخاب
کاری، پذیری، پنهانگرایی، تابعیتهایی از جمله اقتدارگرایی، نخبهدارای نشانه ایرانسیاسی در 

 از بازی ویجویی، خویشاوندساالری و پارتگریزی، ستیزهگرایی، مسئولیتگریزی، مصالحهقانون
موجب  و طبیعتاً منطقاًها که این آسیب ( است؛443-461: 1389نژاد، )مصلی جمله ارتشاء

در بررسی نقش ساختارها، ساختارهای بوروکراتیک  .شودبازتولید نظام پاسخگویی ناکارآمد می
 شناسی قرار گیرند.و حقوقی نیز از اهمیت برخوردارند و باید مورد توجه و آسیب

 ر بوروکراتیکساختا

عنوان همردمی و ب ةعنوان یک دستگاه حاکمیتی مرتبط با بدنهدستگاه بورکراتیک در کشور ب
نوع و انجام وظایفشان و  شود. تلقی عمومیسیاسی کشور محسوب می ۀنمادی از تحقق اراد

ناسب رسانی و پاسخگویی ممعیاری برای خدمت عنوانبهها با شهروندان نوع برخورد این دستگاه
ند از: اهای موجود در ساختارهای بوروکراتیک عبارتترین آسیباما مهم ؛بوده است

وجود تشریفات اداری و کاغذبازی  ؛زدگی و ترجیح منافع خصوصی بر مصالح عمومیسیاست
اتکاء ؛ ساالریعدم شایسته؛ شودکه سبب کندی در روند پاسخگویی به ارباب رجوع می

عدم التزام به قوانین  ؛یاسی برای نیل به اهداف و عدم رعایت تکتوکراسیاندازه به بخش سازبیش
 ؛کاریموازی؛ مریدپروری ؛عدم توجه به اجرای مناسب قوانین ؛و مقررات و استفاده از رانت

گرایی در مدیرمحوری و تمرکز؛ گراییمدرک ؛نفاق و ریاکاری ؛اقدامات صوری و نمایشی
های بوروکراسی کارآمد، ر بوروکراسی در ایران، دارای ویژگیطور کلی ساختاهب .گیریتصمیم
 گرا و پاسخگو نیست.توسعه
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 ساختار حقوقی

ها و یا تعارضات بین ، بررسی هماهنگیحقوقیمنظور از وجود ناکارآمدی در ساختارهای 
 وضعیت پاسخگویی ارکان نظام به جامعه اختیارات نهادهای انتخابی و انتصابی است که طبیعتاً

های رهبری و والیت اختیارات و صالحیت ةدهد. در ج.ا. ایران غلبالشعاع خود قرار میرا تحت
قانون خود قرار  الشعاعجمهوری و نهادهای انتخابی، جمهوریت نظام را تحتفقیه بر ریاست

 ۀمجریه بر عهد ۀاساسی و ریاست قواساسی، اجرای قانونقانون 116داده است. طبق اصل 
لکن در عمل،  ؛ترین مقام کشور استجمهور بعد از مقام رهبری عالیور است و رییسجمهیسری

اساسی در نهادهای دیگر برخوردار نیست. تداخل وظایف و از ابزار کافی برای اجرای قانون
اساسی قانون 38عنوان مثال در اصل اساسی است. بهاختیارات قوا نیز یکی دیگر از اشکاالت قانون

 مجریه نیز در انجام این وظایف مسئولیت دارد. ۀکه قومقننه تصریح شده، درحالی ۀقوبر وظایف 

 استیهای سیتوصیه

که است : در جمهوری دارای ماهیت رانتیر، نئوپاتریمونیال و ایدئولوژیک ساختار سیاسی
 ۀشدن مشارکت مردم در ادارکمرنگ پی آنشدن ساختار قدرت و در این امر منجر به عمودی

اقتدارگرایی لذا  وشود میگیری یک نظام پاسخگو و کارآمد ومت و در نتیجه ممانعت از شکلحک
موجود در ساخت سیاسی منجر به بازتولید فرهنگ تبعی و غیرمشارکتی موجود در ساختار 

خود در کیفیت نظام پاسخگویی در ایران مؤثر خواهد  ةاین امر نیز به نوب .اجتماعی خواهد شد
صالح ساختار سیاسی الزم است جهت قدرت سیاسی از حالت عمودی و بود. برای ا

مدنی و احزاب تبدیل  ةنهاد جامعهای مردممراتبی به افقی و همراه با مشارکت سازمانسلسله
به منظور رسیدن به هدف فوق  .شود تا نظام پاسخگویی به کارآمدترین وجه خود تحقق یابد

 ت:سشنهاد و ارزیابییچند محور قابل پ
، بین شومپیترو  فریدمن ،برینگتون مورحذف اقتصاد رانتیر: طبق نظریات اندیشمندانی چون  -

ای عکس وجود دارد چراکه رابطه ،درآمدهای نفتی دولت و ایجاد نظام پاسخگویی در جامعه
گیری دولت پرور و تقویت ابزار سرکوب مانع شکلهای رانتیر با ایجاد نظامی حامیدولت

شود بلکه نفت در البته نفت به خودی خود سبب ایجاد دولت رانتیر نمی ؛شوندمیو پاسخگ
نه  ،ر غنی نفتی هستندیو نروژ که برخوردار از ذخا های چون ایاالت متحدیافتههکشورهای توسع

بلکه ارتقاء نیز یافته است  ؛تبع آن نظام پاسخگویی تضعیف نشدهتنها وضعیت دموکراسی و به
د حاصل از سود فروش یآن به بخش خصوصی واگذار شده و یا عوا ۀع نفتی و ادارکه یا منابچرا

تواند یکی از این دو روش را شود. ج.ا. ایران میگذاری مینفت در بازارهای خارجی سرمایه
 اقتصادی خود قرار دهد. سیاستگذاریمبنای 
 یدئولوژیک صرفاً گذار از دولت ایدئولوژیک به دولت دینی: دولت دینی برخالف دولت ا -

بلکه با تکیه بر ضرورت و آزادی اجتهاد، راه را برای تفسیرهای مختلف  ؛قرائت از دین ندارد یک
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ست که گذارد، این در حالیها و هدایت زندگی سیاسی باز میمشیدرون دین در خصوص خط
ها و از نگاه تفسیر ةطور رسمی پذیرفته شده و بقیههای ایدئولوژیک تنها یک نظریه بدر دولت

شوند. دولت ایدئولوژیک بر دو عنصر آنها تفسیرهای غلط و غیرقابل قبول به حاشیه رانده می
بنابراین دولت  ؛ساالرانه داردکه دولت دینی، رویکرد مردماقتدار و اطاعت متکی است، درحالی

و از مدنی است  ةها و نهادهای مردمی و مقوم جامعگیری احزاب، تشکلدینی مشوق شکل
 ۀمدنی در امر ادار ةتمرکز قدرت جلوگیری کرده و تکثرگرایی نهفته در آن سبب مشارکت جامع

شود. از جمله راهکارهای تحقق پاسخگویی مطلوب حکومت و تسهیل در روند پاسخگویی می
گری در دولت دینی، توجه به شفافیت امور، آزادی اطالعات، نظارت مستمر و همراه با مطالبه

کردن یک نظام مدنی و نهادینه ةهای غیردولتی موجود در جامعها و سازمانو رسانه مطبوعات
 های آن است.خواهی مداوم و مستمر نسبت به نهادهای اساسی کشور و زیرمجموعهپاسخ

ها گیریبودن جهت تصمیمدر نظام اداری و بوروکراتیک نیز عمودی :ساختار بوروکراتیک
و علت پاسخگویی نامناسب این نظام به فقدان همگرایی و  ودشمشاهده میو تمرکزگرایی 

گردد. بزرگترشدن حجم دولت و میهای بوروکراتیک بازهماهنگی و کارکرد افقی در دستگاه
جای به ی،ایران بر این روند و جایگزینی فرهنگ دستور ةتأثیرگذاری فرهنگ سیاسی جامع

جای مصالح و درنظرگرفتن منافع شخصی به ؛ریساالجای شایستهو خویشاوندساالری به ؛مذاکره
های این ... از آسیبو اعتمادی و بدبینی عمومی، تنبلی و کسالت در انجام امور اداریبی عمومی،
یری عمودی و متمرکز است که سبب ناکارآمدی نظام بوروکراتیک در پاسخگویی گتصمیم

ایجاد اند از: عبارتها رفع این آسیبهای سیاستی جهت ترین توصیهمهم است.مناسب به جامعه 
تکریم شهروندان و تبدیل نظام اداری از  ؛شفافیت و جریان آزاد اطالعات در نظام اداری کشور

 ویژههای قانونی به نهادهای مدنی بهعطاء اختیارات و تضمین؛ احاکم و طلبکار به خدمتگزار
گرفته در نظام ت و اقدامات انجامتصمیما زها و مطبوعات برای کسب هرگونه اطالع ارسانه

گیری در ساختار اداری و تفویض تمرکززدایی از نظام تصمیم؛ خواهی مدیراناداری و پاسخ
ای و بخشی و مشارکت مدیران سطوح میانی و اختیارات و تصمیمات به مدیران استانی، منطقه

انین و رفع ابهامات و بازنگری و اصالح قو؛ گیریپایین در نظام تصمیمحتی کارمندان رده
 یتعیین ضوابط و مقررات صریح در انتخاب وزرا؛ کاری در نظام اداریموازیاز جلوگیری 

ی در نظام اداری و ایجاد یزداسیاست؛ شایسته و تدوین قواعد پاسخگویی برای مدیران و کارکنان
تعیین نظام و ؛ اریهای دینی و اخالقی در نظام ادکردن ارزشنهادینه؛ امنیت شغلی در کارکنان

ایجاد نظام تشویق و تنبیه در جهت ؛ کنترل و بازرسی قوی و مستقل از نهادهای اداری
کردن اخالق و گذاران فرهنگی در جهت عملیاتیسازی نظام اداری و تالش سیاستشفاف

آشنا ساختن مردم با وظایف و ؛ ملی گهای دینی و فرهنای با اتکا به ارزشوجدان حرفه
منظور ارتقا و تسریع پیگیری و استقرار دولت الکترونیک و هوشمند به؛ نظام اداری هایکارکرد
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منظور نظارت بر پاسخگویی مطلوب در ساختار های پارلمانی بهتشکیل کمیته ؛در امر پاسخگویی
 .بوروکراتیک

اساسی ج.ا. ایران، سازوکار مشخصی برای پاسخگویی افقی و در قانون :ساختار حقوقی
ها رت مردم بر ساختارهای سیاسی و بورکراتیک وجود ندارد، گرچه به آزادی احزاب رسانهنظا

 ةبلکه بیشتر جنب ؛حمایتی و تشویقی ندارد ةو اجتماعات تأکید شده است لکن این اصول جنب
ترین اهرم نظارت افقی جهت پاسخگوکردن هرچه بیشتر تجویزی دارد و احزاب سیاسی که مهم

توان سیاست در راستای رفع این نواقص می مند وجود ندارد.صورت نظامهیران بدر ا ،استدولت 
در انگلستان حزب منتقد دولت در پارلمان طور مثال به .یافته را در پیش گرفتکشورهای توسعه

عمل  دولت در سایهعنوان کند و در واقع بهعملکردهای دولت را نظارت می ،عنوان اهرم ناظربه
هیچ مکانیزم حقوقی و قانونی  همانطور که گفته شد کند.ا وادار به پاسخگویی میکرده و آن ر

ها بر دولت و عملکرد آن وجود ندارد. در این راستا در خصوص نظارت مطبوعات و رسانه
بازرسی و تحقیق از عملکرد  وظیفةمطبوعاتی  یای باشگاهشود که در هر وزارتخانهپیشنهاد می
بنابراین الزم است قوانینی در جهت نظارت مؤثر نهادهای  ؛عهده داشته باشدها را به وزارتخانه

مدنی و در جهت پاسخگوتر نمودن نظام سیاسی و اداری به این نهادها تنظیم  ةموجود در جامع
هایی در جهت احقاق حقوق شهروندان و رسیدگی بر آن الزم است سازمانو اجرا شود. عالوه

وجود ه ربط آن و دارای ضمانت اجرا مؤثر بیذکار سه قوه و نهادهای به شکایات آنها از طراز 
های دولت را نامهداشته باشد تا آیینوجود آید. مطلب دیگر آنکه باید سازوکار نهادی و قانونی 

های نخبگان ها و دیدگاهنگرش قبل از اجرا بررسی کند تا مخالف حقوق افراد و شهروندان نباشد.
تأثیر مهمی در هماهنگی و یکپارچگی سیاست در جهت  ،نشگری مطلوب آنهاسیاسی به همراه ک

پاسخگویی مطلوب به شهروندان دارد. به مفهوم دیگر نخبگان باید دارای ذهنیت و کنشگری 
یافته دارای این مشخصات یافته باشند تا مفهوم پاسخگویی تحقق یابد. ذهنیت توسعهتوسعه
گرایی و اجماع، به مفهوم اعتقاد به وحدت؛ به اهداف مشترک گرایی به مفهوم اعتقادهدف: است

: 1382د و الوانی، فردانایی) -های مختلفروحیه و ذهنیت مشترک بین بخش-تفکر سیستمی 
واقعی آن و در معنای بندی راهبردهای ملی به مفهوم اعتقاد به اولویت گرایی،سیاست(؛ 21

نقاط ضعف مداوم ارزیابی  عنایردگرایی به مکعمل؛ اهیریزها و برنامهمشییکپارچگی در خط
 ساماندهی مناسبگرایی به مفهوم معماری؛ ها و تالش در جهت رفع آنهاو ناکارآمدی سیاست

این امر نیاز به کنشگرانی  و ساختار و تشکیالت کالن دولت معماری مناسب های دولتی وسازمان
سرانجام ترجیح مصالح  و؛ ف ساماندهی شوندمناسب در راستای این هد ایگونه دارد که به

گرایی، های پاسخگویی از قبیل قانونمؤلفه ةعمومی بر منافع خصوصی و درنظرگرفتن کلی
 ساالری، تکریم شهروندان.شفافیت، فسادستیزی، شایسته
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