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Abstract  
Meaning the disclosure and availability of information for investigation and monitoring, 
transparency is one of the key issues in macro governance discussions and reform of public 
administration. From the viewpoint of Islamic political thought, religious democracy is not 
based on the raw and unconscious ideas of the people, but on the essence of the people’s 
consciousness, and as a trustee of the people, the task of the Islamic governor is to share the 
issues of society with the people transparently and clearly. The authors try to answer the 
question of how is Islam’s approach to the issue of transparency. This paper is based on the 
assumption that the transparency of the Islamic government is one of the topics of interest 
in religious teachings, so that the tradition and living way of the innocents (holy persons) 
also affirm it and its many principles have been emphasized effects throughout Islam. 
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 چكيده
جهت بررسي و نظارت است، از موضوعات محوري در مباحث كالن معناي آشكار بودن و در دسترس بودن اطالعات   شفافيت كه به

ي مردم استوار   ساالري ديني بر آراي خام و ناآگاهانه  ي سياسي اسالم، مردم  ي عمومي است. از منظر انديشه  داري و اصالح اداره  حكومت
دار مردم اين است كه مسائل جامعه را   وان امانتعن  ي حاكم اسالمي به  دهد و وظيفه  نيست، بلكه جوهر آن را آگاهي مردم شكل مي

دنبال پاسخ به اين پرسش هستند كه رويكرد اسالم به   اي شفاف و صادقانه با مردم در ميان بگذارد. نويسندگان در اين پژوهش به  گونه  به
هاي   هاي مورد توجه در آموزه  زو مقولهبر اين فرض است كه شفافيت حكومت اسالمي ج  ي شفافيت چگونه است؟ اين مقاله مبتني  مقوله

كيد أجاي دين اسالم مورد ت  ي معصومين نيز بر آن صحه گذاشته و مباني و آثار متعدد آن در جاي  نحوي كه سنت و سيره  ديني است؛ به
 قرار گرفته است.

 
 ديني. ساالري  ي سياسي، حكومت اسالمي، مردم  اصل شفافيت، اسالم، انديشه هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
ي عمومي   ساالر كنوني و اصالح اداره  هاي مردم  موضوعي محوري در حكومت "شفافيت"

بودن آن را شرط مقدم مقابله با فساد و   است، تا جايي كه دسترسي آزادانه به اطالعات و علني
شفافيت مورد اقبال ). امروزه اصل 86، 1381اند (پدرام،   هاي عمومي دانسته  گويي مقام  تقويت پاسخ

هاي مختلف، مباني و آثار مختلفي نيز براي آن بيان   روزافزوني واقع شده و از منظر علوم و رشته
گوي نيازهاي فردي و اجتماعي   تواند پاسخ  شده است. اسالم يك دين كامل و جامع است كه مي

ه نيز بتوان ديدگاه خاصي را انسان باشد؛ لذا معقول است كه انتظار داشته باشيم نسبت به اين مسأل
 هاي اسالمي استنباط و استخراج نمود.  از آموزه

ي سياسي اسالم نسبت به مباني و آثار   ي حاضر اين است كه ديدگاه انديشه  سوال اصلي مقاله
ها و   بر اين فرضيه نگاشته شده است كه مفهوم، مؤلفه  اصل شفافيت چگونه است؟ اين مقاله مبتني

هاي قرآني و روايي است؛ داراي   هاي مورد تأكيد و توجه در آموزه  فافيت جزو مقولهآثار اصل ش
گذارند.   ي معصومين(ع) نيز بر آن صحه مي  ي ائمه  نحوي كه سنت و سيره  مباني فقهي است، به

ي سياسي اسالم چرا   نگارندگان در اين مقاله درصدد تبيين اين مسأله هستند كه اساساً در انديشه
ي شفافيت باشد و در نتيجه، عمل به اين مقوله چه آثاري   ها واجد خصيصه  ايد عملكرد حكومتب

 را در جامعه ايجاد خواهد كرد.

 . نگاهي به مفاهيم پژوهش1
منظور ورود به بحث اصلي، ناگزير از مروري گذرا   در اين قسمت به اقتضاي حجم مقاله و به

 استفاده در پژوهش هستيم. اين مفاهيم از اين قرارند:  بر ادبيات بعضي مفاهيم بنيادين مورد

0F. شفافيت1,1

1 
بوده و در فرهنگ فارسي عميد به هرچيز لطيف و نازك  "شفاف"مصدر اسمي  "شفافيت"

                                                           
1. Transparency. 
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معناي   چنين به  )؛ هم848: 1378شود كه از پشت آن اشياي ديگر نمايان باشد (عميد،   گفته مي
) نيز آمده است. در صورت وجود شفافيت، افراد 620: 1360ن، نازكي، درخشندگي و تابناكي (معي

نفعان بايد مطمئن باشند كه هيچ   ها چگونه است و ذي  گيري آن  بايد توضيح دهند كه فرآيند تصميم
مشخصي  هاي  هاي شفاف، داراي روش  ها وجود ندارد. سيستم  مانعي براي انتقال اطالعات به آن

نفعان و اولياي امور هستند.   عقل جمعي و مسيرهاي ارتباطي ميان ذي كمك  گيري به  براي تصميم
شود و بر   شود، چگونه و چرا انجام مي  چه انجام مي  سازد كه آن  يك حكمراني شفاف، روشن مي
 ).185: 1389گيري شده است (ضميري،   اساس چه استانداردهايي تصميم

1F. آزادي اطالعات1,2

1 
ها،   هاي عملي مختلفي انديشيده شده است كه يكي از آن  افيت، راههاي شف  براي تحقق آرمان

تضمين آزادي اطالعات براي شهروندان است. منظور از اين امر، آزادي دسترسي افراد جامعه به 
). 206: 1387اطالعات موجود در مؤسسات عمومي و برخي مؤسسات غيرعمومي است (انصاري، 

ن از شناسايي آن، معلول وجود فرهنگ اسرارگرايي در بسياري از رفت  فقدان آزادي اطالعات و طفره
). البته بسياري از اوقات، مفهوم شفافيت و آزادي اطالعات 151هاي جهان است (همان:   حكومت

 تر از آزادي اطالعات را  شوند؛ در صورتي كه شفافيت، مفهومي وسيع  ديگر خلط مي  با يك
 دربر دارد.

 فافيت از منظر اسالم. بررسي مباني اصل ش2
مطالعه و بررسي مباني هر موضوعي موجب شناخت عميق آن امر و همچنين هويدا شدن 

ي سياسي   ها و انديشه  شود. با بررسي آموزه  هاي واقعي آن در يك نظام يا مكتب فكري مي  ارزش
 توان اين مباني را براي اصل شفافيت در نظر گرفت:  دين مبين اسالم در مجموع مي

                                                           
1. Freedom of Information. 
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 . حق دانستن و آگاهي مردم از امور2,1
نخستين گام براي برقراري ارتباط ميان دولت و شهروندان، آگاهي مردم از روند جريان امور و 

كنند. شفافيت را   ياد مي "حق دانستن"عنوان   هاست؛ يعني همان چيزي كه امروزه از آن به  واقعيت
ي دانست. خداوند در قرآن كريم به مذمت و ر حق آگاهي عموماي ب  توان وسيله و مقدمه  مي

). وجوب 36ز چيزي كه به آن علم ندارند پرداخته است (اسراء: ها در پيروي ا  نكوهش انسان
در جايي كه انسان نسبت به  -بخشي و بيان حقيقت در مقابل حرمت كتمان حقايق نيز   آگاهي

و  42؛ بقره: 171عال است (نساء: يكي از دستورات خداوند مت -حقيقتي شناخت و آگاهي دارد 
 ) كه تحقق آن مستلزم وجود شفافيت است.105اعراف: 

گيري درستي، كسب اخبار و اطالعات صحيح و كافي   ي هر تصميم  ي ديني، الزمه  در انديشه
شود: هيچ حركتي   ي موضوع مورد تصميم و بررسي جوانب آن است؛ تاجايي كه تصريح مي  درباره

اي كميل! «درستي ميسر نيست. اميرالمومنين(ع) به كميل بن زياد فرموده است:   بهبدون شناخت، 
). 115، 1394(حراني،  »كه در آن به شناختي نيازمندي  هيچ حركت و اقدامي نيست، مگر اين

(تميمي، » چه شناخت نداري، سخن مگوي  ي آن  درباره«چنين از آن حضرت روايت شده است:   هم
1410 :319.( 

عنوان يك الگوي اسالمي در امر حكمراني، بر وجوب بيان   ي حضرت علي(ع) به  سيرهدر 
ي سياسي اسالم فقط اسرار نظامي   صورتي كه در انديشه  مابانه تأكيد شده؛ به  حقايق و نفي رفتار قيم

ه آگا«و امنيتي جامعه از اين حيطه استثنا گرديده است. در روايتي از حضرت امير نقل شده است: 
ي من داريد كه هيچ رازي را، مگر در خصوص جنگ از شما   باشيد كه شما اين حق را بر عهده

(صالح، » پنهان ننمايم و هيچ امري را بدون مشورت با شما جز در احكام شرعي انجام ندهم
ي دو طرفه است. حضرت حتي   ي حكومتي علوي، اين امر، يك رابطه  ). در سيره424: 1414

ي   كه ايشان در نامه  زنند؛ چنان  بخشي مي  رساني و آگاهي  دست به اطالع -عنوان حاكم   به -خودشان 
البالغه، امور حكومتي را به مردم شهرهاي دور دست توضيح داده و از علت   نهج 58

 آورند.  ميان مي  ها، صحبت به  گيري  تصميم
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با هدف آگاهي مردم و منع از  شود كه اظهار حقايق  از مجموع اين دستورات ديني برداشت مي
هاي اسالم است. در اسالم، مردم   كتمان حقايق از سوي افراد آگاه، امري است كه مورد تأكيد آموزه

بايد محرم حاكميت و آگاه از رويدادها باشند؛ يعني حكومت ديني بايد عملكردي شفاف داشته 
طاعت و حمايت از حكومت نيز باشد. اين يك حق همگاني است و بدون اداي آن، تكليفي به ا

 وجود ندارد.

 ي وجوب شورا و مشورت  . اقتضاي ادله2,2
عنوان مبنايي براي   تواند به  ترين اصول سياست اسالمي، اصل مشورت است كه مي  يكي از مهم

ها، طرف مشورت   گذاري  اصل شفافيت محسوب گردد. اين حق مردم است كه در تمامي سياست
 38ي   آيد. در آيه  حساب مي  مردان يك تكليف به  هتي ديگر نيز اين امر براي دولتقرار گيرند؛ از ج

ي شوري بيان شده است كه در امور مرتبط با شئون عامه، بايد با مشورت انجام گيرد و اين   سوره
رساند. با بررسي مجموع آيات و روايات در   صورت اخبار آمده و حتميت را مي  وصفي است كه به

عبارتي، آراي عمومي و   توان يك مصونيت جمعي براي انبوه امت لحاظ كرد. به  خصوص مياين 
)، 105عمران:   و آل 32اكثريت قاطع از جانب حق، بيمه شده است. آيات نكوهش از تفرق (روم: 

يگر ) و د153) و اتباع سبل (انعام: 102عمران:   ي اعتصام (آل  )، آيه46ي منع از تنازع (انفال:   آيه
 آيات بر همين امر تأكيد دارند.

خويي با مردم در امور توصيه   قرآن كريم، رسول مكرم اسالم(ص) را نيز به مشورت و نرم
رو اگر ايشان از سوي خدوند متعال مكلف به مشورت هستند،   )؛ از اين159عمران:   كند (آل  مي
تري دارند. تكليف پيامبر   ت تكليف بيشي مشور  طور قطع، ديگر واليان و حاكمان اسالمي درباره  به

اكرم(ص) در مراجعه به مردم، درحالي كه خداوند متعال وي را از اشتباه مصون داشته، براي 
آوردن دل مردم، واداشتن آنان به مشاركت در امور حكومت و   دست  هاي ديگري مانند به  هدف

 ).362: 1385سرمشق بودن براي ديگر واليان است (آصفي، 
ترين معيارهاي حكمراني خوب از ديدگاه امام علي(ع)   ي مهم  شورت در حكومت، از جملهم

ها به كارگزاران خود بر نفي نگرش مستبدانه و بر   طوري كه ايشان در اكثر نامه  باشد؛ به  مي
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هاي   البالغه، حكمت  كردند (نهج  هاي ديگران تأكيد مي  مندي از افكار و پيشنهادها و مشاوره بهره
آمدن آگاهي و   ). مشورت، باعث رفع اختالف، پديد28و  27و  53هاي   و نامه 321، 54، 161

)، جلوگيري از خودرايي و استبداد 150: 1، ج1430ي اصلح (مصطفوي،   بصيرت، تشخيص گزينه
دادن به امت و رشد فكري مردم   )، شخصيت490: 1، ج1406گيري (سيوطي،   و عجله در تصميم

 .شود  مي
ها و آثاري را كه براي مشورت بيان كرديم، براي اصل   توان تمام اين ويژگي  نوعي مي  به

شفافيت نيز ارائه داد. بدون ترديد، هر شوري، مستلزم داشتن اطالعات الزم و صحيح و عملكرد 
مشورت توان   گذرد، خواهد بود. بنابراين مي  چه در كار حكومتي مي  كردن مردم از آن  شفاف و آگاه

حساب   عنوان مبنايي براي ديگري به  ديگر دانست و هركدام را به  و شفافيت را الزم و ملزوم يك
 آورد.

 . نصيحت و خيرخواهي متقابل مردم و حكومت2,3
چشم   دار و پرسابقه است كه در روايات متعددي به  يك تعبير ريشه "النصيحه الئمة المسلمين"

معناي اخالص ورزيدن، خير و صالح   گرفته شده است و در لغت به "نصح"خورد. نصيحت از   مي
: 1383باشد (آذرنوش،   كسي را خواستن، پند و اندرز خالصانه و نصيحت و تذكر دوستانه مي

). اين تعبير در مورد سخناني كه از روي نهايت خلوص نيت و خيرخواهي و عاري از تقلب و 693
 ).587: 10، ج1421رود (رشيد رضا،   ار ميك  شود، به  فريب و تزوير گفته مي

الوداع، ضمن سخنراني در مسجد خيف   منشأ اين عنوان از پيامبر گرامي اسالم است كه در حجه
هاي امت اسالمي   عنوان يكي از مسئوليت  ي اطهار(ع) به  آن را بيان نمودند. اين امر در بيانات ائمه
چون مرحوم كليني، محدث   هم -جا كه محدثان شيعه   نيز مورد تأكيد قرار گرفته است؛ تا آن

اند (سروش   در جوامع روايي، فصلي را به اين عنوان اختصاص داده -كاشاني و عالمه مجلسي 
ي خيرخواهي و اصالح امور، خود موجب عالقه و پيوند   ). نصيحت با انگيزه135: 1375محالتي، 

و خيرخواهي است. در قرآن كريم، ابالغ رسالت ها سبب نصيحت   هاست و عالقه و پيوند دل  دل
). در كالم 62(اعراف: » اُبلِّغكم رساالت ربي و اَنصح لكم«الهي همراه با نصيحت بيان شده است: 
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، 1408(نوري الطبرسي، » نصيحت، نتيجه محبت است«موالي موحدان علي(ع) نيز آمده است: 
 ).42: 1، ج1410(تميمي، » دآور  بار مي  نصيحت، دوستي به«)؛ يا 429: 12ج

شناسد و ناصح بر اساس تشخيص خود و در جهت   خيرخواهي و نصيحت، زبان خاصي نمي
كه اميرمؤمنان انتقادهاي صريح   )؛ چنان140، 1375كند (سروش محالتي،   خير منصوح، تالش مي

شود كه اندرزگو در   يگاه م«نويسد:   اي به معاويه مي  داند و در نامه  خود از عثمان را نصيحت مي
 ).28ي   البالغه، نامه  (نهج» معرض بدگماني است

توان گفت كه نصيحت واليان و حاكمان از دو صبغه داراي اهميت است:   با اين تأكيدات مي
بر   رساني و ارشاد؛ و دوم از بعد نظارت و اصالح امور. پس مردم عالوه  ي اطالع  اول از جنبه

ي هرچه بهتر حقايق و   يعت، بايد با نصيحت و خيرخواهي متقابل و ارائهاطاعت و پايبندي به ب
رساني به   ها، پيش قدم باشند. در واقع، نصيحت يك مقدمه دارد كه همان شفافيت و اطالع  واقعيت

خوبي به   المقدمه را مردم بتوانند به  مردم است. اين مقدمه بايد توسط حكومت انجام شود تا ذي
توانند خيرخواهي و نصيحت بكنند كه اطالعات كافي در مورد   رسانند. مردم وقتي ميانجام 

 ها را محرم اسرار خود بداند.  داران آن  عملكرد حكومت داشته باشند و زمام

 بودن حكومت و تعلق اطالعات به مردم  . امانت2,4
و كارگزاران  ي سياسي اسالم، حاكميت و حكومت، امانتي در دست متصديان  در انديشه

امر و متصدي كارهاي مردم است و مكلف به تكليف الهي مهمي است.   رود؛ حاكم، ولي  شمار مي  به
 كند:  محقق نائيني در اين خصوص بيان مي

رجوع حقيقت سلطنت اسالميه، بلكه در جميع شرايع و اديان به باب امانت و «
مزيت براي شخص واليت احد مشتركين در حقوق مشترك نوعيه، بدون هيچ 

(نائيني، » متصدي، از اظهر ضروريات دين اسالم و بلكه تمام شرايع و اديان است
 ).71: 1، ج1424

ي خداوند و   كه حاكم اسالمي، خليفه  لحاظ آن  در تفكر ديني، حكومت امانتي الهي است و به
از امام علي(ع) نقل باشند.   دار اين امانت مي  شود، وارث و امانت  جانشينان معصوم محسوب مي
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 شده است كه فرمود:
چه كه خدا نازل فرمود، حكم كند؛ و امانتي كه به او   بر امام است بر طبق آن«

سپرده، ادا نمايد؛ و هرگاه چنين كند، بر مردم است كه فرمان خدا را بشنوند و او را 
 ).131البالغه، حكمت   (نهج» اطاعت نمايند و دعوتش را اجابت كنند

شود، آن است كه   چه سبب گردش درست امور و سالمت و صالبت كارها مي  الم آندر اس
ها، امانت تلقي گردند و به شايستگان سپرده شوند. خداوند در قرآن فرمان داده   مناصب و مسئوليت

متم انَّ اهللا يأمركم اَن تؤدوا االمانات الي اهلها و اذا حك«ها به اهلش سپرده شوند:   است كه امانت
 ).58(نساء: » بين الناس اَن تحكموا بالعدلِ

ها را شامل   ي امانت  البته هرچند در اين آيه امانات از نظر لفظ و مفهوم عام است و همه
گردد، يا مردم به شخصي   شود، اما حكومت و واليتي كه از جانب خداوند به كسي محول مي  مي

و تكليف نسبت به آن، بسيار خطير و سنگين است.  هاست  ترين امانت  كنند، از بزرگ  واگذار مي
ي اين   روايات متعددي گوياي اين امر هستند؛ چنان كه از زيد بن اسلم نقل شده است كه درباره

ي رهبران و كساني كه كاري از امور مردم را بر عهده دارند،   اين آيه درباره«گفت:   آيه شريفه مي
). بنابراين در اسالم، ماهيت حكومت وابسته به 571: 7، ج1409ابي شيبه،   (ابن» نازل شده است

ي خاصي نيست و امانتي الهي و مردمي در دست صالحان و متقيان است و هرگز با   گروه و طبقه
ي قشرهاي مردم را در   ي مشاركت همه  رو، خود، زمينه  استبداد و خودكامگي سازگار نيست؛ از اين

 ). 89: 1382سياسي اسالم محقق خواهد كرد(حبيبي،  هاي  گيري  تمام مراحل تصميم
الزم به ذكر است اگر قائل بر آن باشيم كه حكومت، امانتي الهي در دست حكمران است، 

نمايد، در عداد همان امانت   داري اين امانت تحصيل مي  اطالعاتي هم كه حكومت در راستاي عهده
كار از يك عيب ذاتي رنج   خواهد بود. حكومت پنهانشود و متعلق به صاحبان امانت   قلمداد مي

برد و با فاصله انداختن بين مردم و حكومت از كارايي الزم برخوردار نخواهد بود و مردم را از   مي
هاست، محروم خواهد كرد. بنابراين بايد بسترهاي الزم براي شفافيت امور در   چه حق آن  داشتن آن

 جامعه فراهم گردند.
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 ي حفظ نظام  ده. قاع2,5

ي   از ريشه "نظام"ي   از جمله موضوعات مورد اتفاق فقها، وجوب حفظ نظام است. واژه
(عميد،  دادن، به رشته كشيدن مرواريد، رويه، عادت و روش است  معناي آراستن، نظم  به "نظم"

ه قوام جامعه چ  توان مفهوم حفظ نظام را حفظ آن  ، ذيل واژه). از معناي نظم و نظام مي2، ج1360
كنند كه الزم است مصالح   به آن است، دانست. عقل سليم و شرع مقدس نيز هر دو بر اين حكم مي

كه طبق داوري عقل و شرع،   هاي فردي ترجيح داده شود. چنان  عمومي كشور و مردم بر آزادي
بايد اشاره كنيم ). 300: 4، ج1409باشد (منتظري،   اهتمام به حفظ نظام مسلمين از واجبات مهم مي

كه آمده است:   ديگر ارتباط متقابل دارند؛ چنان  كه منع اخالل در نظام و وجوب حفظ آن، با يك
، 1379(خميني،  »حفظ نظام من الواجبات االكيده و اختالل امور المسلمين من االُمور المغبوضه«

 ).619: 2ج
توان به روايتي از پيامبر اكرم(ص)   ، مياند  ي منابع روايي كه به اين قاعده اشاره كرده  از جمله

 "نظام االسالم"امر، از حاكم اسالمي با عنوان   اشاره كرد. ايشان در مورد لزوم فرمانبرداري از ولي
سخن كسي كه خداوند او را امارت داده است، بشنويد و از او فرمان بريد كه «ياد كرده است: 

اي كه   ). امام رضا(ع) نيز در ضمن خطبه298: 23ج ، 1403(مجلسي، » همانا او نظام اسالم است
ي نظام و انسجام   امامت، زمام دين و مايه«فرمايد:   بخش شيعيان در بحث امامت است مي  الهام

» باشد  مسلمانان و صالح دنيا و عزت مؤمنين است؛ امامت اساس برافراشته و فرع نمايان اسالم مي
ن روايت، اصوالً علت امامت، نظام مسلمين است و اين نظام، ). مطابق اي198: 2، ج1419(كليني، 

 علت تشريع و نصب امامت قرار گرفته است.
شود كه حفظ نظام معاش مردم،   با دقت در ادله و روح حاكم بر شريعت اسالم، آشكار مي

علت يا حكمت بسياري از احكام، و به اصطالح از مقاصد شريعت، بوده است و شارع چه در 
گونه مشروعيتي براي افعال و اموري   ي اجرا، هيچ  ي وضع احكام و قوانين و چه در مرحله  مرحله

ساماني زندگي مردم شود، قايل نبوده است. اسالم با دعوت صاحبان   كه موجب اختالل و نابه
 اش جدا كند.  قدرت به تهذيب، سعي دارد تا قدرت سياسي را از مفاسد احتمالي
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تواند   ي فقهي حفظ نظام، خود مي  توان بيان داشت كه قاعده  ذكور ميبا توجه به مطالب م
عنوان مبنايي براي اصل شفافيت مطرح گردد؛ با اين توضيح كه مطابق با اين قاعده، حرمت   به

چه   اخالل در نظام و وجوب حفظ آن از نظر شرعي محترم است. طبق حكم عقل نيز انجام آن
رو هر فعلي كه حفظ   نوع بشر خواهد شد، عقالً قبيح است و از اينموجب اختالل نظام زندگاني 

ي   تواند مقدمه و زمينه  نظام بر آن مبتني باشد، الزم خواهد بود. بنابراين يكي از اصولي كه مي
نظارت، استحكام، تقويت و حفظ نظام را فراهم آورد، عمل به اصل شفافيت در حكومت اسالمي 

 است.

 شفافيت از منظر اسالم . بررسي آثار اصل3
ي سياسي اسالم   در قسمت دوم مقاله برآنيم كه به بررسي آثار عمل به اصل شفافيت در انديشه

ترين آثاري كه   تر شناسايي كنيم. از جمله مهم  بپردازيم، تا جايگاه و اهميت اين اصل را بهتر و دقيق
 رد:توان به اين موارد اشاره ك  بر اصل شفايت مترتب است، مي

 . جلوگيري از فساد3,1
: 1389شمار آورد (ضميري،   ي ناشي از ضعف بنيادين دولت به  فساد را بايد نوعي عارضه

يابد و انجام رفتارهاي   ها افزايش مي  روي  هاي غيرشفاف و مبهم، امكان كج  ). در محيط189
يركردن فرآيندها در امور پذ  ). شفافيت از طريق رؤيت14: 1392شود (كمالي،   فسادآلود تسهيل مي

گردد كه ريسك ارتكاب فساد و سواستفاده از موقعيت   حكومتي و عملكرد مقامات سبب مي
 افزايش يابد.

نحو   تواند به  هاي دين مبين اسالم مي  قراردادن دستورات و آموزه  يك حكومت ديني با سرلوحه
خصوص مبارزه با فساد در ميان حاكمان مؤثر و كارآمدي با فساد مقابله كند. امام علي(ع) در 

همانا «اند:   نظير است. ايشان در خصوص نقش حاكمان در جلوگيري از فساد فرموده  تاريخ بي
ي عدالت در جامعه و عامل جلوگيري از فساد و گناه در   زمامدار، امين خدا در زمين، برپا دارنده

مبارزه با فساد و ايجاد تحول در هر جامعه ). براي 604: 2، ج1346(خوانساري، » ميان مردم است
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و حكومت، بايد كار را از دست نااهالن و فرومايگان خارج كرد و به دست پاك باختگان سپرد. 
همانا بدترين وزيران و «فرمايد:   اند و مي  حضرت در قسمتي از سخنان خود به اين اصل تأكيد كرده

اند و در گناهان با آنان همكاري   از تو وزير بوده همكاران تو، آناني هستند كه براي اشرار قبل
 ).53ي   البالغه، نامه  (نهج» اند  داشته

العابدين(ع) نقل گرديده است كه ايشان خطاب به   در دعاي ابوحمزه ثمالي نيز از حضرت زين
 رب جللني بسترك و اعف عن توبيخي بكرم وجهك، فلو اطلع اليوم«فرمايد:   ذات باري تعالي مي

كه   طور كه در اين دعا نيز آمده، اين  ). همان584: 2، ج1411(طوسي، » علي ذنبي غيرك ما فعلته
شود كه خود را بدان آلوده نسازد.   انسان بداند كسي از گناه وي اطالع خواهد يافت، سبب مي

 د.بنابراين عملكرد شفاف و عياني كه قابل اطالع براي همگان باشد، از فساد دور خواهد مان
بندي كرد: اول،   توان دسته  در مجموع، مطابق با تعاليم ديني، مفاسد حكومت را در دو حوزه مي

ي مردم و جامعه. البته در اسالم ميان فساد   ي حكومت و كارگزاران حكومتي؛ و دوم، حوزه  حوزه
كنيم كه در ي تنگاتنگ و متقابلي وجود دارد. بنابراين بايد اشاره   حكومت و فساد مردم رابطه

اي براي مبارزه و كاهش فساد در جامعه   ي حكومت ديني است كه از هر وسيله  اسالم، وظيفه
توان يكي از آثار مهم آن را كاهش فساد در   استفاده كند و با توجه به مباني ديني اصل شفافيت مي

 جامعه دانست.

 . دفع شبهات و احتراز از سوظن3,2
توان به احتراز از سوظن و تهمت اشاره كرد. عدم شفافيت در   از ديگر آثار اصل شفافيت مي

تواند باعث قرارگرفتن زمامداران در مظان اتهام و سوظن را فراهم آورد و   عملكرد حكومتي مي
صراحت به اجتناب از ظن امر كرده و از ظن و   ي حجرات به  ايجاد شبهه نمايد. خداوند در سوره

 ).12ان گناه ياد نموده است (حجرات: عنو  اساس به  هاي بي  گمان
ي   شود؛ هرگاه مردم درباره  وجه ناديده گرفته نمي  هيچ  در مديريت اسالمي، تلقي مردم از امور به

ساختن آن همت گمارند   ها دچار ترديد و بدگماني گردند، بايد به برطرف  زمامداران و عملكرد آن
موارد، ائمه براي رفع شبهات عمومي در نزد افكار  ). در بسياري از227: 1395(دلشاد تهراني، 
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عنوان مثال، حضرت علي(ع) پس از بيعت   كردند. به  عمومي، مردم را به سوال از خويش ترغيب مي
(مجلسي، » يا معاشر الناس! سلوني قبل ان تفقدوني«مردم با ايشان، بر منبر مسجد رفته و فرمود: 

 ).117: 10، ج1403
و مناسب در جامعه، ممكن است اين تصور در ذهن مردم  رساني صحيح  عدر صورت عدم اطال

يافتن   ها افرادي آلوده و فاسد هستند؛ در نتيجه، اين امر باعث سوق  شكل بگيرد كه مسئوالن آن
سمت رفتارهاي خالف و فسادبرانگيز گردد. در احاديت نيز به اين امر اشاره شده است:   مردم به

)؛ يعني اعضاي جامعه بر مسلك حاكمان خود 21: 2، ج1381(اربلي، » كهمالناس علي دين ملو«
(مجلسي، » الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم«چنين از حضرت امير(ع) نقل است:   كنند. هم  رفتار مي

ها   رو كارگزاران عمومي و حكومتي بايد در مواردي كه عملكرد آن  ). از اين46: 75، ج 1403
ها را از   رساني، آن  سازي و اطالع  شود، با شفاف  ن ذهن شهروندان به شبهه ميشد  موجب آلوده

كند:   سمت فساد بازدارند. امام علي(ع) در فرمان خود به مالك اشتر بيان مي  درگيرشدن و گرايش به
ها آشكار   اي، عذر و دليل خويش را براي آن  چه مردم گمان برند كه تو مرتكب ظلم گشته  چنان«
 ).442: 1414(صالح، » ما و از اين طريق، گمان ايشان را در مورد خود برگردانن

كه   ي سياسي اسالم، بر كارگزاران حكومت واجب و الزم است در صورتي  بنابراين در انديشه
گر شود، اطالعات الزم را براي تنوير افكار   احتمال دهند رفتار ايشان نزد مردم نادرست جلوه

رساني و   العين خود قرار دهند. در حقيقت، اطالع  بدارند و اصل شفافيت را نصبعمومي عرضه 
اعتمادي و تقديم محبت و مهرباني به   آشكاركردن عذر والي، موجب رهايي مردم از بدگماني و بي

 سمت مسير حق سوق خواهد داد.  ها را به  شود و در نتيجه، آن  آنان مي

 . كسب اعتماد و رضايت عمومي3,3
كند و اعتماد در يك فضاي   بر اعتماد عمل مي  هاي مبتني  فرض  جامعه بر اساس برخي پيش

). دين اسالم تأكيد زيادي بر 185: 1389تواند به بهترين وجه شكل بگيرد (ضميري،   شفاف مي
تقويت اعتماد در جوامع مسلمان دارد و از طريق سازوكارهايي، اعتماد اجتماعي را ايجاد و تقويت 

هاي اخالقي تأكيدشده در دين اسالم، مانند: عهد و پيمان،   كند. توجه و ترويج به مؤلفه  مي
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زدايي، فسادستيزي، اداي امانت، عدم تظاهر، راستي و صداقت، احترام به   محوري، استضعاف  عدالت
مي شود ساز اعتماد اجتماعي در جوامع اسال  تواند زمينه  حقوق ديگران و موارد مشابه ديگر، مي

تواند،   ي اسالمي نيز مي  ). مبرهن است كه ترويج عنصر شفافيت در جامعه176: 1391(افشاني، 
وگوي نقادانه با اصحاب حكومت و ايجاد وفاق عمومي و تقويت   ساز گفت  ي خود، زمينه  نوبه  به

 حساب آيد.  شده به  برده  مجموع عناصر نام
هاي هنجاري، بلكه با اشاره   تنها در قالب گزاره  مردم نه در منابع ديني تصريح به اهميت رضايت

ي خود به مالك اشتر،   به روابطي واقعي و اثباتي ياد شده است. حضرت علي(ع) در بخشي از نامه
داند و   بودن حكومت مي  گزاري حكومت به مردم و درك اين رضايت را مالك خوب  خدمت

 ي  البالغه، نامه  (نهج» بما يجري اهللا لهم علي السن عباده انما يستدل علي الصالحين«فرمايند:  مي
53.( 

ويژه حاكمان و مردم، يكي از عوامل مهم   اعتماد و رضايت متقابل ميان افراد جامعه، به
رود كه در پرتو شفافيت   شمار مي  ي سياسي به  يابي به آرامش اجتماعي و امنيت در حوزه  دست

ترين عامل   امام علي(ع) در فرمان خود خطاب به مالك اشتر، آن را مهمتوان به آن دست يافت.   مي
كنند حاكماني كه از اين   دانند و اشاره مي  خاطر حاكمان در رسيدگي به امور مردم مي  ايجاد آرامش

كنند، بيمي از انقالب و شورش نخواهند داشت (همان). ايشان  طريق اعتماد مردم را جلب
اعتمادي   هاي دروغين به مردم برحذر داشته و آن را موجب بي  از دادن وعدهچنين حاكمان را   هم
 (همان). دانند  مي

 . نزديكي مردم به حكومت3,4
دارد و اين   وگو در محيطي باز و آزاد، خط فاصل بين فرمانروا و فرمانبر را از ميان برمي  گفت

وشنود، محيط   ا نيستند. اين نوع گفتها جد  كند كه حكام و زمامداران از آن  بينش را القا مي
). در پرتو 31: 1375كشد (قاضي،   سوي آشتي، پرهيز از خشونت و تضاد پيش مي  اجتماعي را به

ي نزديكي و قرب بين فرمانبر و فرمانروا ايجاد شده و افراد   توان گفت كه زمينه  اصل شفافيت مي
از كنند و روح مقاومت و وحدت به كالبد جامعه توانند آزادانه نظرات و انتقادات خود را ابر  مي



 95 ي سياسي اسالم  از منظر انديشهمباني و آثار اصل شفافيت 

 دميده شود.
واسطه و نزديك بر روابط بين كارگزاران دولتي و مردم از اموري است   پديدارساختن ارتباط بي

 -حاكم خود در مكه  -هاي اسالم است. امام علي(ع) خطاب به قثم بن عباس   كه مورد تأييد آموزه
پا دار و روزهاي خدا را به يادشان آور؛ در بامداد و شامگاه در   ا بهبراي مردم، حج ر«فرمايد:   مي

 ).67ي   البالغه، نامه  (نهج» يك مجلس عمومي با مردم بنشين
بايد توجه داشت كه روند محرمانگي، تأثير شهروندان بر حكومت را كم كرده و بين قدرت و 

). در اسالم، اصل عدم 143: 1386ي، كند (انصار  منشأ آن يعني مردم، فاصله و حاجب ايجاد مي
معناي در پرده رفتن و در   احتجاب زمامداران از مردم قابل برداشت است. احتجاب در لغت به

بودن واليان از مردم را   ). اميرمؤمنان پنهان525: 2، ج1360حجاب شدن است (جعفري لنگرودي، 
ي خود به فرماندار   سته و در بخشي از نامهاطالعي از امور جامعه دان  خويي و كم  اي از تنگ  نمونه

ات   اي جز چهره  نبايد بين تو و مردم واسطه و سفيري جز زبانت و حاجب و پرده«اند:   مكه فرموده
 ).385: 1385(دشتي، » باشد

ي امور، اصل را بر جدايي از مردم و ايجاد فاصله با ايشان قرار   زمامدارن و مديراني كه در اداره
سازند. از رسول خدا(ص)   دهند، در واقع خود را از روابط انساني و رحمت الهي محروم مي  مي

داري كه درِ درگاه خويش را بر روي ارباب نياز و حاجت   هر زمام«روايت شده است كه فرمود: 
). 75: 1، ج1406(بوكيع، » ببندد، خداوند، رحمت خود را بر او در هنگام نياز و حاجتش ببندد

ي   المقدور نبايد حائل و مانعي ميان حكمران و عامه  ي سياسي اسالم، حتي  ترتيب در انديشه  بدين
 دارتر گردد.  ي مردم با كارگزاران معني  مردم وجود داشته باشد تا مراوده

 گويي  . ايجاد نظارت همگاني و پاسخ3,5
ها و ارزيابي   نسانهاي ثابت الهي، نظارت كامل و دقيق بر اعمال و نيات ا  يكي از سنت

هاست و بر مبناي همين موضوع در روز قيامت، پاداش يا كيفر مناسب اعمال انسان تعيين  آن
ي افراد، حتي پيامبران الهي را نيز دربر   ترتيبي كه همه  شود. نظارت در اسالم، عموميت دارد؛ به مي
سوي   يقين از كساني كه پيامبران به  به«فرمايد:   كه خداوند متعال در قرآن كريم مي  گيرد. چنان  مي
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 ).6(اعراف: » كنيم  ها فرستاده شدند، سوال خواهيم كرد و از پيامبران سوال مي آن
كردن، جزو شروط الزم مردم در نظام سياسي مطلوب اسالمي   حق نظارت، خواستن و پيگيري

به حضور در صحنه ). در اسالم، حقوق و وظايف سياسي مردم منحصر 98: 1395است (جاويدي، 
ي بعد هم مردم بايد با نظارت بر عملكرد   ها نيست؛ بلكه در مرحله  گيري  و مشاركت در تصميم

گاه كه   ها قرار گرفته و ابراز نظر كنند. پيامبر اكرم(ص) آن  مسئوالن در جريان روند اجراي تصميم
اي كه   اي معاذ! در مورد هر مسأله: «دهد كه  فرستاد به او دستور مي  سوي يمن مي  معاذ بن جبل را به

ي آن از تو انتقاد خواهند كرد، پيشاپيش داليل و توجيهات خود را براي مردم   كني درباره  فكر مي
 ).257: 1386اسماعيلي، »(بازگو كن تا تو را معذور دارند

تورات تر دس  ي علوي نيز بر امر نظارت و بازرسي كارگزاران، براي اثربخشي بيش  در سيره
 كه آن حضرت هميشه به فرمانداران خود توصيه  طوري  اي شده است، به  توجه و تأكيد ويژه

صورت آشكار و پنهان، كار عامالن   عنوان بازرس به  نمودند كه افرادي خبره و متعهد و امين به  مي
فرمانداران گزارش دهند اند به   چه را كه مشاهده نموده  حكومتي را مورد بررسي قرار دهند و آن

خوريم كه حضرت تعابيري   البالغه به موارد متعددي برمي  چنين در نهج  ). هم411، 1385(دشتي، 
: 1379دارند كه حاكي از حسن نظارت ايشان بر كارگزاران است (باقرزاده، » بلغني عنك«چون   هم
18.( 

گويي حكومت   گردد، پاسخ  تب ميهاي همگاني و شفافيت امور متر  اثري كه بر اين نوع نظارت
گويي، عمل   گويي خواهد بود و بدون پاسخ  ي نظارت، پاسخ  و زمامداران خواهد بود. در واقع الزمه

گويي مسئوالن يك حقيقت اسالمي و حق مردم است   نظارت كاري لغو و عبث خواهد بود. پاسخ
ي   ي مسائل حوزه  كه وي دربارهكند   و مسئوليت مدير و كارگزار در كشور اسالمي ايجاب مي

شدن   ). بنابراين در صورت فراهم94: 1395مسئوليت خود براي مردم توضيح دهيد (جاويدي، 
هاي جريان حكمراني آشكار شده و اين امر   شرايط نظارت همگاني در حكومت، خطاها و ضعف

اين امور در پرتو اصل  ي  همانند اهرمي قوي به مهار قدرت و دفع استبداد منجر خواهد شد؛ همه
 توانند اجرايي گردند.  شفافيت مي
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 گيري  نتيجه
كند كه با منابع ساير مكاتب   هايي ارتزاق مي  ي سياسي اسالم از منابع و سرچشمه  انديشه

توان انتظار داشت كه يك   رو با بررسي اصل شفافيت از اين منظر مي  متفاوت است؛ از اين
حكومت اسالمي ترسيم كرده باشيم. نتايج حاصل از اين پژوهش را به انداز جديدي براي  چشم

 بندي نمود:  توان دسته  گونه مي  اختصار اين
ي نزول   نظر ماهوي، موضع اسالم نسبت به محتواي اصل شفافيت با توجه به دوره  از نقطه -1

رگرفتن اين اصل بر آن، بسيار منحصر به فرد و قابل تأمل است. توجه به جزئيات اين اصل و قرا
سازي بايد در چارچوب ضوابط اخالقي   ي اين است كه شفاف  دهنده  بنيان معارف دقيق ديني، نشان

 و ابزار مشروع ديني باشد.
دهد.   ساالري ديني با فريب و نيرنگ تعريف نشده و جوهر آن را آگاهي شكل مي  مردم -2
اي   گونه  مردم آن است كه مسائل جامعه و حكومت را بهدار   عنوان امانت  ي حاكم اسالمي به  وظيفه

تري با نظام اسالمي   شفاف و صادقانه با مردم در ميان بگذارد، تا مردم بتوانند همكاري مناسب
 داشته باشند.

حكومت سالم حكومتي در خدمت مردم و متكي به آنان است؛ بنابراين سرّ بقاي آن،  -3
هاي اطالعاتي   ميان مردم است. فقدان شفافيت با ايجاد عدم تقارن ي اطالعات در  شفافيت و اشاعه

 ميان زمامداران و مردم، عرصه را براي فساد، گسست و فروپاشي نظام اسالمي فراهم خواهد آورد.
گويي و   مثل تسهيل نظارت و پاسخ -بر كاركردهاي مادي شفافيت   در اسالم، عالوه -4

ير رفع سوظن نسبت به حكومت و كسب اعتماد عمومي، قرب و به مسائلي نظ -پذيري   مسئوليت
اي كه در   نزديكي بين والي و مردم و ايجاد الفت اسالمي در جامعه نيز تأكيد شده است؛ مساله

 تر مورد توجه قرار گرفته است.  ساير مكاتب كم
در امر هاي مطلوب   منابع اصيل اسالمي از چنان ظرفيتي برخوردارند كه اصول و ارزش -5

كنند. اسالم با محور   ي اسالمي تضمين مي  حكمراني را با حفظ مباني ديني براي يك جامعه
هاي معنوي، پيوند منافع جمع با فرد و جمع بين   قراردادن اخالق و صداقت، تقويت انگيزه

ت اي را براي عدم كتمان حقايق و تحقق شفافي  هاي دروني و بيروني، نظام انگيزشي قوي مراقبت
 فراهم ساخته است.
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