
 

 (پژوهشی -علمی )ه حقوق اداری فصلنامدو 

 9301 بهار و تابستان ،99  سوم، شمارهسال 

 حُسن جریان امورسازمان بازرسی؛ معناشناسی 

  هاشناسی تعیین شاخصو روش

 0مهدی دهباشی؛ 7عارف رضا

 چکیده

داد، از جمله  را بر عهده سازمان بازرسی قرار« حُسن جريان امور»، نظارت بر قانون اساسی 636اصل  که  یهنگام

حُسن جريان »هايی که از بدو امر در مجلس خُبرگان قانون اساسی طرح شد؛ اين بود که مراد از نخستین پرسش

چیست؟ به رغم مباحث طرح شده در جلسات خُبرگان قانون اساسی، مکاتبات میان سازمان بازرسی و « امور

باقی « حسن جريان امور»همچنان ابهام در معنای های علمی برگزار شده توس  سازمان، شورای نگهبان و نشست

پرداخت، دانش معناشناسی « حسن جريان امور»توان به ايضاح معنای به عقیده نويسنده، دانشی که با آن می. است

، «امور انيجر حُسن» در ابهام عللای مختصر، رو در اين مقاله پس از تاريخچهاست؛ از اين( سمانتیک)

پس از ارائه تفسیر مبتنی بر روش . شود بحث می امور انيجر حُسن ی ومعناشناسی، اسوجودشنی، شناس لغت

حسن جريان »های  شناسی تشخیص يا تعیین شاخصگیری از تفسیر به دست آمده، بحث روش سمانتیک، با بهره

های بر روشخصوصاً مبتنی « معناشناسی حسن جريان امور»مباحث اين مقاله عموماً و فصل . شود طرح می« امور

خدا و انسان »فلسفی و مشخصاً روش معناشناسی است که از روش مستشرق ژاپنی توشیهیکو ايزودسو در کتاب 

، الگو گرفته است تا در ايضاح مراد از اين وظیفۀ سازمان «مفهوم ايمان در کالم اسالمی»و کتاب « در قرآن

 .بازرسی کل کشور، بر فقر ادبیات موضوع فائق آيد

حُسن جريان امور، اجرای صحیح قوانین، سالمت اداری، فساد اداری، سازمان بازرسی کل کشور :ها ژهکلید وا

                                                 

ورزی و کاربرد آن در تحلیل آراء صدرالدين  منطق فلسفه»اين مقاله بر اساس رساله دکترای نويسنده مسئول رضا عارف با عنوان .  6

 .، تهیه شده است6096( خوراسگان)ه راهنمايی دکتر مهدی دهباشی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ، ب«شیرازی در کتاب المشاعر

  .arefemail@yahoo.com، (خوراسگان)نويسنده مسئول، دکترای فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان . 1

 Dr.mahdidehbashi@gmail.com .استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان. 0
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 11 ها    شناسی تعیین شاخص سازمان بازرسی معنا شناسی حسن جريان امور و روش. 1مقاله 

 

 مقدمه  .4

را بر عهدۀ سازمان « حُسن جريان امور»، وظیفه نظارت بر 9قانون اساسی 636اصل  که ی هنگام

رگان قانون ؛ نخستین پرسشی که هنگام تدوين اين اصل در مجلس خُبدادقرار بازرسی کل کشور 

ابهام  چیست؟« اجرای صحیح قوانین»با « حُسن جريان امور»اساسی طرح شد، اين بود که تفاوت 

سازمان بازرسی،  7همچنان باقی ماند تا اينکه رئیس وقت« حُسن جريان امور»در حدود معنای 

بخش  که در -مابیننگاهی به مکاتبات فی. تفسیر اصل ياد شده را از شورای نگهبان جويا شد

رو سازمان، میزگردهای  ينا ازداد؛  یملزوم پرداختن بیشتر به موضوع را نشان  -تاريخچه خواهد آمد

 نتیجه جلسات خُبرگان. را برگزار کرد« آن یها شاخص و جريان امور حُسن ابعاد بررسی»تخصصی 

هم آورده که ای را فراقانون اساسی، مکاتبات سازمان با شورای نگهبان و آن میزگردها، مجموعه

کند رو اين پرسش به ذهن خطور میاست؛ از اين« حسن جريان امور»همچنان مؤيد ابهام در معنای 

چیست؟ به عقیده نويسنده دانشی که در رفع اين « حسن جريان امور»متد رفع ابهام از معنای که 

 . يا همان معناشناسی است 0آيد؛ سمانتیکابهام به کار می

 یقشناسی تحقروش  .8

 انيجر حُسن یمعناشناسی و وجودشناسی، شناسلغت، ابهام عللو سپس  در اين مقاله ابتدا تاريخچه

است که ( معناشناسی)های فلسفی و روش سمانتیک مباحث مقاله مبتنی بر روش. شودبحث می امور

هوم ايمان مف»کند و آنچه در مقدمه معرفی می 9«خدا و انسان در قرآن»در کتاب  4از آنچه ايزودسو

                                                 

های اداری سازمانی به نام ر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جريان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه» : 636اصل . 6

 «.کندحدود، اختیارات و وظايف اين سازمان را قانون تعیین می. گرددسازمان بازرسی کل کشور زير نظر قوه قضائیه تشکیل می

 6013سال . 1

0 .Semantics 

های ، استاد دانشگاه(6990-6966)ژاپنی فیلسوفو  شناس اسالمپژوه،  ، قرآنشناس زبان( Toshihiko Izutsu) و س زوت اي و ک ی ه ی وش ت.  6

های کیو و مک گیل استعفا داد و با  از دانشگاهآشنايی با فلسفه اسالمی کشور ژاپن که پس از  باالترين نشان علمیگیل و دارنده مککیو و 
او با  کتاب .مشغول به تدريس و تحقیق در اين انجمن شد 6053تا  6050از سال  انجمن شاهنشاهی فلسفه ايرانپذيرفتن شغل دائمی در 

ايزوتسو انديشمندی با  .ن ارتقا دادرا تا سرحد يگانه فیلسوف معاصر ژاپ وی (Ishiki-to-honshitsu) «آگاهی و ماهیات»عنوان 

يهودی، هندويی، بودايی، چینی و  شناسان معاصر يگانه فردی بود که از مذاهب مسیحی، المللی بود و شايد در میان اسالم شهرت بین
امع رو بسیاری از مج از اين ؛های گوناگون فلسفی معاصر اطالع و در فن مقايسه و تطبیق نیز استادی و تبحر داشت مکتب
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توان گفت در توضیح اين روش به طور اجمال می. انجام شده، الگو گرفته است 7«در کالم اسالمی

شکل از مفاهیم تخواهد تفسیر و رفع ابهام نمايد در يک شبکه معنايی ممحقق مفهومی را که می

باطات متنوع و گیرد و با توجه به ارت ديگری که به نوعی با آن نسبت و ارتباط دارند؛ در نظر می

های متعددی از آن ای که آن مفهوم مبهم با اجزای شبکه معنايی دارد؛ اوصاف و ويژگیپیچیده

ی قرآنی، واجد «خدا»در ارتباطش با مفهوم « انسان»شود؛ مثالً مفهوم مفهوم مبهم استخراج می

ن قبیل است و و اوصاف ديگری از اي« خلیفه خدا»، «کنندهعبادت»، «شدهآفريده»اوصافی چون 

از گردآمدن مجموعه اين .... مالئکه، جنیان و : طور در ارتباطش با مفاهیم ديگری همچون همین

 . شوداوصاف مفهوم انسان از منظر قرآن با مشترکات و ممیزاتش روشن می

توان فلسفه وجودی، کارکرد و وظیفه سازمان بازرسی را  یمقانون اساسی  636با توجه به اصل 

تحقیق . «اجرای صحیح قوانین»و ديگری « حُسن جريان امور»يکی : ر دو چیز دانستنظارت ب

. شودآن از وظیفه دوم نیز بحث می تبع  به چند هرحاضر در اصل به وظیفه اول خواهد پرداخت؛ 

يکی اين که منظور از آن چیست؟ دوم : بايد دو پرسش پاسخ داده شود« حُسن جريان امور»دربارۀ 

ی آن کدام است؟ آن مفهوم مبهمی که روش ها شاخصشناسی تشخیص يا تعیین اين که روش

است که در اين مقاله در « حسن جريان امور»طلبد؛ مفهوم سمانتیک يا همان معناشناسی را می

های حاصل از اين شود و مجموعه اوصاف و ويژگیلحاظ می 0ارتباط و نسبتش با دوازده مفهوم ديگر

 .دهدرا نشان می« حسن جريان امور»های ت و ويژگیمقايسه و سنجش مشخصا

                                                                                                                   

، (فرانسه-پاريس)المللی فلسفه  موسسه بین»توان به  اين مراکز می ۀاز جمل ؛او را به عضويت پذيرفته بودند ،المللی علمی بین
، فرهنگستان (کانادا -مونترال)، مجمع کانادايی مطالعات تاريخ و فلسفه علوم (بلژيک -لون)المللی مطالعات فلسفی  مجمع بین
  .اشاره کرد «و انجمن حکمت و فلسفه ايران( مصر -قاهره)زبان عرب 

،  ی رآن ق  ی ن ی ب ان ه ج  ی اسـ  ن شـ  ی ن ع م:  رآن در ق  ان سـ  دا و ان خ، و ک ی ه ی وشـ  ت ،و س زوت اي: مشخصات کامل اين کتاب به اين شرح است. 6

 .6018، چاپ سوم،  ی الم اس  نگ ره ر ف ش ر ن ت دفترجمه احمد آرام، تهران، 

، ا ن ی ورسـ  را پ زه  ه م رج ت،  ی الم اسـ   الم در ک  ان م اي  وم ه ف م، و ک ی ه ی وشـ  ت ،و سـ  زوت اي: خصات کامل اين کتاب به اين شرح اسـت مش. 1

 .6038تهران، سروش، چاپ اول، 

 .اين دوازده مفهوم در ادامه مقاله ذکر خواهد شد. 0
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 تاریخچه. 8

حُسن اجرای »مطرح بوده که منظور از  ها پرسشقانون اساسی همواره اين  636و  651درباره اصول 

قانون )چیست؟ « حُسن جريان امور»و مقصود از ( 651قانون اساسی، اصل ) چیست؟  9«قوانین

گردد؛ اما پرسش دوم مستقیماً  یبرمهراً به وظايف قوه قضائیه پرسش نخست ظا(. 636اساسی، اصل 

نشأت « حُسن»ابهام در اين دو اصل از واژه . گردد یبازمبه سازمان بازرسی و نحوه عملکرد آن 

حُسن اجرای »مراجعه به قانون، منظور از  رغم بهاز زمان تأسیس سازمان بازرسی، گويا . گیرد یم

حُسن اجرای »برای سازمان روشن نبوده و لذا منظور از « ن جريان امورحُس»آن  تبع بهو « قوانین

در . شد و شورای نگهبان پاسخ ارائه کرد سؤالتوس  رئیس وقت سازمان، از شورای نگهبان « قوانین

 13ی شورای نگهبان،رسان اطالعپايگاه : همچنین/ 899، ص 6085ورعی، . )آيد یمزير متن مکاتبات 

 ( 1361ژانويه 

را در مورد حدود و   محترم  شورای  نظر آن  خواهشمند است، نگهبان  محترم  شورایمه تعالی، بس»

  قانون 636  و اصل 651  اصل 0بند   به  با توجه  قوانین  بر حُسنِ اجرای  قضائیه  قوه  نظارت  نحوه

  سیدمصطفی، احترام با. فرمائید  کشور اعالم  کل  بازرسی  سازمان  تشکیل  قانون 63و  9و مواد   اساسی

 (19/63/6013: مورخ 9/631/0 :شمارهنامه ) «کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس، داماد  محقق

قوه قضائیه « حدود نظارت»بوده اين است که اوالً نظر شورا دربارۀ  سؤالدر اين نامه مورد  آنچه 

حُسن اجرای »قوه قضائیه بر « ظارتنحوه ن»چیست؟ ثانیاً نظر شورا دربارۀ « حُسن اجرای قوانین»بر 

پرسد و طبعاً  یمچیست؟ رئیس وقت سازمان در پرسش نخست از میزان يا حدود نظارت « قوانین

در پرسش دوم، کیفیّت، مباحث . کندها را مطالبه میها و شاخصمباحث مربوط به سنجش و مالک

توان به پاسخ شورای نگهبان  یمنون با اين توضیح اک. شناختی، راه و روش را مطالبه کرده استروش

 :توجه کرد

                                                 

یبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و ای است مستقل که پشتقوه قضائیه قوه»: 651اصل . 6
 :دار وظايف زير استعهده

رسیدگی و صدور حکم در مورد  تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات . 6 
. 0های مشروع گسترش عدل و آزادی عامه و حقوق احیای. 1کند الزم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می

 ....نظارت بر حسن اجرای قوانین
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  :مورخ 9/631/0  شماره  نامه  به  عطف، کشور  کل  بازرسی  سازمان  محترم  رياستبسمه تعالی، »

  ذيل  شرح  و به  قرار گرفت  و مورد بررسی  مطرح  نگهبان  در شورای  سئوال  موضوع 19/63/6013

  اجراء قوانین  بر حسن  نظارت  قضائیه  قوه  اساسی  قانون 651  اصل 0بند   حسب بر» :نظر شد  اعالم

  اخطار کند و مقامات  مسئول  مقامات  به  از اجراء قوانین  تواند در موارد تخلف می  اصل  دارد، بنابراين

  هشود توج می  انجام  اساسی  قانون 636  اصل  موجب به  که  قضائیه  قوه  اخطارات  موظفند به  مسئول

  در قانون  وظائف  و حدود اين  اند و ترتیب نموده  تخلف  اساسی  ، از قانون توجه  عدم  نمايند و در صورت

  مورخ 6139 :شمارهنامه ) «اهلل صافی لطف ،نگهبان  دبیر شورای «. است  شده  نیز بیان  عادی

5/66/6013). 

از  ِ در موارد تخلفتواند  یم[ وه قضائیهق]»چنانچه از نامه باال پیداست، پاسخ شورا اين است که؛ 

نیز اين شورا بر اين « حدود نظارت»درباره (. همان)« اخطار کند  مسئول  مقامات  به  ،قوانین یاجرا

انچه نچ( همان) «. است  شده یان نیز ب  عادی  در قانون  وظائف  و حدود اين  ترتیب...»باور است که؛ 

قوه  العمل عکسو « روش برخورد»نشده؛ بلکه  یان ب« نظارتروش »توان ديد در اين پاسخ  یم

، قبل و حین ارتکاب عمل را نیز شامل «نظارت» که آن حالاست؛  ذکرشدهقضائیه با متخلف 

که  ينامضافاً . به او مربوط به پس از ارتکاب عمل است« اخطار»با متخلف و « برخورد»شود؛ اما  یم

بود اما ظاهراً در پاسخ شورای نگهبان، سخن « جرای قوانینحُسن ا»در پرسش سازمان بحث بر سر 

شورای نگهبان ضمن نامه باال، در خصوص . ی آن«حُسن اجرا»است نه « اجرای قوانین»بر سر 

نیز مستقیماً پاسخی نداد و رئیس سازمان را به قانون عادی ارجاع داده است؛ حال « حدود نظارت»

رو بايد توجه کرد نمايد؛ از اينانین عادی بسیار دور از ذهن میاطالعی رئیس سازمان از قوآن که بی

پرسد؟ ظاهراً می« حدود نظارت»رغم اطالع از قوانین عادی باز هم از که چرا رئیس وقت سازمان به

نظر او بوده؛ امری است که در قوانین عادی به آن تصريح نشده است؛ پس ارجاع وی به آنچه مدّ

کند؛ بنابراين بايد به دو پرسش رئیس کمکی نمی« حسن جريان امور»بهام از قوانین عادی به رفع ا

بايد ( روشی)نظارت قوه قضائیه بر حُسن اجرای قوانین به چه نحوی : شت کهبازگوقت سازمان 

اخطار ...   در موارد تخلفتواند  یم[ قوه قضائیه]»: ؟ پاسخ شورا(مقداری)صورت گیرد و به چه حدّی 

را « حُسن اجرای قوانین»توان مراد از  ینمو اين پاسخ  ها پرسشمسلم است که از آن  (.همان)« کند

اسناد . پرداخت 636حال بايد به اصل .به قوت خود باقی است 651پس ابهام در اصل . استنباط کرد
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دهد که هنگام تدوين اين اصل، دو پرسش مطرح  یمموجود از جلسات خُبرگان قانون اساسی نشان 

اجرای »با « حُسن جريان امور»پرسش نخست؛ : ها پاسخ دادرئیس وقت جلسه به آن يبناشد و 

( همان) «.اخص است« قوانین»گاهی واژه »: رئیس يبناچه تفاوتی دارد؟ پاسخ « صحیح قوانین

ديوان »: رئیس يبنا پاسخ «سازمان بازرسی چه تفاوتی با ديوان عدالت اداری دارد؟»پرسش دوم؛ 

کند ولی سازمان بازرسی کل کشور، وظیفه نظارت  یمر صورت شکايتِ افراد، رسیدگی عدالت اداری د

 (9همان)« .را بر عهده دارد

سنجی نادرستی است که غالب بذر نسبت« جريان امور»از « قوانین»بحث از اخص بودن 

ح اجرای صحی»و « حسن جريان امور»نظران حوزه نظارت را نیز به خطا انداخته تا میان صاحب

نادرستی اين ديدگاه در بخش وجودشناسی )قائل شوند « عام و خاص من وجه»به رابطه « قوانین

 636هايی که در مستندات مربوط به تدوين اصل و پاسخ از مجموع پرسش(. شودروشن می

چیست؟ اکتفا به « حُسن جريان امور»ی استنباط کرد که منظور از راحت بهتوان  ینممانده نیز  یبرجا

 .کند ینمنیز در اين زمینه دردی را دوا « أخص بودن قوانین» لهأمس

 «امور انیجر حُسن» در ابهام علل  .1

های؛ مثالً واژه. «بودن خود معنانامشخص»نه « بودن حد و مرز معنای لفظنامشخص»ابهام يعنی 

نیست که از چه  ها معنای واژه معلوم است اما مشخصدر اين مثال... و « توده»، «خیلی»، «کَچَل»

برای رفع ابهام . آيد یمبه شمار « خیلی»گويند يا از چه تعداد بیشتر  یم« کچل»کمتر را « مو»تعداد 

. از يک متن بايد دو توانايی داشت؛ يکی آشنايی با مواضع ابهام و ديگری آشنايی با صنايع ادبی

یق تنها به توانايی نخست پرداخته رو در اين تحق ينازارود،  ینمصنايع ادبی در متون حقوقی به کار 

تواند رخ دهد؛ از آنجا که هــا و قیدهــا می ابهام در اوصــاف، افعــال، مصــادر، اسم. خواهد شد

چنانکه بزودی خواهد -« حسن جريان امور»از جمله اوصاف است و ابهام در عبارت « حُسن»واژه 

کارگیری  به. شود به ابهام در اوصاف پرداخته می در اين مقاله صرفاً. گیرد از اين صفت نشأت می -آمد
                                                 

، 6085ورعی، : به آن تصريح شده بود« تاريخچه»انتهای پاراگراف نخست از بخش  در اين جا منبع زير است که در« همان»مراد از . 6

 .1361ژانويه  13ی شورای نگهبان، رسان اطالعهمچنین پايگاه / 899ص
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مفاهیم کیفی چیست؟ پیشینیان مفاهیم را به دو . آفرين است مفاهیم کیفی در اصول قانونی، ابهام

 :کردند دسته تقسیم می

 ...، و «دلگیر»، «باشکوه»مثل .ها معیاری وجود ندارد گیری آن مفاهیم کیفی؛ که برای اندازه

 :اين مفاهیم خود بر دو قسم استمفاهیم کمّی؛  

تومان پول  803933در جیب من »: مفاهیم کمّی با کمّ مشخص؛ مثالً کسی بگويد. 6-1

 . کرده استدر اين جمله از کمِّ مشخص استفاده « .هست

« .در جیب من پول زيادی هست»: ينکه کسی بگويدا مثلمفاهیم کمّی با کمّ نامشخص؛ . 1-1

هر مفهومی که بیانگر احتمال و  .مفاهیم کمّی است اما کمِّ نامشخص است از« زياد»در اين جمله 

 .ناپذيز باشد شود که نوشته قابل تفاسیر گوناگون و سنجش موجب می ؛عدم يقین باشد

 «حُسن جریان امور»شناسی  لغت  .3

منظور . 6: شود برای پیشبرد بحث، دو نکته زير مفروض گرفته می« حسن»پیش از رفع ابهام از واژه 

 هايی است که در دستگاهاوضاع، احوال و فعالیت« امور»منظور از . 1. همان روند است« جريان»از 

 .شود یماداری واقع 

حد و مرز »است؛ اما اين که « خوبی»و « نیکويی»، «حُسن»شک نیست که معنای لغوی واژه 

بايد چگونه باشد « جريان امور»: در واقع اختالف بر اين است که. مورد اختالف است« آن کجا است؟

، ضد يا 636بايد پرسید در اصل « حُسن»دانست؟ برای فهم بهتر منظور از « حسن»تا بتوان آن را 

بايد « حُسن جريان امور»؛ در مقابل (91، ص 6096عارف، )چیست؟ « حُسن»معنای مقابل واژه 

. «خوبی جريان امور»عنی ي« حُسن جريان امور»پس . را قرار داد« سوء يا بدی جريان امور»

 آنگنجد تا بر اساس  ای میچیست؟ و در چه مقوله« خوبی»؛ حال بايد ديد (6031،   ی ت رس داپ خ)

 .های آن شناسايی شوداحکام و شاخص
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 «حُسن جریان امور»وجودشناسی   .0

سم تقسیم ، موجودات به دو قسم زير و اقسام منشعب از اين دو قبندی فلسفیامروزه بنابر طبقه

 (1361ژانويه  13رسانی ويکی فقه، پايگاه اطالع: )شود یم

؛ محقق شودمفهومی که اگر جايی محقق شد؛ ممکن است جای ديگر هم (: تکرارپذير)ها کلی

 :اند اين امور دو دسته. يعنی تکرار شود

، بودن یدفسمانند ؛ چیز مقايسه نشود؛ هر ويژگی که دارد، خاصه است ها؛ اگر شیء با هیچخاصه

 کاغذ بودنِ یلمستطيا 

تر بودن چیزی در مانند سنگین؛ شوند یمها؛ اوصافی که در مقايسه شیء با غیر معلوم  نسبت

 قیاس با چیز ديگر

 .نظیرند ها در عالم تکرارناپذير و بیجزئی(: تکرارناپذير)ها جزئی

 :شوند امور جزئی به دو دسته تقسیم می

 و قضايا ها مجموعهمانند . رندانتزاعی؛ مکان و زمان ندا

 :اندانضمـامی؛ اين امور در قید زمان و مکانند و خود به دو قسم

وجود ندارد؛ بلکه  واحد  آن درکلِ اجزای رويداد . در بستر زمان ناماندگار است رويداد :رويدادها

اجرایِ »و « امور جريانِ»يا . «خسته شدنِ شما»مثال؛ . ديگر بیايد  بايد يک جزء از آن برود تا جزء

چون رويداد « اجرای قوانین»و هم « جريان امور»توان به اين نکته پی برد که هم  یمينجا ا. «قوانین

که عموماً  ها آنمیان « وجه نسبت عام و خاص من»لذا بحث از ؛ هستند هیچ يک امور کلی نیستند

 .ناشی از يک خطای فکری بوده است 6،اند کردهنظران طرح صاحب

 :اندچیزها بر دو قسم. مانند اين کاغذ؛ ها؛ در بستر زمان ماندگارندچیز

 .، در آنِ واحد وجود دارد و قائم به خود است جواهر؛ همه اجزای آن .الف

                                                 

سازمان بازرسی کل )سازی، گزارش پژوهشی  ؛ کنکاش نظری و مفهومی و شاخص«حُسن جريان امور»ورزلی  ين، امیننصرالد: رک. 6

 .13، ص 6 مهر ،16 شماره سوم، ، سال(کشور
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بندِ ماندگار است که همۀ اجزای آن در آن واحد وجود دارد؛ مند و مکانغیرجواهر؛ امر جزئیِ زمان

... ها و  ، انبوه(میان يک چیز)ها   ، سوراخ(میان دو چیز)ها  ها، شکاف مانند سايه؛ اما قائم به غیر است

 (631، ص 6096عارف، )

« کلی»از جمله اوصاف و مفاهیم « خوبی»و « حُسن»اوالً : ماحصل تقسیمات باال اين است که

جزئی  نه کلی بلکه امور« اجرای قوانین»و « جريان امور»ثالثاً . است ها«نسبت»ثانیاً از جمله . است

آيند؛  یم، از جمله رويدادها به شمار «اجرای قوانین»و هم « جريان امور»رابعاً هم . انضمامی هستند

ون بحث نِسَب اربعه چخطاست؛  ها آندر مورد « وجه عام و خاص من»از اين رو طرح بحث از نسبت 

اين دو، رابطه  شد که میان؛ حتی اگر ثابت می(51، ص 6096مطهری، )ها معنا ندارد  یجزئمیان 

حقیقت آن است که پارادايم . شد حل نمی ها آنابهام موجود در  هم بازاست؛ « عام و خاص من وجه»

، «حسن جريان امور». تغییر يابد« هدف و وسیله»ديدنِ اين دو بايد به پارادايم « عام و خاص»

« رای صحیح قوانیناج»خواهد و يکی از وسايل مهم آن  یمهدفی است که دستیابی به آن وسايلی 

در صورت تعارض میان آن »شود که؛  یمتر در اين پارادايم، پاسخ به اين پرسش نیز آسان. است

اجرای »ينجا تذکر اين نکته نیز الزم است که ا«هدف با اين وسیله، سازمان بايد کدام را برگزيند؟

مطالبه « ريان امورحسن ج» و محقق شود« حسن جريان امور»شود تا خواسته می« صحیح قوانین

دست که در  ين ا ازيا اهدافی « نیازها و تمايالت مردم»، «انصاف»، «عدالت»، «نظم»شود تا می

 .گردد، محقق شودفلسفه حقوق تعريف می

 «حُسن جریان امور»معناشناسی   .1

؛ مثالً شوندطرفینشان، متغیّر می تناسب  بهها نسبت. نسبت، همواره الاقل نسبت میان دو چیز است

 بسا چهلحاظ شود؛ « الف»در قیاس با « جريان امور»اگر « خوبی يا حسن جريان امور»در بحث 

رو در تعیین حد و  ينازانباشد؛ « حسن»در نظر گرفته شود؛ « ب»باشد و اگر در قیاس با « حسن»

با  در قیاس. 1از منظر چه کسی؟ « حسن». 6: رو هستیم کم با سه پرسش روبهدست« حُسن»مرز 

در يک شبکه « حُسن جريان امور»دهد که  یمای؟ اين سه پرسش نشان از چه جنبه. 0چه چیزی؟ و 
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تنیدگی خاصی دارد؛ مثالً با مفهوم عدالت، ديگر درهم 6هایاست و با مفاهیم و واقع فهم قابلمعنايی 

ه در ماهیت، وظايف، در فلسفه حقوق يا با برخی از امور واقع همچون قوه قضائیه ک... آزادی، نظم و 

شود که  یميی مشاهده ها مؤلفهها، اهداف و فلسفه تأسیس آن، ها، محدوديتاختیارات، ابزارها، روش

های تابع نیز ها به دستگاهها و امکانهايی را با خود دارد و اين محدوديتها و امکانمحدوديت

های تابع آن نیز به هايی نباشد؛ سازمان مثالً اگر قوه قضائیه، مجاز به ورود در حوزه. کندسرايت می

گانه های سهاگر بنا باشد که به هر يک از پرسش. نحو اولی، مجاز به چنین مداخالتی نخواهند بود

حُسن »هايی که در  باال ذکر آن گذشت در تفسیر معنای  آيد مفاهیم و واقع یمپاسخ داده شود؛ الزم 

در شبکه « حسن جريان امور»اينک بايد به بررسی مفهوم  با اين توضیح،. لحاظ شوند« جريان امور

ی نوع  بهامور زير پیش روست که هر يک « حُسن جريان امور»در فهم . معنايی ياد شده پرداخت

 :کنند را مقید می« حسن جريان امور»حدود معنای 

تداول و کند؛ عقل به معنای مرا مقید می« حسن جريان امور»؛ اولین امری که حدود عقل. 6-3

گری است که میان اقسام منافع و عرفی آن است؛ منظور از عقل در اين معنا همان قوه سنجش

نفعش بیش از  آنچهکند و ، دائمی و موقت تفکیک میبلندمدت، مدت کوتاهیرمادی، غمضار مادی، 

منافعش گزيند؛ بنابراين تعريف از عقل کار عاقالنه و کاری است که هزينه و زيانش است را برمی

بودن ، عاقالنه«حسن جريان امور» ضروری برای مؤلفهاگر بپذيريم که اولین . بیش از مضارش است

ممکن است در يک دستگاه . آن است؛ بدين معنا خواهد بود که بايد منافعش بیش از ضررهايش باشد

 ازهايی بیش ينهای جريان داشته باشد که آن دستگاه برای وصول به اهدافش، هز گونه اداری، امور به

« حسن»، جريانی نیست که بتوان آن را «جريان امور» بايد، پرداخت نمايد؛ در اين صورت، آنچه

  .خواند

کند؛ ماهیت، وظايف، قیودی را بار می« حُسن جريان امور»قوه قضائیه؛ واقعِ ديگری که بر  .1-3

قوه قضائیه است؛ به اين معنا که در ها، اهداف و فلسفه تأسیس ها، محدوديتاختیارات، ابزارها، روش

هایِ اموری ، نظارت بر هر جريانِ اموری، وظیفه سازمان نیست؛ بلکه تنها آن جريان636اصل 

ها، اهداف و فلسفه ها، محدوديتنظر سازمان است که با ماهیت، وظايف، اختیارات، ابزارها، روشمدّ

                                                 

 .است که اشاره به امور عینی است، در مقابل مفاهیم که اموری ذهنی هستند« امور واقع»ها همان «واقع»منظور از .  6
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برخی گمان کردند نظارت سازمان در امور که  يناوجودی قوه قضائیه همخوانی داشته باشد؛ پس 

 6مديريتی از آن جهت که مديريتی است نیز در حوزه اختیارات و وظايف سازمان است؛ خطاست؛

سازمان، صرفاً به . درست نیست« حسن جريان امور»رو تفسیر مديريتی و اجرايی از عبارت  ازاين

ها، اهداف و ها، محدوديتابزارها، روش پردازد که با ماهیت، وظايف، اختیارات، جريان اموری می

ای که سازمان بازرسی تابع آن است، نامتناسب نباشد و ورود سازمان در فلسفه وجودی قوه قضائیه

امور مديريتی نیز، از بُعد حقوقی و قانونی آن است نه از بُعد مديريتی و اجرايی آن؛ بنابراين يکی از 

ها،  نبودنِ با ماهیت، وظايف، اختیارات، ابزارها، روش «تناسبنام»ينجا ابودن در « حسن»های  مؤلفه

و اختیاری که  بايد توجه داشت هر وظیفه. ها، اهداف و فلسفۀ وجودی قوه قضائیه است محدوديت

گنجد اما عکس اين قضیه سازمان بازرسی کل کشور دارد؛ ذيل وظايف و اختیارات قوه قضائیه می

و اختیاری که قوه قضائیه دارد، لزوماً سازمان بازرسی  ه هر وظیفهيعنی چنین نیست ک ؛صادق نیست

کل کشور نیز داشته باشد؛ بنابراين اگر ورود به امور مديريتی از آن جهت که امور مديريتی است در 

حوزۀ وظايف و اختیارات قوه قضائیه نباشد؛ به نحو اولی ازحوزه اختیارات سازمان بازرسی کل کشور 

 .هد بودنیز خارج خوا

ها،  ماهیت، وظايف، اختیارات، ابزارها، روش: سازمان بازرسی؛ واقعیت ديگر عبارت است از . 0-3

های اموری که در قلمروی قوه از جريان. ها، اهداف و فلسفۀ تأسیس سازمان بازرسیمحدوديت

نظر مدّ یاموربودن آن دسته از جريانِ « حسن»نیست؛ بلکه  مدنظرها قضائیه هست نیز تمام آن

ها، اهداف و فلسفه تأسیس سازمان ها، محدوديتاست که با ماهیت، وظايف، اختیارات، ابزارها، روش

بودن « متناسب»جريان امور، « حسن»های  پس يکی ديگر از مؤلفه؛ بازرسی، همخوانی داشته باشد

 .آن است اما متناسب بودن با سازمان و استلزامات ماهویِ آن

دنظر بايد مّ« حُسن جريان امور»هايی که در تعیین مراد از ؛ از جمله واقعشورای نگهبان .6-3

« حسن جريان امور»و عبارت  636یرد؛ شورای نگهبان و تفسیری است که اين شورا از ماده قرار گ

 -های حقوقی تفسیری از بحث -های علمی جا بايد به تفکیک میان بحث اين. ارائه کرده است

های ياد شده بايد در تفسیر است؛ تمام واقع« حقیقت»اگر بحث بر سر کشف  .قراردادی توجه داشت

                                                 

سازمان )سازی، گزارش پژوهشی  ورزلی، حُسن جريان امور؛ کنکاش نظری و مفهومی و شاخص لدين امیننصرا: رک. 6
 .16-15، صص 6 مهر ،16 شماره سوم، ، سال(بازرسی کل کشور
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 11 ها    شناسی تعیین شاخص سازمان بازرسی معنا شناسی حسن جريان امور و روش. 1مقاله 

 

باشد؛ تنها مرجع معتبر تفسیر « معتبربودن»اما اگر بحث بر سر ؛ لحاظ شود« حُسن جريان امور»

عقلی نیست که به  به ديگر سخن محال. ، بنابر قرارداد، شورای نگهبان است«حُسن جريان امور»

کند را ق باشد ولی ما قرارداد کنیم که هر آنچه مرجع ب صادق معرفی میلحاظ علمی الف صاد

 .صادق بدانیم و به کار بنديم

اهمیت دارد؛ « حسن جريان امور»های  هايی که در تعیین مؤلفهفلسفه حقوق؛ از جمله واقع .5-3

خذ ا« قفلسفه حقو»که کدام  ينا؛ (16، ص 6ج  ،6090کاتوزيان، )است « مبانی و فلسفه حقوق»

فلسفه حقوق، دانشی است که در آن . کندرا دگرگون می« حسن جريان امور»شده باشد؛ فهم از 

)  ...تعريف حقوق چیست؟ مبنای احکام حقوقی چیست؟ و : شود که مسائلی از اين قبیل طرح می

. تپاسخ به پرسش از مبنای احکام حقوقی، مکاتبی را به وجود آورده اس .(03و  16-10 صهمان، ص

 :اند از از مکاتب حقوق عبارت دو مکتب مهم 

بايد از قواعد عدالت  گذار قانون: اند مبنای اصلی حقوق، عدالت استبرخی گفته: گرايی آرمان. 6

ی حاکم را عادالنه دستورهای ناگزير به اجرای آن هستند که در صورتپیروی کند و پیروان قانون نیز 

« حسن»توان  فه حقوق پذيرفته شود؛ آن جريان اموری را میاگر اين فلس( 63همان، ص ) .بیابند

بر اساس سخن باال، وظیفه سازمان اين خواهد بود  .تر باشددانست که در تحقق عدالت در جامعه نافع

 .کندهای اداری کدام جريان امور عدالت را بیشتر تأمین میکه ببیند در دستگاه

. قدرتِ حکومت يا وجدان عمومی، مبنای حقوق است به نظر پیروان اين مکتب،: گرايیواقع. 1

خواه هدف آن نظم باشد . اصول حقوقی، به لحاظ اتکايی که به اراده دولت دارد همیشه محترم است

ساخته و ثابتی آن را رهبری خیزد و هیچ هدفِ پیش حقوق، از نیاز و تمايل مردم برمی. يا چیز ديگری

در اين مکتب به . ز وضع حکومت و سیر تاريخی هر جامعه استحقوق، ناپايدار و ناشی ا. کند ینم

همان، ص . )های فلسفی توجه شده استهای مادی و خارجی بیش از کمال مطلوب و آرمان یتواقع
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 63سال سوم، شماره  –( پژوهشی –علمی )اداری دوفصلنامه حقوق    11

رود که نیازها و  به شمار می« حسن»اگر اين مبنای فلسفی پذيرفته شود، آن جريان اموری ( 66

 6.دتمايالت مردم را بیشتر برآورده نماي

بايد لحاظ « حُسن جريان امور»های اداری؛ امر واقع ديگری که در شبکه معنايی دستگاه .1-3

های اداری از جهت ماهیت، وظايف، اختیارات، امکانات، دستگاه. های اداری هستندشود، دستگاه

ن اموری توان مدعی شد؛ جريامی روتفاوت دارند؛ از اين هم باها، اهداف و فلسفه تأسیس محدوديت

ها، اهداف چه بیشتر در راستای ماهیت، وظايف، اختیارات، امکانات، محدوديت است که هر« حسن»

که  نظر دارد و آن اينفرض را مدّو فلسفه تأسیس آن دستگاه اداری باشد؛ البته اين سخن يک پیش

ی اداری، با هاها، اهداف و فلسفه تأسیس دستگاهماهیت، وظايف، اختیارات، امکانات، محدوديت

 .اهداف و فلسفه وجودی نظام حکومتی حاکم بر کل کشور همسو است تا متقابل

حسن جريان »نظران بر اين باورند که از اين گفتیم، برخی صاحب یش پدانش مديريت؛  .3-3

 :6089ورزلی، امین. )موضوعی است در قلمروی امور اجرايی، لذا به دانش مديريت مربوط است« امور

آن بُعدی که بُعد « حسن جريان امور»اين نکته مورد تأيید است؛ اما بايد افزود که در  رچهاگ( 11

ست، مد نظر است نه همه ها خصومتی عدالت و فصلِ برقرارکنندۀ  حقوقی و قانونی است و تأمین

به که «پذيریِ مستمر امور بینی پیش»ای همچون بنابراين مؤلفه مديريتی؛ «حُسن جريان امور»ابعاد 

که  جهت آن ازشود؛ داری و امثال اين امور محقق میيی، روشمندی، برنامهگراضابطهواسطۀ  

های معنايی  شان است، يکی از مؤلفه يندهآکنندۀ حق امنیت روانی مردم و رفع نگرانی دربارۀ  تأمین

: که با است« حسن»رو جريان اموری ؛ از اين(63همان، ص )آيد  به شمار می« حُسن جريان امور»

. داری، حق امنیت روانی مردم و رفع نگرانی دربارۀ آينده را برآوردگرايی، روشمندی، برنامهضابطه

، آسان موقع بهحق دريافت خدمات مناسب، . نفعان را تأمین کند طلبی ذیخواهی و رضايتحق پاسخ

دقیق را برای افراد  و عمومیِ افراد را به شايستگی فراهم و حق دسترسی آسان به اطالعات صحیح و

 .کندجامعه برآورده 

                                                 

 خیزد؛ ولی لزوم پايبندی بدان به اراده دولت و حکومت تکیه دارد؛گرايی، حقوق از نیاز و تمايل مردم بر میدر مکتب واقع. 6
آيد که نیازها و تمايالت مردم را بیشتر و بهتر برآورده نمايد؛ يعنی بنابراين زمانی جريان امور از حیث حقوقی خوب به شمار می
 .در جهت آن چیزی باشد که برای آن به وجود آمده است
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« حسن جريان امور»ترين مفاهیمی که بايد در فهم  سالمت و فساد اداری؛ يکی از مهم .8-3

سالمت اداری و مقابله  یقانون ارتقا بر اساس. لحاظ شود، مفهوم، سالمت اداری و فساد اداری است

ل يا ترک فعلی که توس  هر شخص حقیقی يا هرگونه فع»: عبارت است از« فساد اداری»، با فساد

گونه منفعت يا امتیاز  هدف کسب هر صورت فردی، جمعی يا سازمانی که عمداً و با حقوقی به

مستقیم يا غیرمستقیم برای خود يا ديگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذيرد يا ضرر و 

نظیر رشاء،  .ت عمومی و يا جمعی از مردم وارد نمايدزيانی را به اموال، منافع، منابع يا سالمت و امنی

ارتشاء، اختالس، تبانی، سوءاستفاده از مقام يا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات يا اطالعات، دريافت و 

غیرقانونی، های  غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از اين منابع به سمت تخصیصهای  پرداخت

، با فساد مقابلهسالمت اداری و  یقانون ارتقا) «.و سوابق اداری و مالی اسناد یجعل، تخريب يا اختفا

در شبکه معنايی خود نسبت به مفهوم سالمت « حسن جريان امور»؛ وقتی (بند الف ،6ماده ، 6093

و « حسن»ی، «جريان امور»آن »: شود شود، چنین تفسیر می اداری و فساد اداری در نظر گرفته می

رود که در آن هیچ فرد، جمع يا گروهی، نتواند با فعل عامدانه يا ترک عامدانه  به شمار می« خوب»

اموال، منافع، منابع يا سالمت به ضرر و زيانی واسطه  به»يا « نقضِ قوانین و مقررات»وسیله  فعل، به

 یرمستقیم برای خود يا ديگریغ، منافع يا امتیازاتی مستقیم يا از مردمگروهی عموم يا  «و امنیتِ

همان جريان سالم « حسن»، «جريان امور»؛ به ديگر سخن (69-10، ص6096عارف، )« .کسب کند

 .است که در آن وقوع مسائل ياد شده ممکن نباشد

دانید  طور که می همان. اداری است« شفافیت و ابهام»شفافیت و ابهام اداری؛ مفهوم ديگر،  9-3

بیشتر « جريان امور»هرچه . ابهام حاکم باشددهد که نه شفافیت بلکه رخ می آنجافساد اداری 

اوصاف اشتدادی از « حسن»شود؛ پس صفت  آن افزوده می« حُسن»سازی شود؛ بر میزان شفاف

باشد و « احسن»و جريان ديگری « حَسَن»تواند  است که مقادير مختلف دارد يعنی جريانی می

ترين ابزارهای عنوان اصلی ها بهسانهموضوع ر)هايی هم میان اين دو طیف قرار داشته باشد جريان

 (.سازی همین جا قابل طرح استشفاف

اين دو مفهوم کمک . است« حسن جريان امور»سوء جريان امور؛ اين مفهوم در تقابل با  .63-3

آيد؛ منطقاً بايد در تقابل  به دست« حسن جريان امور»هر معنايی که از . و مکمل شناخت يکديگرند
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سوء »: اين نتیجه حاصل شود که« سوء جريان امور»مثالً اگر در معنای . باشد« مورسوء جريان ا»با 

ها کنند يا حرکت آن جريان امور، وضعی است که در آن امور در مسیر منتهی به مطلوب حرکت نمی

گیرد، يا با سرعت،  با کندی يا وقفه مواجه است يا با شفافیت الزم و به روشی که بايد، انجام نمی

حسن جريان امور، »: ؛ در چنین صورتی بايد گفت«...ت و دقتی که مطلوب است جريان ندارد وسهول

ها با سرعت،  حرکت آن. کنند وضعی است که در آن امور در مسیر منتهی به مطلوب حرکت می

 «...شفافیت و روشمندی الزم در انجام امور وجود دارد و. وقفه استسهولت، دقت و بی

 رشاء، ارتشاء، اختالس، تبانی، سوءدر آن وقوع »دانسته شود که « سوء»وری حال اگر جريان ام

غیرقانونی از های  استفاده از مقام يا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات يا اطالعات، دريافت و پرداخت

 یغیرقانونی، جعل، تخريب يا اختفاهای  منابع عمومی و انحراف از اين منابع به سمت تخصیص

، 6093، با فساد مقابلهسالمت اداری و  یقانون ارتقا) « .ممکن است بق اداری و مالیاسناد و سوا

بودن روند امورِ اداری، آنگاه « ناسالم»، يعنی «سوء جريان امور»: اگر گفته شود( بند الف ،6ماده 

« حسن جريان امور»اداری خواهد بود و در اين صورت « بودن روند امورسالم»، «حُسن جريان امور»

رشاء، ارتشاء، اختالس، تبانی، سوءاستفاده در آن »شود که؛ ، جريانی تعريف می«جريان سالم امور»يا 

غیرقانونی از منابع های  از مقام يا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات يا اطالعات، دريافت و پرداخت

اسناد و  یاختفاغیرقانونی، جعل، تخريب يا های  عمومی و انحراف از اين منابع به سمت تخصیص

 (همان)« .، ممکن نیستسوابق اداری و مالی

باشد و « سالم»شود که دانسته می« حسن»علل سالمت و فساد اداری؛ جريان اموری . 66-3

رو شناخت علل سالمت اداری و فساد اداری، الزمه شناخت چهار است؛ از اين« عدم فساد»سالمت، 

علل سوء . 6سوء جريان امور و . 0حسن جريان امور علل . 1حسن جريان امور . 6: واقعیت است

به شرح زير « علل امکان وقوع فساد اداری» ترين مهمبر اساس تحقیقات انجام شده، . جريان امور

 :استقراء شده است

ِها نامه يینآ و مقررات ین،قوان ابهام، ايهام، تناقض، تضاد، تعارض، نقص و سکوت 

ساالری يستهشا ۀقاعد یاجراروش در  یتشفاف عدم 

(برنامگی، ناروشمندی و  بی)و نامتناسب  نادرست يندهایفرا... 

و نامتناسب نادرست یساختارها 
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 (دهیخواهی و پاسخپاسخ)عدم شفافیت در روش نظارت و ارزيابی نیروی انسانی 

همچنـین عـارف و ديگـران،    )؛ (09، ص 6096عـارف، ) ی اطالعـات  مستندساز روشدر  یتشفاف عدم

6096.) 

باال را واجد است؛  گانه ششيکی از علل  کم دستترين وضع،  ینانهب خوشهر فساد اداری در 

که؛ در روش اجرای  اول اين: است که شش ويژگی داشته باشد« حسن»بنابراين آن جريان اموری 

ینی صدرنشینی و قدربها امکان بودن ممکن نباشد و ناشايستاش ناشفاف ساالری يستهشاقاعدۀ 

ها و بودنِ مالکاش، ناشفافکه؛ در روش نظارت و ارزيابی نیروی انسانی دوم اين. باشند نداشته

 و مقررات ین،قوانکه؛ در تدوين، تصويب و اجرای  سوم اين .امکان اِعمال ساليق وجود نداشته باشد

د نداشته هايش امکان وقوع يا دوامِ ابهام، ايهام، تناقض، تضاد، تعارض، نقص و سکوت وجو نامه يینآ

بودن، ردّی بر جای نگذاشتن، شفافی اطالعاتش، امکان نامستندساز ۀدر نحو که؛ چهارم اين .باشد

. کم در کمترين حد ممکن استی صرف به حافظه وجود ندارد يا دستاتکاکردن و شفاهی عمل

ششم . باشدشده   يفتعرمند، طراحی و  ، متناسب، با برنامه و روشدرست يندهايشفرا که؛ پنجم اين

 .شده باشد يف تعرو متناسب طراحی و  درست ،ساختارهادر آن  که؛ اين

يک پايه رسیدن به « اجرایِ صحیحِ قوانین»اجرای قوانینِ صحیح؛ اگر پذيرفته شود که  61-3

 و مقرراتبا قوانین، . دانست« اجرای قوانینِ صحیح»است؛ پايۀ ديگر را بايد « حسن جريان امور»

ی ناصحیح، مبهم، مُوهِم، متناقض، متضاد، متعارض، ناقص، ساکت و در يک کالم معیوب ها نامه يینآ

ی و صحیح خوب بهها  نامه يینآآن قوانین، مقررات و  هرچنديافت؛   دست« حُسن جريان امور»توان به  نمی

پس آن  هست نیز بدتر کند؛ آنچه ازبسا اجرای صحیحِ قوانینِ معیوب، جريان امور را  چه. اجرا شوند

و بر همین پايه نیز دوام  شده بنا« قوانینِ صحیح»دانست که بر پايه « حسن»توان  جريان اموری را می»

 « مراد از قوانینِ صحیح چیست؟»طبعاً اين امر مستلزم پاسخ به اين پرسش است که . دارد

ع و مفهوم در شبکه معنايی متشکل از دوازده امر واق« حسن جريان امور»مفهوم  تاکنون .60-3

توان های مرتب  با آن، میمفاهیم و واقع شبکهمبتنی بر اين . کلیدی مرتب  با موضوع بررسی شد

 :است که« حسن»گفت جريان اموری 

 .هايش استمنافعش بیش از هزينه و زيان .9
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هـا، اهـداف و فلسـفه    هـا، محـدوديت  با ماهیت، وظايف، اختیـارات، ابزارهـا، روش  « متناسب» .2

 .قضائیه استوجودی قوه 

هـا، اهـداف و فلسـفه    هـا، محـدوديت  با ماهیت، وظايف، اختیـارات، ابزارهـا، روش  « متناسب» .3

 .وجودی سازمان بازرسی است

 .کند را تأمین می...( نظم عمومی، عدالت، نیازها يا تمايالت مردم يا )فلسفه حقوق  .4

ف و فلسـفه تأسـیس آن   هـا، اهـدا  در راستای ماهیت، وظايف، اختیارات، امکانات، محـدوديت  .1

 .دستگاه اداری باشد

شان  داری حق امنیت روانی مردم و رفع نگرانی درباره آيندهمندی، برنامه گرايی، روشبا ضابطه .1

 .را برآورده کند

 .را تأمین کند( مردم) ی نفعانذطلبی خواهی و رضايتحق پاسخ .7

 .به شايستگی فراهم نمايد ، آسان و عمومیِ افراد راموقع بهحق دريافت خدمات مناسب،  .1

 .حق دسترسی آسان به اطالعات صحیح و دقیق را برای افراد جامعه برآورده کند .0

 .در آن در کمترين حد ممکن باشد...( رشاء، ارتشاء، جعل و )وقوع فساد اداری  .99

 .نقطه مقابل سوء جريان اداری است و به عبارت ديگر جريانی سالم است .99

هـا، سـاختارها و    یمستندسـاز ، و مقـررات بر نیروهـا، وضـع قـوانین     ساالری، نظارت شايسته .92

 .فرايندها در آن، شفاف، درست و متناسب باشد

 .و بر همان پايه دوام داشته باشد شده بنا« قوانین صحیح»بر پايه  .93

گر پوشانی دارند يا در يکديهايی که با يکديگر هم های ياد شدۀ باال آن مؤلفه حال بايد از میان مؤلفه

تر ها را کمی مختصر بیان کرد و کلمات را سنجیدهگنجند را ذيل عنوان جامعی گرد آورد؛ عبارتمی

است « حسن»يا « خوب»آن جريان اموری »: شود ماند به اين شرح بیان می یمدر نهايت آنچه . برگزيد

بازرسی و ماهیت قوه قضائیه، ماهیت سازمان  9که در راستای اهدافِ فلسفه حقوق، متناسب با ماهیت

فساد اداری کمترين امکان وقوع را داشته باشند،  گانه شششده باشد، در آن علل  ی طراحدستگاه اداری 

                                                 

ها،  يتمحدود، ها روشبزارها، ينجا مراد از ماهیّت، ماهیّت و لوازم آن است؛ يعنی ماهیت به همراه وظايف، اختیارات، اا. 6
 .اهداف و فلسفه تأسیس آن
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وقفه ارائه کند و  یبهای ممکن بیشترين خدمات ممکن را با سرعت، سهولت، دقت و با کمترين هزينه

 «.اشته باشدها را دصريح، سريع و شفاف به رسانه گويی پاسخبالفعل سازوکار 

 های حسن جریان امورشناسی تعیین شاخصروش  .3

 به دست« حسن جريان امور»توان در تعريف نهايی که از را می« حسن جريان امور»های شاخص

های  که خود غالباً مرکب از مؤلفه-«حسن جريان امور»های اصلی تعريف نهايی  مؤلفه. آمد؛ جُست

 :به شرح زير است -ديگری هستند

 .شده است شده باشد که برگزيده ی طراحدر راستای اهدافِ آن فلسفۀ حقوقی   .6

 .شده باشد یطراحمتناسب با ماهیّت قوه قضائیه، سازمان بازرسی و دستگاه اداری   .1

 .گانه فساد اداری کمترين امکان وقوع را داشته باشنددر آن، علل شش  .0

وقفه  یبخدمات ممکن را با سرعت، سهولت، دقت و هایِ ممکن، بیشترين با کمترين هزينه  .6

 .ارائه کند

 .ها را داشته باشدصريح، سريع، مستمر و شفاف به رسانه گويی پاسخبالفعل سازوکار   .5

هايی ارائه شود؛ بر اساس تعريف اخیر شاخص« حسن جريان امور»اگر بنابر اين باشد که برای 

ها، يی را طرح کرد که پاسخ به هر يک از آنها پرسشباال  های تعريف بايد دربارۀ هر يک از مؤلفه

طراحی »: مثالً دربارۀ مؤلفه نخست بايد پرسید. است« حُسن جريان امور»های کاشف برخی شاخص

دنظر هايی داشته باشد تا بتوان مدعی شد که در راستای تحقق اهداف مّجريان امور بايد چه ويژگی

هايی ذکر شود که تحقق هر در پاسخ به پرسش باال بايد ويژگی« ؟است شده یطراحدر فلسفه حقوق، 

تر شده در فلسفه حقوق نزديک ها، ما را يک قدم به دستیابی به اهداف تعیینيک از آن ويژگی

  عنوان غايت تعیین کند؛ مثالً اگر در فلسفۀ حقوق، هدف از حقوق، تأمین نیازها و تمايالت مردم به می

ها ما را يک ای شناسايی يا تعیین شوند که تحقق آن گونه ها بايد بهآن ويژگی شده است؛ هر يک از

اگر جريان »: دربارۀ مؤلفه دوم بايد پرسید9.تر کندمردم نزديک« تمايالت»و « نیازها»قدم به تأمین 

به  قوه قضائیه، سازمان بازرسی و دستگاه اداری متناسب: هايی داشته باشد، با ماهیّتامور چه ويژگی

                                                 

 شود؟ یممردم چیست و چگونه شناسايی « تمايالت»و « نیازها»چنین است که  لهأمسينجا پرسش مقدم بر اين اطبعاً در . 6
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. است« تعارض نداشتن»، با اندکی مسامحه، «تناسب داشتن»در پرسش باال مراد از « ؟آيدشمار می

ها ذکر شود که خارج از وظايف، اختیارات، ابزارها، ای از ويژگیرو در پاسخ به آن بايد مجموعه ينازا

( خاص)تگاه اداری ها، اهداف و فلسفه تأسیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی و دسها، محدوديتروش

های آن برای شناسايی يا تعیین شاخص. گانه فساد اداری استپرسش سوم دربارۀ علل شش. نباشد

هايی داشته باشد، آنگاه امکان وقوع ابهام، ايهام، تناقض، اگر جريان امور چه ويژگی»: بايد پرسید

يا « رسد؟ یمن میزان ممکن ها به کمتري نامه يینآ و مقررات ین،قوان تضاد، تعارض، نقص و سکوت

 اين «؟رسد یمساالری به کمترين حدّ ممکن  يستهقاعده شا یاجرانحوۀ در  یتشفاف عدم»مثالً 

های تشخیص يا تعیین شاخص. شود گانه نیز تکرار میترتیب دربارۀ ساير علل شش پرسش، به همین

هايی داشته باشد مور چه ويژگیاگر جريان ا»: کند که مؤلفه چهارم پاسخ به اين پرسش را ايجاب می

توان مدعی شد با کمترين هزينه ممکن، بیشترين خدمات ممکن را با سرعت، سهولت، دقت آنگاه می

تشخیص يا تعیین شاخص برای مؤلفه پنجم مستلزم « کند؟وقفه ارائه کرده است يا ارائه میو بی

هايی داشته باشد، آنگاه ها چه ويژگیهبه رسان گويی پاسخاگر سازوکار »: کهپاسخ به اين پرسش است 

های  بودن پرسشتوجه به مرکب. «توان آن را صريح، سريع، مستمر، شفاف و بالفعل دانست؟ می

به « حسن جريان امور»های دهد که دامنه بحث از چیستی شاخصها نشان میبرآمده از اين مولفه

شناختی آن رو صرفاً به بیان کلیاتِ روش نطلبد؛ از ايیل گستردگی دامنه، تحقیق مستقلی را میدل

 .اکتفا شد

 یریگ جهینتی و بند جمع  .9

مراد از حُسن جريان امور چیست؟ و : اين است که ها پرسش، «حسن جريان امور»در بحث از 

ای از  يخچهتارهای آن کدام است؟ برای پاسخ نخست شناسی تشخیص يا تعیین شاخص روش

از پرسش رئیس وقت سازمان . قانون اساسی بیان شد 636و  651صول موضوع و ابهام موجود در ا

قرار گرفت و معلوم شد؛  بحث موردهای نخستین پیروزی انقالب تا پاسخ شورای نگهبان در سال

و پاسخ « نحوه نظارت»، «حدود نظارت»صريح رئیس وقت سازمان بازرسی دربارۀ  سؤال رغم به

، یشناسلغت، ابهام عللپس از تاريخچه، . باقی استرسمی شورای نگهبان، ابهام همچنان 

ر محو. بحث شد «امور انيجر سنحُ»ی هاشاخصشناسی تعیین معناشناسی و روشی، وجودشناس
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نخست به اين نتیجه منجر شد که علل ابهام در يک متن عبارت است از واژگانی که يک معنا دارند 

اوصاف کیفی است و اين از « حُسن»سپس نشان داده شد که . ها مشخص نیستولی حد معنای آن

بحث . ، اضداد و مباحث لغوی طرح شدها مترادفی، شناس لغتدر . امر موجب ابهام معنايی آن است

در اين . ، طرح گرديد«حسن جريان امور»مباحثی ديگری بود که در رفع ابهام از از وجودشناختی نیز 

بحث بر اساس ديدگاه فالسفه، موجودات به دو دسته کلی و جزئی تقسیم شدند و اقسام هر يک ذکر 

به شمار است و از اقسام موجودات کلی  ها« نسبت» از طبقۀ« حُسن»شد و نشان داده شد که مفهوم 

روند که از اقسام  به شمار می ها« فرايند»هر دو از « اجرای قوانین»و « جريان امور»آيد؛ اما  می

« کلی»شود به دلیل  ها برقرار میای که میان کلینِسَب اربعه که آننتیجه اين سخن . جزئی است

بر همین . رار دانستتوان برقمیان اين دو نمی« اجرای صحیح قوانین»و « حسن جريان امور»نبودن 

نظران حوزۀ نظارت درباره نسبت میان اساس، نتیجه گرفته شد که پارادايم حاکم بر اذهان صاحب

بايد به « عام و خاص من وجه بودن»از پارادايم « اجرای صحیح قوانین»و « حسن جريان امور»

عناشناختی، موجب شد از منظر م« حسن جريان امور»بررسی . تغییر کند« وسیله»و « هدف»پارادايم 

عقل، قوه : تا موضوع، در شبکه معنايی خاصی متشکل از مفاهیم و امور واقعِ متعددی همچون

مورد بررسی قرار گیرد تا در نهايت اين ... قضائیه، شورای نگهبان، سازمان بازرسی، فلسفه حقوق و

است که در « حسن»يا « خوب»آن جريان اموری ». حاصل شود« حسن جريان امور»تعريف از 

راستای اهدافِ فلسفه حقوق، متناسب با ماهیت قوه قضائیه، ماهیت سازمان بازرسی و ماهیت دستگاه 

گانه فساد اداری کمترين امکان وقوع را داشته باشند، با شده باشد، در آن علل شش یطراحاداری 

وقفه ارائه کند و  یبهای ممکن بیشترين خدمات ممکن را با سرعت، سهولت، دقت و کمترين هزينه

آمدن  به دستپس از  .«ها را داشته باشد صريح، سريع و شفاف به رسانه گويی پاسخبالفعل سازوکار 

های  بحث شد و بر اساس مؤلفه« های حسن جريان امورشناسی تعیین شاخصروش»تعريف باال، 

حُسن جريان »های ها، شاخصهايی پیش کشیده شد که پاسخ به آن، پرسشآمده دست  بهتعريفِ 

 .دهدها را نشان میشناسی تعیین آنو روش« امور
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 63سال سوم، شماره  –( پژوهشی –علمی )اداری دوفصلنامه حقوق    11

 منابع و مأخذ

 ها کتاب. الف

آيـه اهلل   المکتبـه  ،المنطق، تصدير ابراهیم مـدکور، قـم   :الشفاءق، ( 6635) ؛ینا، حسین بن عبداهللس ابن  .9

 .العظمی المرعشی النجفی

، ترجمـه احمـد آرام،    ی رآن ق  ی ن ی ب نا ه ج  ی اسـ  ن شی ن ع م:  رآن در ق  ان س دا و ان خ، (6018) ؛و ک ی ه ی وش ت ،و س زوت اي .2

 ،  ی الم اس  گ ن ره ر ف ش ر ن ت دف: چاپ سوم، تهران

: ، چـاپ اول، تهـران  ا ن ی ورسـ  را پ زه  :ه م رج ت،  ی الم اسـ   الم در ک  ان م اي  وم ه ف م، (6038) ؛و ک ی ه ی وش ت ،و س زوت ي ا.3

 سروش

 ش دان  ج ن گ :تهران،  ، چاپ اولترمینولوژی حقوق، (6088) ؛محمدجعفر، جعفری لنگرودی .4

 دانشنامه فارس: متضاد، شیراز و مترادف واژگان جامع ، فرهنگ(6031)   ؛ه ل ال رج ، ف ی ت رس داپ خ .1

 نا یب: نامه دهخدا، تهرانتا، لغت یباکبر،  یعلدهخدا،  .1

 آيیژ : ،تهران6، چاپ اول، ج (انگلیسی به فارسی)، فرهنگ طیار (6083) ؛طیار، خسرو .7

 شرکت سهامی انتشارات : تهران 6، ج 3، فلسفه حقوق، چ (6090) ؛ن، ناصرکاتوزيا .1

آشنايی با علـوم اسـالمی؛ منطـق و    )، مجموعه آثار شهید مطهری، جلد پنجم (6096) ؛مطهری، مرتضی .0

 صدرا: ، تهران(فلسفه

 انسانیعلومپژوهشگاه: فلسفی، تهرانیشناس انسان، (6093) ؛ملکیان، مصطفی .99

 دانشگاه تهران: ، تهران«منطق فلسفه گفتارهای درس»، (6036) ؛فیملکیان، مصط .99

 سمت : تهران هفتم، اپحقوق اداری، چ ،(6086) ؛طباطبائی، منوچهرتمنیؤم .92

، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسالمی، قـم، دبیرخانـه مجلـس    (6085) ؛ورعی، سید جواد .93

 .خبرگان رهبری

 مقاالت. ب

حُسـن جريـان امـور؛ کنکـاش نظـری و مفهـومی و       »، گزارش پژوهشـی (6089)دين ورزلی، نصرالامین  .6

 ، مهرماه16، شماره 0بازرسی کل کشور، سال ، سازمان«سازیشاخص

 36ماره ش، انديشهکیهان، «ارسطو منطق در مقوالت جايگاه»،(6031) محمد، مهرسعیدی .1

 آذرماه، 39، شماره «يزیگر قانونتأملی بر پديده »، (6096)عارف، رضا  .0

انـداز سـازمان    نیازهای علمی و مهارتی تحقّق اهداف چشـم  پیش»پژوهشی، ، گزارش(6096)عارف، رضا .6

 .36، شماره 8، سال «6636افق  بازرسی کل کشور در

 هانامهپایان. ج
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 11 ها    شناسی تعیین شاخص سازمان بازرسی معنا شناسی حسن جريان امور و روش. 1مقاله 

 

ورزی و کاربرد آن در تحلیل مشعر اول کتاب المشـاعر، رسـاله دکتـرا،     ، منطقِ فلسفه(6096)عارف، رضا  .6

 .مهدی دهباشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان: راهنما

 های پژوهشی طرح

، کیفری سازمان بازرسی کل کشـور  یها ارشگز شناسی یبآس، (6096)فر، محمود عارف، رضا و مهدوی .6

 (.ی سالمت اداری و مبارزه با فسادها پژوهشمرکز مطالعات و )سازمان بازرسی کل کشور 

 قوانین و مقررات. د

 .3/8/6093 ، مصوببا فساد مقابلهسالمت اداری و  یقانون ارتقا. 6

 (6018با اصالحات ) 6058قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، مصوب  .1

 .یبعداصالحات  و 6013قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب .0

 منابع اینترنتی. ه

9.www.shoragc.ir 

7.http://www.wikifeqh.ir
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