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 7  مفاهیم مدیریت نوین سازمانی گذری بر

 

 

 ارهـاش
را برعهـده  « حُسن جریان امـور »، وظیفه نظارت بر قانون اساسی 070اصل  که یهنگام

سازمان بازرسی کل کشور قرارداد، نخستین پرسشی که از بدو امر در مجلـ  خببرگـان   

چه « اجرای صحیح قوانین»با « حُسن جریان امور»قانون اساسی طرح شد این بود که 

وجـود  « حُسن جریان امور»تفاوتی دارد؟ این اولین واکنش به ابهامی بود که در معنای 

 .دارد

رئـی    0221در سال  اینکههمچنان باقی ماند تا « حُسن جریان امور»ابهام در معنای 

. شور، تفسیر اصل یادشده را از شـورای نگهبـان جویـا شـد    وقت سازمان بازرسی کل ک

تر بـه مووـور را   نگاهی به پرسش سازمان و پاسخ شورای نگهبان، لزوم پرداختن بیش

، 0282و بهـار   0288رو سـازمان بازرسـی کـل کشـور، زمسـتان       یـن ازا. داد یمـ نشان 

را « آن یاه شاخص و جریان امور حُسن ابعاد بررسی»با مووور  میزگردهای تخصصی

نتیجه بحث در جلسات خببرگان قانون اساسی و میزگردهـای  . در دستور کار خود قرارداد

در اختیار مـا   -نخستین ادبیات موجود در این مووور عنوان به -ای را یادشده، مجموعه

 .نیاز از تکمیل نیست یبقرار داده که این ادبیات همچون هر دستاورد دیگر بشری، 

های موجود در بحث حُسـن  ها و نقصاناست تا به تکمیل کاستی ددرصدتحقیق حاور 

نقـدهایِ احتمـالیِ وارد بـر     از دور بهی آن بپردازد و ها شاخصجریان امور و شیوه تعیین 

را با بیانی ساده و روان ارائـه  « حسن جریان امور»ادبیات موجود، مباحث تکمیلی درباره 

 .نماید

اداری و مبارزه با فساد پژوهش های سالمت و مرکز مطالعات
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 مقدمه

شـود   یمـ آغاز  ازآنجا« ی آنها شاخصچیستی »آن  تبع بهو « حُسن جریان امور»بحث 

 :که در متن قانون اساسی و در بیان وظایف سازمان بازرسی کل کشور چنین آمده

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسـبت بـه حُسـن جریـان امـور و اجـرای       »

ی اداری، سازمانی به نـام سـازمان بازرسـی کـل     ها دستگاهصحیح قوانین در 

حدود و اختیارات و وظـایف ایـن   . گردد یمکشور زیر نظر قوه قضائیه تشکیل 

 0«.کند یمسازمان را قانون تعیین 

توان گفـت قـانون اساسـی، فلسـفه وجـودی، کـارکرد و        یمبا توجه به اصل فوق 

 :کند یمخالصه  وظیفه اصلی سازمان بازرسی کل کشور را در دو مقوله

 نظارت بر حُسن جریان امور .0

 نظارت بر اجرای صحیح قوانین .1

 کنیم که؛ یمحال این دو نکته را نیز به مقدمات فوق ومیمه 

« عدم اجرای قـوانین »یا « اجرای ناصحیح قوانین»، «سوء جریان امور»سو  از یک

قی از مصـدا  هریـک اسـت،   هـا  آنکه سازمان بازرسی کل کشور در پی پرهیـز و طـرد   

وظـایف   ازجملـه در مقابله با فساد  مشارکتمصادیق فساد هستند، بر اساس این سخن، 

 .سازمان بازرسی کل کشور است

تـرین عوامـل    توان ازجملـه مهـم  از سوی دیگر، وجود ابهام و عدم شفافیت را می

 کننده با فسـاد، در عنوان نهاد مقابله تحقق فساد دانست و سازمان بازرسی کل کشور، به

 .پی مشارکت برای از میان برداشتن ابهام و طرد عدم شفافیت است

نظارت بر حُسـن جریـان   »است که بدانیم؛ عبارت   جالبپ  از ذکر مقدمات باال، 

کنـد خـود،    یمـ که در قانون اساسی، وظیفه سازمان بازرسی کل کشـور را بیـان   « امور

                                                           
 جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی 070اصل . 0
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انجام درست وظایف سازمان ی است که تا رفع نشود، «عدم شفافیت»و « ابهام»گرفتار 

ی اداری میسّر نخواهد شد؛ بـه دیگـر   ها دستگاهو نظارت بر حُسن جریان امور در سایر 

« ابهـام »توانـد ووـوح و شـفافیت را در آینـه      ینمـ سخن سازمان بازرسی کـل کشـور   

و « حُسن جریان امـور »ی ها شاخصطبعاً این ابهام در مفهوم، به تعیین . کند وجو جست

کند و مشکالت گوناگونِ دیگری را به دنبال خواهـد   یمنیز سرایت  ها آن شیوه سنجش

 .داشت

اجرای »خواهد پرداخت، نه « حُسن جریان امور»نوشته حاور در اصل به مووور؛ 

نیز سخن به میان خواهـد  « اجرای صحیح قوانین»آن از  تبع به هرچند« صحیح قوانین

 .آمد

 طرح قابلی که بیان شد دو پرسش اساسی با توویحات« حُسن جریان امور»درباره 

 :است

 مراد از حُسن جریان امور چیست؟ .0

 ی آن کدام است؟ها شاخصشناسی تشخیص یا تعیین روش .1

کـه  « حُسن جریـان امـور  »ابهام در مقصود از . منطق دو پرسش باال روشن است

کند و سـپ  پرسـش دوم    یمی بحث از آن خواهد آمد پرسش نخست را ایجاب زود به

و  هـا  شـاخص ، «حُسـن جریـان امـور   »روشن شدن منظور از  برفرضِشود که  یمح طر

حُسـن جریـان   »ی هـا  شاخصگردد؟ تعیین  یمی آن چگونه مشخص یا تعیین ها مؤلفه

اگر جریان امـور چگونـه   »کند تا بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که؛  یمکمک « امور

چیزی است کـه بـازرسِ سـازمان    و این همان « دارد؟« حُسن»توان گفت که  یمباشد 

 .بازرسی کل کشور باید بداند
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 مفاهیم کلیدی

منوط به فهم ماهیت قوه قضائیه و سـازمان  « حسن جریان امور»فهم مراد از  ازآنجاکه

هـا اسـت، لـدا در    ها، اهداف و فلسفه تأسـی  آن  یتمحدودبازرسی، وظایف، اختیارات، 

 .ازیمپرد یمها بحث مفاهیم پایه به توویح آن

 ای اسـت مسـتقل کـه     ه قـوه ئیقوه قضـا تعریف قانون اساسی،  بنا بر :قوه قضائیه

دار  ن بـه عـدالت و عهـده   یدول تحقق بخشئپشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مس

 : وظایف زیر است

وفصل دعـاوی و   تظلمات، تعدیات، شکایات، حل درموردرسیدگی و صدور حکم  .0

الزم در آن قسـمت از امـور حسـبیه کـه      ها و اخد تصمیم و اقدام رفع خصومت

 ؛کند قانون معین می

 ؛مشرور های یاحیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزاد .1

 ؛نظارت بر حُسن اجرای قوانین .2

کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقـررات مـدون    .0

 ؛جزایی اسالم

 .0ناقدام مناسب برای پیشگیری از وقور جرم و اصالح مجرمی .1

تـوان مجمـور امـور جـاری در قـوه       یمبا توجه به تعریف قوه قضائیه و وظایف آن 

 :زیر برشمرد شرح بهقضائیه را 

 ؛1اخد تصمیم و اقدام الزم در امور حسبیه .0

                                                           
 012، اصل (0228با اصالحات ) 0218قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مصوب . 0
امور حسبی اموری است که : 0288،  ش دان  ج ن ، ترمینولوژی حقوق، تهران، گجعفری لنگرودی، محمدجعفر: رک. 1

ها متوقف بر وقور  اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آناند نسبت به آن  مکلف ها دادگاه
ها باشد؛ مانند؛ امور مربوط به تقسیم ارث و تأدیه  اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن

داره اموال غایبین اها و اجرای وصیت مردگان، تعیین و عزل قیم برای یتیمان و مجانین و نصب امین برای  بدهی
 .مفقوداالثرها

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 ؛نظارت بر حُسن اجرای قانون .1

 ؛پیشگیری از جرم .2

 ؛هادعاوی و رفع خصومت وفصل حل .0

 ؛کشف جرم .1

 ؛تعقیب مجرم .2

 ؛رسیدگی و صدور حکم .7

 ؛جرای حدود و تعزیراتا .8

 ؛اصالح مجرمین .2

 ؛گسترش عدل .01

 ؛احیاء حقوق عامه .00

 .های مشرور یآزادگسترش  .01

 از منظر قانون اساسی سازمان بازرسـی، سـازمانی   : سازمان بازرسی کل کشور

است که براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت بـه حُسـن جریـان امـور و اجـرای      

نظـارت   ازطریقاین سازمان  0.گردد یمی اداری تشکیل ها دستگاهصحیح قوانین در 

، اعـالم ی اداری مدکور در قانون و ها دستگاهیا موردی  العاده فوقو بازرسی مستمر، 

ایـن  و سوء جریانات اداری و مـالی   ها ییتخلف و نارساجرم، موارد  گزارش، پیگیری

 1.، سعی در پیمودن راه در مسیر فلسفه تشکیل داردها دستگاه

ف سازمان بازرسی کل کشور، در تشـکیل ایـن سـازمان، تحقـق دو     با توجه به تعری

یگر وظیفه سازمان محقق ساختن دو هدف زیر است د عبارت به. بوده است مدنظرهدف 

 :را فلسفه وجودی تشکیل سازمان دانست ها آنتوان  یمکه 

                                                           
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 070اصل . 0
 .(0287و  0271)و اصالحات بعدی  0221قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب : رک. 1
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 ؛نظارت بر حُسن جریان امور .0

 نظارت بر اجرای صحیح قوانین .1

بـرد نشـان    یمکار هتحقق بخشیدن به اهداف یادشده باال بیی که سازمان برای ها روش

 :زیر است شرح بهدهد که امور جاری در سازمان بازرسی کل کشور  یم

 ؛نظارت .0

 ؛بازرسی .1

 ؛، تخلف، نارسایی و سوء جریانجرم اعالم .2

 ؛گزارش جرم، تخلف، نارسایی و سوء جریان .0

 .پیگیریِ رسیدگی به جرم، تخلف، نارسایی و سوء جریان .1

 ِانـوار رابطـه و   از قدیم در منطق دربـاره  ؛ (ی چهارگانهها نسبت)سَب أربعه ن

 ازآنجاکـه . شـد  یمـ بحـث   نسبتی که ممکن است دو کلی با یکدیگر داشـته باشـند  

اجـرای  »و « حُسـن جریـان امـور   »حوزه نظارت، در بیان نسبت میان  نظران صاحب

به تووـیح مختصـر ایـن    اند، ناچار بحث نِسَب اربعه را پیش کشیده« صحیح قوانین

 .میپرداز یم« مفاهیم کلیدی»در فصل  مسئله

حال اگر آن را با یـک  . دانان بر این باورند که هر کلی شامل افراد متعدد است منطق

کلی دیگر که آن نیز افراد متعددی دارد بسنجیم، تنها یکی از چهار نسبت زیر میان 

 :خواهد بود برقرارآن دو کلی 

 بـه  کنـد  ینمیک از افراد کلی دیگر صدق  اد این دو کلی بر هیچیک از افر یا هیچ ،

از ایـن دو از قلمـرو دیگـر تمامـًا ُجـدا یـا بـه تعبیـر          هریـک این معنا که قلمـرو  

ماننـد  ؛ خواننـد  یمـ در این صورت آن دو کلی را متبـاین  . دانان متباین است منطق

ـ « انسـان »در این مثال مفهوم . «درخت»و « انسان»نسبت میان  یـک   عنـوان  هب

اسـت، بـا   ... شامل افراد مختلفی همچون؛ علی، حسن، حسـین و   که یکلمفهوم 

اسـت،  ... که شامل افرادی همچون؛ سرو، کـا،، بلـوط، چنـار و    « درخت»مفهوم 
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و « انسـان درخـت نیسـت   ( مصـادیق )یـک از افـراد    هیچ»رابطه تباین دارد یعنی 

 .«یک از افراد درخت انسان نیست هیچ»

  به ایـن معنـا کـه    . کند یماز این دو بر تمام افراد کلی دیگر صدق  هریک اینکهیا

ماننـد نسـبت میـان    ؛ برقـرار اسـت  « یهمان نیا»ها، رابطه گفت میان آن توان یم

       هــر »و « اســت کننــدههــر انســانی تعجــب»کــه « کننــدهتعجــب»و « انســان»

ن دو کلی را متساوی این رابطه را رابطه تساوی و ای« .ای انسان استکنندهتعجب

 .نامند

  امـا آن دیگـری    شـود  یمـ یکی از آن دو کلی تمام افراد دیگری را شامل  اینکهیا

در « انسـان »و « حیـوان »مانند رابطه میان ؛ برخی از افراد کلی اول را شامل است

اما چنین نیست که هر حیـوانی هـم   ؛ ای از حیوان استاین رابطه هر انسانی گونه

 .شود یماین رابطه عموم و خصوص مطلق نامیده . ان باشدای از انسگونه

  اشتراک دارند و در برخـی   باهماز دو کلی در شمول بر برخی افراد  هریک اینکهیا

یعنی برخی از افراد کلـی اول، افـراد کلـی دوم هـم هسـت و      ؛ افراد عدم اشتراک

و « انسـان »ماننـد نسـبت میـان    ؛ برخی افراد کلـی اول، افـراد کلـی دوم نیسـت    

و « برخی سفیدها هم انسـان هسـتند  »و « ها سفید هستندبرخی انسان». «سفید»

دانـان   منطق« برخی سفیدها هم انسان نیستند»و « ها سفید نیستندبرخی انسان»

 .دندینام یم« عموم و خصوص من وجه»این رابطه را رابطه 

، تسـاوی ، تباین: از های چهارگانه میان دو کلی عبارت بودبا توجه به توویح باال نسبت

 .عموم و خصوص من وجهو عموم و خصوص مطلق 
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های چهارگانه ممکن است و قسـم  ها فقط همین نسبتدانان معتقدند میان کلی منطق 

 0.پنجم ندارد

 مراد از مبنای قانون، همان علت یا عللی است که لـزوم اطاعـت از   : مبنای قانون

دسـت   یـن ازامبنای قانون، بـه مسـائلی   در بحث از . کند یمقواعد حقوقی را ایجاب 

 که؛ شودپرداخته می

 ماهیت قانون چیست؟ .0

 ...(ایجاد نظم، ایجاد عدالت یا )هدف از قانون چیست؟  .1

 علل الزامی بودن پیروی از قانون چیست؟ .2

 اوصاف قواعد قانونی چیست؟ .0

تواند و مجـاز اسـت قواعـد قـانونی را ووـع و اعـالم        یمکدام مقام اجتماعی  .1

 نماید؟

 1...و  .2

 که در قانون، حق قوه قضائیه دانسته شده آن است که « نظارت»منظور از : نظارت

قوه قضائیه حق دارد در حین عمل و پیش از ارتکاب جرم، تخلف، نارسایی یـا سـوء   

جریان، مراقب عملکرد دستگاه اداری باشد تا بتواند به این وسیله از مخالفت یا عدم 

-های تعیینمقررات، وظایف، اختیارات، اهداف، برنامه مطابقت آن عملکرد با قوانین،

 .شده یا فلسفه وجودی آن دستگاه اداری، پیشگیری نماید

 

 

 

                                                           
آشنایی با علوم )، جلد پنجم 0220مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهیدی مطهری، تهران، صدرا، : رک. 0

 .12، ص (منطق و فلسفهاسالمی؛ 
 .10، ص 0، چاپ هفتم، ، 0222کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشارات، سال، : رک. 1
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 تاریخچه

وظیفه قـوه  « حُسن اجرای قوانین»قانون اساسی که در آن نظارت بر  012درباره اصل 

« ورحُسن جریـان امـ  »که صراحتاً نظارت بر  070قضائیه دانسته شده و همچنین اصل 

ی آغـازین  هـا  سال، از ذکرشدهیکی از علل تشکیل سازمان بازرسی کل کشور  عنوان به

 مطرح بوده که؛ ها پرسشانقالب اسالمی، همواره این 

  چیست؟« حُسن اجرای قوانین»مراد از 

  چیست؟« حُسن جریان امور»مراد از 

زمان گـردد و ارتبـاط آن بـا سـا     یبرمـ پرسش نخست ظاهراً به وظایف قوه قضائیه 

پرسـد   یمـ « حُسـن جریـان امـور   »بازرسی ارتباطی تَبَعی است اما پرسـش دوم کـه از   

 .گردد یبازممستقیماً به سازمان و نحوه عملکرد آن 

ینجا اسـت کـه   اگیرد و نکته جالب  یمنشأت « حُسن»ابهام در این دو اصل از واژه 

است و وظـایف و   ی تابع قوه قضائیهها سازمانچون سازمان بازرسی کل کشور ازجمله 

شود لدا سرنوشت هر  یمه وظایف و اختیارات قوه قضائیه تعریف درمجموعاختیارات آن 

 012مـا نخسـت بـه پیشـینه بحـث از اصـل       . گره خورده اسـت  باهمی نوع بهدو اصل 

کنـیم کـه در    یم خاطرنشانو این نکته را نیز  070پردازیم و سپ  به پیشینه اصل  یم

را فهمید قدم مهمـی در جهـت فهـم    « حُسن»ر بتوان مراد از از این دو اصل اگ هریک

 .است شده برداشتهاصل دیگر 

مراجعـه بـه    رغم بهی آغازین تأسی  سازمان بازرسی کل کشور، گویا ها سالدر همان 

 آن تبـع  بـه و « حُسن اجـرای قـوانین  »قانون برای سازمان بازرسی، منظور و مقصود از 

توسـط رئـی    « حُسن اجـرای قـوانین  »و لدا مراد از روشن نبوده « حُسن جریان امور»

 سـؤال مرجـع تفسـیر قـانون اساسـی، مـورد       عنـوان  بهوقت سازمان، از شورای نگهبان 
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 سـؤال مکتوب واقع شد و توسط شورای نگهبان پاسخِ مکتوب دریافت کرد در زیر متن 

 0.آوریم یمرئی  وقت سازمان و جواب شورای نگهبان را 

 

سازمان بازرسـی مـبهم و مـورد     ازنظر آنچهتوان دید  یمتن نامه باال که در م طور همان

 :بوده این است که سؤال

حُسـن اجـرای   »قـوه قضـائیه بـر    « حـدود نظـارت  »نظر شورای نگهبان درباره  .0

 چیست؟« قوانین

                                                           
جواد، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسالمی، قم، دبیرخانه مجل  خبرگان رهبری، ورعی، سید. 0

 :ای نگهبان به نشانیرسانی شور پایگاه اطالر: همچنین رک. /822، ص 0281
http://www.shora-

gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GENERALTEXT&CategoryID

=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973&LayoutID=c7ce887a-48b8-

4deb-a1b9-80ea8180295e 

 2/012/2 :شماره

 12/01/0221: تاریخ

 بسمه تعالی

 نگهبان  محترم  شورای

را در مورد حدود و   محترم  شورای  نظر آن  خواهشمند است

بند   به  با توجه  قوانین  بر حُسنِ اجرای  قضائیه  قوه  نظارت  نحوه

  قانون 01و  2و مواد   اساسی  قانون 070  و اصل 012  اصل 2

 .فرمائید  کشور اعالم  کل  بازرسی  سازمان  تشکیل

 

 با احترام

 داماد  محقق  سیدمصطفی

 کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GENERALTEXT&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973&LayoutID=c7ce887a-48b8-4deb-a1b9-80ea8180295e
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GENERALTEXT&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973&LayoutID=c7ce887a-48b8-4deb-a1b9-80ea8180295e
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GENERALTEXT&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973&LayoutID=c7ce887a-48b8-4deb-a1b9-80ea8180295e
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GENERALTEXT&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973&LayoutID=c7ce887a-48b8-4deb-a1b9-80ea8180295e
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حُسـن اجـرای   »قـوه قضـائیه بـر    « نحـوه نظـارت  »نظر شورای نگهبان درباره  .1

 چیست؟« قوانین

پرسـد و   یمـ زرسی کل کشور در پرسش نخست از میزان نظارت رئی  وقت سازمان با

 .کندها را مطالبه میها و شاخصطبعاً مباحث مربوط به سنجش و مالک

شـناختیِ حـوزه   در پرسش دوم رئی  وقت سـازمان بازرسـی، کیفیـت و مباحـث روش    

. ته و به تعبیـری ارائـه راه و روش را مطالبـه کـرده اسـ     داد قرار سؤالنظارت را مورد 

لطفاً توویح »پرسش اصلی رئی  وقت سازمان از شورای نگهبان این است که؛  درواقع

به چه روشی باید صورت گیرد و به « حُسن اجرای قوانین»دهید؛ نظارت قوه قضائیه بر 

 «چه مقداری؟

نیز هسـت بـه   « حُسن جریان امور»ها مستلزم روشن شدنِ مراد از پاسخ به این پرسش

کـه مقصـود از    ی نگهبان یا هر مرجع تفسیرکننده دیگـر تـا هنگـامی   این معنا که شورا

تواند درباره حدود و روش نظـارت بـر آن    ینمبرایش روشن نباشد « حُسن جریان امور»

 .ی ارائه کنددرخوراظهارنظر 
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 :توان به پاسخ شورای نگهبان توجه کرد یمبا توجه به این توویح اکنون 

 همید پاسخ شورای نگهبان این است که؛توان ف یمچنانچه از نامه باال 

  مقامـات   بـه   ،قـوانین  یاز اجـرا  ِ در موارد تخلفتواند  یم[ قوه قضائیه]»

 0«اخطار کند  مسئول

 نیز این شورا بر این باور است که؛« حدود نظارت»درباره 

 1«. است  شده یاننیز ب  عادی  در قانون  وظائف  و حدود این  ترتیب...»

                                                           
 .همان: رک. 0
 .همان: رک. 1

 0112 :شماره

 1/00/0221  :تاریخ
 بسمه تعالی

 کشور  کل  بازرسی  سازمان  محترم  رياست
 

  در شورای  سئوال  مووور 12/01/0221  :مورخ 2/012/2  شماره  نامه  به  عطف

 :نظر شد  اعالم  ذیل  شرح  و به  قرار گرفت  و مورد بررسی  مطرح  نگهبان

اجراء   بر حسن  نظارت  قضائیه  قوه  اساسی  قانون 012  اصل 2بند   بر حسب»

  مقامات  به  وانیناز اجراء ق  تواند در موارد تخلف می  اصل  دارد، بنابراین  قوانین

  که  قضائیه  قوه  اخطارات  موظفند به  مسئول  اخطار کند و مقامات  مسئول

  عدم  نمایند و در صورت  شود توجه می  انجام  اساسی  قانون 070  اصل  موجب به

  در قانون  وظائف  و حدود این  اند و ترتیب نموده  تخلف  اساسی  ، از قانون توجه

 «. است  شده  ننیز بیا  عادی

 نگهبان  دبیر شورای

 اهلل صافی لطف 
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روش »نشـده بلکـه    یـان ب« روش نظـارت »توان دید در این پاسخ  یمکه  طور همان

دانـیم   یمـ  آنکـه  حـال . اسـت  ذکرشـده قوه قضائیه بـا متخلـف    العمل عک و « برخورد

، قبل و حین ارتکاب جرم، تخلف، نارسـایی یـا سـوء جریـان را نیـز شـامل       0«نظارت»

ارتکـاب جـرم یـا     به او مربوط بـه پـ  از  « اخطار»با متخلف و « برخورد»شود اما  یم

حُسـن اجـرای   »در پرسش رئی  وقت سازمان بحث بر سـر   اینکهمضافاً . تخلف است

است نـه  « اجرای قوانین»بود اما ظاهراً در پاسخ شورای نگهبان، سخن بر سر « قوانین

 .تفاوت دارد« حُسن اجرا»با « اجرا»ی آن و روشن است که «حُسن اجرا»

نیز مستقیماً پاسخی نداده و « حدود نظارت» صوصدرخشورای نگهبان ومن نامه باال، 

اطالعـی   این در حالی اسـت کـه بـی   . رئی  سازمان را به قانون عادی ارجار داده است

رو باید به این پرسـش   رئی  وقت سازمان از قوانین عادی بسیار دو از ذهن است؛ ازاین

حـدود  »باز هـم از   رغم اطالر از قوانین عادیتوجه کرد که؛ چرا رئی  وقت سازمان به

رسد آنچه مد نظر او است امری است که در قوانین عادی می نظر بهپرسد؟ می« نظارت

حسـن  »به آن تصریح نشده است؛ بنابراین ارجار وی به قوانین عادی به رفـع ابهـام از   

 .کند کمکی نمی« جریان امور

ار این پاسخ قرار یم و آن را در کنبازگرداینک به دو پرسش رئی  وقت سازمان بازرسی 

 .دهیم

 :پرسش این بود که

نظارت قوه قضائیه بر حُسن اجـرای قـوانین بـه چـه روشـی بایـد       »

 «صورت گیرد و به چه مقداری؟

 «1.اخطار کند...   در موارد تخلفتواند  یم[ قوه قضائیه]» :پاسخ شورای نگهبان

                                                           
 .توویح داده شد« مفاهیم کلیدی»مفهوم نظارت در فصل : رک. 0
 .همان: رک. 1
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حُسن اجرای »ز توان مراد ا ینمو این پاسخ  ها پرسشاز آن  اینکهآنچه مسلم است 

 .پ  ابهام همچنان به قوت خود باقی است. را استنباط کرد« قوانین

از جهـت پیشـینه،   « حُسـن اجـرای قـوانین   »قانون اساسی و عبارت  012ینجا اصل اتا 

قانون  070حال به اصل . های تفسیر آن نشان داده شدقرار گرفت و دشواری موردبحث

دی سازمان بازرسی کل کشور و اهداف تأسـی   که فلسفه وجو آنجاپردازیم  یماساسی 

 .شده است یانبآن 

دهد که در جلسه علنـی هنگـام    یماسناد موجود از جلسات خببرگان قانون اساسی نشان 

 :ها پاسخ دادبه آن 0رئی  وقت جلسه یبناتدوین این اصل دو پرسش مطرح شد و 

 1تفاوتی دارد؟ چه« اجرای صحیح قوانین»با « حُسن جریان امور»پرسش نخست؛ 

 :رئی  یبناپاسخ 

 2«.اخص است« قوانین»گاهی واژه »

 0پرسش دوم؛ سازمان بازرسی کل کشور چه تفاوتی با دیوان عدالت اداری دارد؟

 :رئی  یبناپاسخ 

کند؛ ولی  یمشکایتِ افراد، رسیدگی  درصورتدیوان عدالت اداری »

 1«.دسازمان بازرسی کل کشور، وظیفه نظارت را بر عهده دار

 070هایی که در مسـتندات مربـوط بـه تـدوین اصـل      ها و پاسخاز مجمور پرسش

حُسن جریـان  »ی استنباط کرد که مراد از راحت بهتوان  ینممانده نیز  یبرجاقانون اساسی 

 چیست؟« امور

                                                           
 اهلل دکتر بهشتی آیت. 0
 اهلل خزعلی پرسش آیت. 1
 .همان: رک. 2
 اهلل موسوی جزایری پرسش آیت. 0
 .همان: رک. 1
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نشـده کـه قـوانین     یانبدر شرایطی که  هم آن« أخص بودن قوانین» مسئلهاکتفا به 

گـدارد کـه    یمـ کند و همچنان این پرسـش را بـاقی    ینمدوا  أخص از چیست، دردی را

 «مراد از حُسن جریان امور چیست؟»

هایی که تاکنون نخست به گزارش دیدگاه« حسن جریان امور»رفع ابهام از  منظور بهما 

های تکمیلی و خواهیم پرداخت و سپ  به بررسی اند کردهباره ارائه  یندرا نظران صاحب

 .وررفع ابهام از موو

 

 ها و نظراتدیدگاه

از چند « حُسن جریان امور»دهد که ایشان درباره  یمنشان  نظران صاحبنگاهی به آراء 

 :اند کردهمنظر زیر بحث 

 ؛هاحُسن جریان امور؛ تبارشناسی و شاخص .0

 ؛«حُسن جریان امور»رویکردهای مختلف در بررسی  .1

 ؛«قوانین اجرای صحیح»با « حُسن جریان امور»رابطه و نسبت میان  .2

 .0«حُسن جریان امور»روش شناخت و ایضاح مفهومی  .0

 

 ها شاخصحُسن جریان امور؛ تبارشناسی و 

از جهت « حُسن جریان امور»است که مووور  مسئلهمنظور از تبارشناسی، بررسی این 

دانستن این نکته راه . ی بشری تعلق داردها دانشاصل و اساس به قلمرو کدام دانش یا 

بـاره، سـه    یندرا شده ارائهنگاهی به آراء . یر معنای آن را هموار خواهد کردبررسی و تفس

 :دهد یمدیدگاه مختلف را نشان 

                                                           
ورزلی، نصرالدین، حُسن جریان امور؛ کنکاش نظری و مفهومی و شاخص سازی، گزارش پژوهشی  امین: رک. 0
 .28-11، ص 0 مهر ،10 شماره سوم، ، سال(سازمان بازرسی کل کشور)
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حقـوق  »به قلمـرو دانـش   « حُسن جریان امور»بر اساس این رأی : 0حقوق اداری .0

 .گیرد یمقرار  موردبحث جا همانتعلق دارد و در « اداری

تکلیفـی و اختیـاری بـرای     این رأی ومن تفکیک میـان دو نـور صـالحیتِ   

دانـد و معتقـد اسـت     یممدیران، آزادی عمل مدیر را در صالحیت تکلیفی محدود 

این اختیـارات بـه   . است تر گستردههای اختیاری دایره اختیارات مدیر در صالحیت

ی اووـار،  مقتضـا  بـه دهد تـا در شـرایط مختلـف     یممدیر این امکان و آزادی را 

یری صـالحیت اختیـاری در   کـارگ  بـه در ایـن نگـاه،   . کندبهترین گزینه را انتخاب 

 نظریه مبنای و بر 1است« حُسن جریان امور»انتخاب بهترین گزینه عامل تحقق 

 2.کـرد  اسـتنباط  امـور  جریان حُسن برای را هاییشاخص توان یم حکمرانی خوب،

های حسن جریان امور را بایـد در نظریـه   توان گفت از این منظر، شاخص یم پ 

 .کمرانی خوب جستح

را مووـوعی در قلمـرو دانـش    « حُسـن جریـان امـور   »نگـاه دوم  : دانش مدیریت .1

 0.مدیریتی است فرآیندهای امور نتیجه جریان در این نگاه حُسن. داند یممدیریت 

گیرد  یمیی را در نظر ها شاخص« حُسن جریان امور»رو برای سنجش میزان  ینازا

 :عبارت است از های از این شاخصبرخ. است مدنظرکه در علم مدیریت 

 ؛(و دیگرموارد امور مالی شرایط، ها،رویه در) عینیت و شفافیت .0

 ؛امور دائمیِ پدیریِبینیپیش .1

                                                           
شود که حقوق و  داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته می حقوق عمومیای از  حقوق اداری شاخه. 0

های مربوط  حقوق اداری ناظر بر فعالیت .کند ها با مردم را تعیین می روابط آن و دولتهای اداری  تکالیف سازمان
های سیاسی، قضائی،  فعالیتهای اداری است و شامل  و حفظ نظم عمومی سازمان خدمات عمومیبه 
، 0280، 7طباطبائی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، سمت، چ موتمنی: رک/ .شود ها نمی گداری این سازمان قانون
 .11ص 
 .12حُسن جریان امور؛ کنکاش نظری و مفهومی و شاخص سازی، ص : رک. 1
 .17همان، ص : رک. 2
 .11همان، ص : رک. 0

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
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 ؛عملکردها و ها یتفعال مستندسازی .2

 ؛(مانند اینها و قواعد ووابط، ،ها شاخص) گراییوابطه .0

 ؛(کار گردش در سهولت و سرعت) امور روانی .1

 ؛(باال یور بهرهو  اثربخشی کارآیی،) انرژی و انزم بهینه مدیریت .2

 ؛(و مسئولیت اختیارات تناسب اصل بر اساس) ییگو پاسخ .7

 ؛زمانی دوره در یک ارزشیابی و بررسی نظارت، قابلیت .8

 ؛مخاطبان و نفعانذی مندیروایت .2

 .0صحیح یرسان اطالر و اطالعات به آسان دسترسی .01

 ریـزی، برنامه ی،ده سازمان (مدیریت صلیا وظایف به برخی بر این باورند که عمل

 امـور  جریـان  حُسـن  های شاخص از مدیران کنترل، نظارت و رهبری توسط هماهنگی،

 1.است

 مسـئله یک  آنکهرا بیش از « حُسن جریان امور»رأی سوم : اجتماعیشناسی روان .2

ائقه آورد که تابع خواست و ذ یم شمار بهاجتماعی  -ی روانیا مسئلهمدیریتی بداند، 

منـدی  مندی یا عدم روایترو در این نگاه میزان روایت ینازا. جمعی مردم است

« حُسن جریان امور»ناظران بیرونی، شاخص مناسبی برای سنجش  عنوان بهمردم 

 2.دانسته شده است

ی اداری پـرداختن بـه امـور عمـومی اسـت یعنـی       ها دستگاهدر این نگاه کار 

یازهای عامه، مصالح و منـافع اجتمـاعی صـورت    هایی که در راستای رفع نفعالیت

هـای تحـت   عملکرد دستگاه اند موظفهای بازرسی  یئتهپ  بازرس و . گیرد یم

                                                           
آن،  های شاخص و جریان امور حسن مووور ابعاد بررسی تخصصی میزگردهای ؛ گزارش01همان، ص : رک. 0

 .0282و بهار  0288سازمان بازرسی کل کشور، زمستان 
 .22همان، ص : رک. 1
 .22و  20همان، ص : رک. 2
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نظارت خود را از جهت میزان تناسب آن با حوایج عمومی بررسی کنند و چنانچـه  

گـدار  کننده یا قانونجرم، تخلف یا نقصی مشاهده کردند، آن را به مراجع رسیدگی

 .کنند گزارش

لوازم این نگاه لزوم شناسـایی احتیاجـات و مطالبـات مـردم      ترین مهم ازجمله

نتایج و تأثیر شناسایی این احتیاجات و مطالبات هم در ووع قـوانین و هـم   . است

؛ یـر اسـت  گ چشـم آیـد   یمبه دست « حُسن جریان امور»در تفسیر و معنایی که از 

شود  یم« حُسن»ف به صفت متصی « جریان امور»یگر در این نگاه آن د عبارت به

 که؛

  ی عامه مردم حرکت کند؛ها خواستهاوالً در راستای نیازها و 

 ثانیاً با کمترین هزینه، بیشترین نیازهای مردم را رفع و بیشترین خواسته-

 .هایشان را برآورده نماید

انجـام   منظـور  بـه پدیرفتـه شـود، آنگـاه    « حُسن جریان امور»اگر این معنا از 

آیـد ایـن    یمـ فی که قانون اساسی برای سازمان بازرسی تعیـین کـرده، الزم   وظای

؛ ی مـردم بپـردازد  ها خواستهسازمان به نیازسنجی و گردآوری فهرستی از نیازها و 

ی مـردم  هـا  خواسـته ، نیازها و «حُسن جریان امور»یگر در این تفسیر از د عبارت به

 .شود یمیابد و دیده  یماهمیت 

سازی امور و رفع فروشان این است که قانون برای آسان یشپکشورهایی که 

کنند و نخسـت بـه ایـن    ی، نیازسنجی میگدار قانونمشکالت مردم است، قبل از 

 دهند که؛ یمها پاسخ پرسش

 بـا نیازهـای    متناسـب  میزان چه به است تصویب و تدوین حال در که قانونی

 عموم مردم است؟
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 اقتصـادی،  عـوارض  و آثـار  سـت چـه  ا تصـویب  و تدوین حال در که قانونی 

 0دارد؟ … و اجتماعی سیاسی،

، یـا  «عدم حُسـن »و « حُسن»یا به تعبیری « نبودن یکون»و « بودن یکون»در این نگاه 

هـا اسـت؛ بـه    ها و فایدهنوعی ارزش داوری است و لدا مبتنی بر سنجش هزینه« سوء»

فایـده آن بیشـتر باشـد، آن    میزان هزینه یک فعالیت کمتر و میـزان   هرچهاین معنا که 

شـود و از فوایـد آن    یمـ هـای آن افـزوده   بر میزان هزینـه  هرچهفعالیت نیکوتر است و 

 1.گردد یمآن افزوده  بودن« سوء»آن کاسته و بر « حُسن»شود از میزان  یمکاسته 

بیـان شـد،   « حُسن جریان امور»این سه رأی که درباره تبارشناسی و قلمروِ مووورِ 

است که این امر امکان افزوده شـدن بـه شـقوق     آمده دست بهصر استقرایی بر اساس ح

یـن کسـانی دربـاره قلمـرو     ازا پـ   بسا چهبنابراین ؛ دارد یمیادشده را همچنان محفوظ 

 .آراء متفاوتی ارائه نمایند« حسن جریان امور»مووور 

 

 حُسن جریان امور و اقسام رویکردها

متناظر با این سـه رأی  . یل بیان شدتفص بهه رأی س« حُسن جریان امور»در تبارشناسی 

این سه رویکـرد  . توان سه زاویه دید و به تعبیری سه رویکرد اساسی را استنباط کرد یم

شـده اسـت و    یگـردآور استقراء  روش بهنیز مانند شقوق یادشده در تبارشناسی مووور، 

 .یش استافزا قابلها رو تعداد آن ینازا

 ؛رویکرد حقوقی 

 ؛د مدیریتیرویکر 

  یشناخت جامعه -یشناخت روانرویکرد. 

                                                           
 .21و  10همان، ص : رک. 0
 .20همان، ص : رک. 1
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ایـن پرسـش را طـرح    « حسن جریـان امـور  »در رویکرد نخست مواجهه و نگاه به 

 :کند که یم

جریان امور در یک دستگاه اداری، از بُعد حقوقی چگونه باید باشد تا » 

 «آن جریان را حَسَن دانست؟بتوان 

دارد و این پرسش را طرح « سن جریان امورحُ»رویکرد دوم نگاهی مدیریتی به مووورِ 

 :کند که یم

جریان امور در یک دستگاه اداری، از بُعد مدیریتی چگونه باید باشد » 

 «آن جریان را حَسَن دانست؟ بتوان تا

توان پرسـش رویکـرد سـوم را     یمهای برخاسته از دو رویکرد یادشده با توجه به پرسش

 :نیز استنباط کرد که

ــو»  ــان ام ــا و  جری ــرآوردن نیازه ــد ب ــک دســتگاه اداری، از بُع   ر در ی

چگونـه بایـد   ( شـناختی جامعه -شناختیبُعد روان)مردم های عموم خواسته

 «آن جریان را حَسَن دانست؟ بتوان باشد تا

کند که طبعاً سه پاسخ متفـاوت   یمتفاوت سه رویکرد باال، سه پرسش متفاوت را مطرح 

دهد که تعیین رویکرد یا رویکردهـایی کـه   ین امر نشان میا. را نیز در پی خواهد داشت

شود نقش سرنوشت سازی دارد که برگزیده می« حُسن جریان امور»در بررسی مووور 

 .سزاوار غفلت نیست

 

 نسبت حُسن جریان امور با اجرای صحیح قوانین

 تاکنون طـرح گردیـده، بررسـی نسـبت    « حُسن جریان امور»مباحثی که درباره  ازجمله

مقدمه فهم بحث ایشان بحث از . است« اجرای صحیح قوانین»با « حُسن جریان امور»

 .انوار نسبت و رابطه میان دو کلی است
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اند دانان، همواره بر این باور بودهکه منطق داده شددر بحث مفاهیم کلیدی توویح 

کنـیم،  اگر یک کلی را با کلی دیگـر مقایسـه   . که کلی مفهومی است شامل افراد متعدد

 .خواهند داشت باهمی چهارگانه زیر را ها نسبتاین دو یکی از 

 ؛تباین .0

 ؛تساوی .1

 ؛عمومی و خصوص مطلق .2

 .عموم و خصوص من وجه .0

. گفتنـد  یمـ « نِسَـب أربعـه  »هـا  دانان به این نسبت در آن فصل یادآور شدیم که منطق

میـان  نسـبت   هرگاهگفتند  یم «عام و خاص من وجه»سپ  در تعریف رابطه و نسبت 

را شامل شـود و  « ب»بعضی از افراد کلی « الف»ی باشد که مثالً کلی ا گونه بهدو کلی 

عموم »را، آنگاه نسبت میان این دو کلی نسبت « الف»نیز بعضی افراد کلی « ب»کلی 

 0.خوانند یم« عام و خاص من وجه»است و آن دو کلی را « و خصوص من وجه

 :توان فهمید یماز سخن باال 

  ًاست «نسبت»بودن یکی از اقسام « عموم و خصوص من وجه»اوال. 

  ًیدوجزئمیان شود نه  یممیان دو مفهوم کلی برقرار این نسبت ثانیا. 

وظیفـه اصـلی    دو سازمان بازرسی کل کشور، میان حقوقی کمیسیون بر اساس نظر

 رابطـه  منطقی لحاظ ، به«اجرای صحیح قوانین»و « حُسن جریان امور»سازمان یعنی 

« قـانونی  اجرای صـحیح »هر  زیرا چنین نیست که؛ برقرار است[ وجه من]خاص  و عام

 حُسـن »طرف دیگـر چنـین نیسـت کـه      از و بیانجامد« امور جریان حُسن» ورورتاً به

  1.باشد« قوانین اجرای صحیح» از برآمده نیز همواره «امور جریان

                                                           
 .12، ص 1مجموعه آثار شهیدی مطهری، ، : رک. 0
 .18-12یان امور؛ کنکاش نظری و مفهومی و شاخص سازی، ص حُسن جر: رک. 1
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 جریـان  حسـن »د کـه  نسبت میان این دو بر این باورن درخصوصنظران برخی صاحب

این گـروه   .امری است حقوقی« قوانین صحیح اجرای»لی امری است مدیریتی و «امور

مـالی،   عواملی چون؛ عوامل انسانی،. دانند یمرا بسیار متنور « سوء جریان امور»عوامل 

عـدم   بـه  هـا  آن از یکـی  تنهـا  و است ها عوامل مدیریتیغالب آن آنکهروشی و امثال 

.گردد یبرمنین قوا صحیح اجرای
حسـن  »توان گفت در ایـن نگـاه،    یمیگر د  عبارت به 0

« اجـرای صـحیح قـوانین   »شود که  یممعلولِ علل جزئیه مختلفی دانسته « جریان امور

جـزء علـت اسـت بـرای     « اجرای صحیح قـوانین » درواقع. یکی از آن عللِ جزئیه است

 .، نه تمام علت«حُسن جریان امور»

، ذکرشـده « امـور  جریـان  حسـن »ابتـدا   قـانون،  در اینکـه  بسـا  چهبرخی معتقدند؛ 

.باشد «قانونصحیح  اجرای»به  آن نسبت اولویت دهنده نشان
 رأی ایشان هدف بنا بر 1

 اجـرای »چنین نیست که همـواره   درواقع اما بوده امور جریان حسن تحقق گدار قانون

.بیانجامد« امور جریان حسن» به الزاماً «قوانین صحیح
2 

بندی کـرد کـه سـه نسـبت و رابطـه      توان چنین جمع یمه به توویحات باال با توج

نظـران  از منظـر صـاحب  « اجرای صحیح قوانین»و « حُسن جریان امور»مختلف میان 

 .است شده طرح

 ؛رابطه عام و خاص من وجه .0

 ؛(معلول و علت ناقصه)رابطه معلول و جزء علت  .1

اجرای صحیح »است برای هدف « حُسن جریان امور»رابطه هدف و وسیله که  .2

 .«قوانین

                                                           
 .18همان، ص : رک. 0
 .12همان، ص : رک. 1
 .21همان، ص : رک. 2
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 و ایضاح مفهومی حُسن جریان امور شناخت روشِ

ــور » ــان ام ــن جری ــومی و «حس ــر مفه ــناخت، از منظ ــز  روش ش ــنی      ی موردبررس

 :پردازد که یماین بخش به این پرسش  درواقع. است قرارگرفتهنظران صاحب

 است؟ شده طرحهایی  یدگاهدچه « حسن جریان امور»های شناخت درباره روش

 .است شده ذکر های مختلفی  یدگاهد سؤالدر پاسخ به این 

 کنـیم،  بـازنگری  و تصـحیح  را خـود  قـانونی  مبنـای  نتوانیم برخی بر این باورند که تا

 انجـام  اقـدامی [ واسـطه ابهـامی کـه دارد    به] امور جریان حسن درخصوصتوانیم  ینم

، آن است که نخست مبنای «یان امورحُسن جر»از این منظر روش رفع ابهام از  0.دهیم

 .قانونی خود را تصحیح کنیم

مراد از مبنای قانون، همان علت یا عللی است که اطاعت از قواعد حقـوقی را الـزام   

ین معنا، قائالن به این سخن معتقدند نخست باید روشن شود که ماهیـت  بنابرا. کند یم

بتـوان از حسـن    ازآن پـ  است تا قانون چیست و چرا اطاعت از قوانین الزم و وروری 

ینجا، ذیل بحث از مبنای قانون، بحث از علل الزامی بودن ادر . جریان امور سخن گفت

تواند قواعـد   یمپیروی از قانون، هدف قانون، اوصاف قواعد قانونی و مقام اجتماعی که 

پـ  کسـی کـه    . شـود  یمـ دست مطـرح   ینازاقانونی را ووع و اعالم نماید و مباحثی 

پاسـخ داده   ها پرسشنخست باید به این « حسن جریان امور چیست؟»خواهد بگوید  یم

 :باشد که

 ماهیت قانون چیست؟ .0

 ...(ایجاد نظم، ایجاد عدالت یا )هدف از قانون چیست؟  .1

 علل الزامی بودن پیروی از قانون چیست؟ .2

 اوصاف قواعد قانونی چیست؟ .0

                                                           
 .21همان، ص : رک. 0
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ـ   یمکدام مقام اجتماعی  .1 انونی را ووـع و اعـالم   تواند و مجاز است قواعـد ق

 نماید؟

 0...و  .2

حسـن جریـان   »را در بحث  ها آنتوان میزان اهمیت  یمی فوق ها پرسشبا نظر به 

شـود   یمـ طرح  مسئلهدوم، این  سؤالمثالً بر اساس پاسخ به . ی درک کردراحت به« امور

 «حسـن »آن جریـانی   تبع بهدانسته شود و  عدالت قانون، تأمین اجرای از هدف که اگر

حسـن  »تحقق  برای توان یم آنگاه آیا کند، یمتلقی شود که عدالت و انصاف را محقق 

 1گرفت؟ را نادیده قانون اجرای صحیح مُرّ ،(عدالت و انصاف)« جریان امور

است را « حُسن»ی که متصف به صفت ا« جریان امور اداری»برخی روشِ شناخت 

که از راه نظرسنجی و گردآوری نیازها دانند  یمهایِ آن جریان ها و فایدهسنجش هزینه

 2.شودی اداری محقق میها دستگاههای عامه مردم از و خواسته

جریـان امـور   »کـه   انـد  دانسـته برخی دیگر راه شناخت حسن جریان امور را در این 

، (مـثالً بـا هـدف اعمـال نظـم     )را به ابعادش تحلیل کنیم تا به سه بُعد حقوقی « اداری

سپ  بر ایـن اسـاس آن جریـانِ     0.و مدیریتی برسیم( تخصص و فن مبتنی بر)اجرایی 

یری کـارگ  بـه که در بُعد مدیریتی چنان عمل کنـد کـه بـا     اند دانسته« حسن»اموری را 

 .تخصص و فن، نظم را در امور اداری، برقرار نماید

حسـن  »بـرای شـناخت    1برخی دیگر معتقدند که از باب شناخت امور به اودادشان

سـوء جریـان   »سـپ  بـرای   . را شـناخت « سوء جریان امور»باید نخست « جریان امور

 :شمارند یبرمسه بُعد زیر را « امور

                                                           
 .10، ص 0فلسفه حقوق، ، : رک. 0

 .22حُسن جریان امور؛ کنکاش نظری و مفهومی و شاخص سازی، ص : رک. 1
 .20همان، ص : رک. 2
 .21همان، ص : رک. 0
 تبعرَفُ األشیاءُ بِأودادِها. 1
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قـانونی کـه باعـث سـوء      یخألهـا  چون هم مواردی یعنی :قانون ووع[ عدم] .0

 .است شده امور جریان

 آن بـودن  و اشتباه مبهم و قانون انشاء و محتوا در وعف گاه :قانون در وعف .1

 .شود یمان جری سوء باعث

.گردد یبرم مجریان یلهوس به اجرا در تخلّف به که مواردی :قانون اجرای .2
0 

است که « حسن»متصف به صفت « جریان اموری»این گروه بر این باورند که آن 

ی قانونی خألهایعنی خالی از ؛ سه قسم نقیصه ناشی از سوء جریان امور را نداشته باشد

 .ی اجرا شوددرست بههام و اشتباه باشد و توسط مجریان محتوا و انشاء آن فاقد اب. باشد

 ، دیدگاهی است که حسن«حسن جریان امور»آخرین دیدگاه درباره روشِ شناخت 

کند گردشی که در کارها تعریف می بهتر و سریع آسان، روان، گردش را در امور جریان

 یخـوب  بـه  ها،ازمانس و هادستگاه عمومی خدمات ارائه یا تولیدی هایفعالیت روند آن

 1.شود و اهداف محقق گردد انجام

ینجـا  اتوان نقدهایی بیان کرد که جـای آن   یمهای یادشده  یدگاهداز  هریکدرباره 

از عبـاراتی چـون   « حسن جریان امور»شناساندن مثالً دیدگاه اخیر در شناخت و . نیست

و ایـن  « چیسـت؟  اهـ  آنمـراد از  »توان پرسید  یماستفاده کرده که « خوب»و « بهتر»

کـه هـدف از    یدرحالها است در تعریفِ آن کاررفته بهپرسش خود نشانه ابهام در عبارات 

بود نـه افـزودن بـر ابهـام و نـه      « حسن جریان امور»بیان عبارات یادشده رفع ابهام از 

 .انتقال از یک مبهم به مبهم دیگر

ابعـاد  نظـران دربـاره   هایی کـه صـاحب  تاکنون بیان شد گزارشی بود از دیدگاه آنچه

را « حسن جریان امور»یل تفص بهاینک . طرح کرده بودند« حسن جریان امور»گوناگون 

 .دهیم یمی قرار موردبررس
                                                           

 .20همان، ص : رک. 0
 .28همان، ص : رک. 1
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در ایـن فصـل در    شـده  طرحهای مختلف توان گفت تمام دیدگاه یمخالصه  طور به

 .است ذکر قابلموارد زیر 

 .است تصحیح مبنای قانون« حسن جریان امور»الزمه فهم  .0

هـایِ آن جریـان   ها و فایده، سنجش هزینه«حسن جریان امور»الزمه فهم  .1

 .است

بـه سـه بُعـد    « جریان امور اداری»، تحلیل «حسن جریان امور»الزمه فهم  .2

 .حقوقی، اجرایی و مدیریتی و تمرکز بر بُعد مدیریتیِ آن است

« سـوء جریـان امـور   »شـناخت سـه بُعـد    « حسن جریان امـور »الزمه فهم  .0

 .است (ی قانونی، محتوا و انشاء مبهم و اشتباه و اجرای نادرستألهاخ)

 بهتر و سریع آسان، روان، گردش شناخت« امور جریان حسن»الزمه فهم  .1

 .کارها است

 

 «امور انیجر حُسن» در ابهام علل

توان یافت، ابهام در قوانین، مقـررات   یممشکالتی که در حوزه حقوق  ترین مهمیکی از 

کـه محـور ایـن تحقیـق اسـت نیـز       « حسن جریان امـور »بحث از . ها است هنام یینآو 

ابهـام در  »رو پرداختن به بحث  ینازا. ابهامی است که تاکنون مرتفع نشده است مبتالبه

شناسایی علل ابهام و آشـنایی بـا مواوـع    . امری وروری است« علل ابهام»و « قوانین

ن و پرهیز از مواوع ابهام یاری کند و مسـیر  تواند ما را در تدوین و تفسیر قوانیابهام می

از قـوانین ناشـفاف    زیـرا . و سالمت اداری را هموارتر نمایـد « شفافیت»ی سو بهحرکت 

تـوان   ینمـ را « عـدم شـفافیت  »انتظار مقابله با فساد و به تعبیر رساتر انتظار مقابلـه بـا   

 .ی زیر پاسخ داده خواهد شدها پرسشدر این فصل . داشت
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 ابهام چیست؟ منظور از .0

 هایی داشت؟برای رفع ابهام از یک ماده قانونی باید چه توانایی .1

 مواوع ابهام کجا است؟ .2

 «منظور از ابهام چیست؟»بازگردیم به پرسش نخست؛ 

نامشـخص بـودن خـود    »نـه  « نامشخص بودن حدومرز معنای لفظ»ابهام یعنی 

ها معنای واژه معلوم است امـا  لدر این مثا... و « توده»، «خیلی»های؛ مثالً واژه. «معنا

 .آید یمشمار  به« خیلی»مشخص نیست که از چه تعداد بیشتر 

در فرایند رفع ابهام از یک واژه هدف آن است تا حدومرز معنای آن واژه مشخص 

 .شود

به دیگر سخن اگر یک واژه دو ویژگـی  . داشته باشددر ابهام دو شرط باید توأمان وجود 

 توان گفت آن واژه مبهم است؛ یمآنگاه زیر را داشته باشد 

  0[.نه بیشتر] داشته باشدیک معنای مستقل [ در آن متن]لفظ 

 1.حدّ معنای لفظ مشخص نباشد 

توانند ابهام داشته باشند امـا ایـن    تمام کلمات یک زبان که معنای مستقل دارند می

تن بایـد دو توانـایی   برای رفع ابهام از یـک مـ  . به معنای آن نیست که لزوماً ابهام دارند

 داشت؛

 

                                                           
معانی متعدد دارند پ  در حروف امکان ابهام « إلی»اگر اشکال شود که در زبان عربی برخی حروف مانند . 0

اما در زبان در پاسخ باید بگوییم گفتیم شرط ابهام این است که لفظ یک معنای مستقل داشته باشد ! وجود دارد
. اوالً بیش از یک معنا دارند ثانیاً معنایشان مستقل نیست، پ  شرط ابهام را فاقدند« إلی»عربی حروفی همچون 

 .دهد ایهام است نه ابهام و این دو را نباید باهم خلط کرد آنچه در حروف در زبان عربی رخ می
شخص میان دو معنای یک واژه مردد است؛ اما در های ابهام و ایهام در این است که در ایهام  یکی از فرق. 1

 .ابهام، حدومرز یک معنا برای شخص معلوم نیست نه دو معنا
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 آشنایی با مواوع ابهام .0

 آشنایی با صنایع ادبی .1

رو بحـث از   یـن ازارود،  ینمکار ههای ادبی در متون و ادبیات حقوقی ب یهآراصنایع و 

بنـابراین در ایـن تحقیـق تنهـا بـه توانـایی       ؛ توانایی دوم در قلمرو حقوق ورورت ندارد

 .پردازیم یمنخست 

ی هـا  گونـه غالبـاً در  « نامشخص بودن حـدومرز یـک معنـا   »بهتر  ابهام یا به تعبیر

 دهد؛ یمواژگانی زیر رخ 

 اوصــاف؛ تنها دو دسته صفات ابهام دارند؛ .0

  0صفات کیفی 

  1صفات کمّیِ دال بر کمیتِ نامشخص 

 افعــال .1

 مصــادر .2

 هــا اسم .0

 قیدهــا .1

 .پردازیم یماز مواوع ابهام  هریکاینک به توویح 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Qualitative Qualities 

2. Quantitative Qualities 



 11  سن جریان امورحُ

 

 

 اوصاف .0

ها مشخص نیست و به تعبیری ابهام م از واژگانی که حدومرز معنای آناولین قس

قابلیت تفسـیرهای گونـاگون، جـای نقـد بـاقی       دلیل بهها  دارند اوصافی است که در آن

 :اگر کسی بگوید. ماندنمی

 «درصد کودکان جامعه به اعتیاد دچار هستند 02»

منظور از نقدپدیر بودن آن است که  .درستی یا نادرستی سخن فوق قابل نقد است

 .توان نشان داد که سخن راست است یا نه وچرا و بررسی می با چون

 :گویداما اگر ب

 «.تعدادی از کودکان جامعه به اعتیاد دچار هستند»

به همین . ، یک مفهوم کیفی است«تعدادی»زیرا لفظ . این سخن قابل نقد نیست

 :ترتیب اگر بگوید

طـوری   درصد از کودکان کمتر از هفت سالِ مبتال به اعتیاد یـک  02»

 «.شوند می

 .مفهومی کیفی است «طوری یک»باز سخن باال قابل نقد نیست زیرا عبارت 

در تحلیل و نقد یک ماده قانونی که در آن اوصاف و مفاهیم کیفی بکار رفتـه دو  

 :چیز باید تفکیک شود

  ِتوانـد در رد یـا قبـول     ینممفاهیمِ کیفی؛ به این معنا که مخاطب  نقد نبودنقابل

 .مفاهیمِ کیفی سخنی بگوید

  ه قـانونی؛ بـه ایـن معنـا کـه      اصل وقورِ مفاهیمِ کیفی در یک ماد نقد بودنقابل

اساساً عیب این ماده قانونی این است که در آن این مفاهیمِ کیفـی  : توان گفت یم

 .کار رفته استهب



 زارش پژوهشیگ 11 

 

ها بـر یکـی از دو   آن یبرخی از مواد قانونی، مواد کیفی هستند یعنی یکی از اجزا

 چیز داللت کنند؛

 کیفیت (0

 نامشخص  یتکم (1

 کردند؛ یم میپیشینیان مفاهیم را به دو دسته تقس

در  ماننـد اینهـا  و « باصفا»، «دلگیر»، «باشکوه»مفاهیم کیفی؛ مفاهیم کیفی مثل  .0

این یک خانـه  »، «این اتاق دلگیری است»یا « این اتاق باشکوهی است»جمالت؛ 

گیـری   گفتند که بـرای انـدازه   به این مفاهیم کیفی می. و امثال آن« باصفایی است

 .ردها مالک و معیاری وجود ندا آن

 :مفاهیم کمّی؛ این مفاهیم خود بر دو قسم است .1

    827211در جیـب مـن   »: مفاهیم کمّی با کمّ مشخص؛ مـثالً کسـی بگویـد 

کـرده  در این جمله از کمِّ مشـخص اسـتفاده   از آنجا که « .تومان پول هست

 .این سخن قابل نقد است پ  است

           کمّـی  »مفاهیم کّمـی بـا کـّم نامشـخص؛ امـروزه بـه ایـن قسـم، مفـاهیم

در جیب »: کسی بگوید اینکه مثل. گویند می« مفاهیم کیفی»یز ن« نامشخص

از مفاهیم کمّی اسـت امـا کـمِّ    « زیاد»در این جمله « .من پول زیادی هست

 .نامشخص است

هر مفهومی که در یک ماده قانونی وارد شود و بیانگر احتمال و عدم یقین باشـد  

 .یر باشدنقد ناپدیجه، شود که آن نوشته قابل تفاسیر گوناگون و درنت موجب می

ایـن  « چهار و سی دقیقـه »: اگر از کسی بپرسید ساعت چند است و او پاسخ دهد

یـا  « ظاهراً یا احتماالً چهار و سـی دقیقـه اسـت   »: سخنش قابل نقد است اما اگر بگوید

ـ . توانید آن را نقد کنید دیگر نمی« شود گفت چهار و سی دقیقه است می»: بگوید کـار  هب

شـود گفـت کـه، ممکـن      رسد که، می می نظر بههمچون؛ ظاهراً، احتماالً،  عباراتی بردن
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و امثال آن، گوینده را از نقد مصون داشـته و راه توجیـه و فـرار را همـواره      است، شاید

یم قابل نقد خواهـد  درآورالبته اگر احتماالت را به شکل آماری . داردبرای او باز نگه می

 .«...ن است کهدرصد چنی 22»: بود مثالً بگوییم

؛ نیز قابل نقد نیسـت  شده استفاده« بعضی»از واژه  ها آنجمالت و عباراتی که در 

 .قابل نقد است« هیچ»یا « همه»اما جمالت و عبارات حاوی 

 

 افعــال .1

کـه  « دویـدن »مـثالً فعـل   . هستند« افعال»دومین مووع از مواوع ابهام، برخی 

 .گویند« دویدن»، مشخص نیست از چه سرعت تندتر راه رفتن را

ی « فعـل »یکی از موارد مهم ابهام در نگارش یک متن این است کـه در جملـه،   

مـثالً  . کند یا تلقیِ نویسنده از واقع را بکار برده شود که مشخص نباشد، واقع را بیان می

 .کنند یم اظهارنظردرباره علی  دو گونهحسن و حسین 

 علی باهوش است؛: حسن 

 علی باهوش نیست: حسین. 

 ؛داشته باشدتواند  دو جمله باال دو تفسیر می

 الواقع چنین است علی فی»ها این باشد که  تفسیر نخست؛ اینکه مراد آن». 

  0.«دانندها علی را چنین می آن»تفسیر دوم؛ اینکه مرادشان این باشد که 

 بنابراین در مثال باال. تناقض دارند باهماگر تفسیر نخست را بپدیریم این دو جمله 

منطقاً یا حسن صادق است یا حسین و امکان ندارد که هر دو صادق یـا هـر دو کـاذب    

 0.باشند

                                                           
، تهران، دانشکده الهیات دانشگاه «درس گفتارهای فلسفه منطق»ملکیان، مصطفی، : ح بیشتر رکبرای تووی. 0

 .0270تهران، 
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مـن علـی را   »اگر تفسیر دوم پدیرفته شود یعنی اینکه مرادشـان ایـن باشـد کـه     

آنگاه در این تفسیر، ایـن دو جملـه   « دانم من علی را باهوش نمی»یا « دانم باهوش می

« مـن »ی وـمیر  جـا  بـه  ،جایگزین کردن نام گوینده جملـه زیرا با . تناقضی ندارند باهم

حسین »و « .داندحسن علی را باهوش می»معنای دو جمله چنین معلوم خواهد شد که؛ 

پ  این امکان وجود دارد که هر دو جمله صادق یـا هـر دو   « .داند علی را باهوش نمی

 .کاذب باشند

، ممکـن اسـت دو   شده گرفته کارهب 1در جمالتی که افعال بیانگر واقع اینکهنتیجه 

باشند اما در افعال بیانگر تلقی، تناقض ممکـن نیسـت و اخـتالف صـرفاً      جمله متناقض 

ی است که از آن به امور مربوط به ا مسئلههای مختلف بحث بر سر تلقی. ظاهری است

تشخیص افعال بیـانگر واقـع از   . زنی بر سر آن بیهوده استشود و چانه تعبیر می 2سلیقه

خـوانی بسـیار   گویی و شفافال بیانگر تلقی یا همان سلیقه، در شفاف نویسی، شفافافع

 .حال بسیار مهم است یندرعدشوار و 

ها در ریاویات، منطق، فلسفه، علوم تجربی طبیعـی کمتـر مـورد پیـدا      بحث تلقی

کند اما این قسم افعال در علوم تجربی انسانی، علوم تاریخی، علوم هنری و ادبـی و   می

 .یابد لوم دینی و مدهبی ظهور بیشتری میع

                                                                                                                           
قسـم اول آفـاقی   : هـا دو قسـم اسـت    برای سنجش صدق و کدب هر سخن باید آن را با واقع سنجید اما واقـع . 0
م سـخن بایـد بـا واقعیـت بیـرون      گـویی  های آفاقی سخن می ؛ وقتی درباره واقعیت(Objective/عینی/ بیرونی)

گـوییم   های انفسـی سـخن مـی    ؛ وقتی درباره واقعیت(Subjective/ذهنی/ درونی)انفسی . مطابقت داشته باشد
واقعش این است که به عالم بیرون « علی باهوش است». سخن باید با واقعیت درون خودمان مطابقت داشته باشد

ایـن اسـت   « دانـم من علی را باهوش می»ن باهوش است یا نه اما واقع رجور کنیم و ببینیم آیا علی در عالم بیرو
دانـم یـا نـه؟ در     در درون خود علـی را بـاهوش مـی   « من»رجور کنید و ببینید که آیا « من»که به ذهن و درون 

بنابراین سـخن اگـر علـی حقیقتـاً     . مطابقت داشته باشد تا صادق باشد« من»حقیقت این سخن باید با باور درونی 
چـون سـخنش بـا بـاورش کـامالً      . او صادق اسـت « دانم من علی را باهوش نمی»باهوش باشد اما حسین بگوید 

 .مطابقت دارد
2. A matter of fact 

3. A matter of taste 
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 مصــادر .2

دهـد ماننـد مصـدر     یمـ نامشخص بودن حدومرز معنای واژه، گاه در مصـدرها رخ  

در هـر دو  « تصحیح کردن»به معنای « اصالح»و « ساختنروشن»به معنای « ایضاح»

کجاسـت و نیـاز   « تصحیح»و « سازیروشن»واژه یادشده معلوم نیست که حد و مقدار 

 .ه بیان داردب

 

 هــا اسم .0

را ذکر کرد که « تودة شن»توان مثال  یمبرای فهم ابهام در حدومرز معنای اسم، 

اساسـاً  . آیـد  یمـ  شمار به« توده»ها از چه تعداد که فراتر رود معلوم نیست مجموعه شن

. شود همین ابهامِ در معنا را واجد هسـتند  یمها اطالق بسیاری از اسامی که بر مجموعه

« جنگـل »است که معلوم نیست از چه تعداد درخت بیشـتر را  « جنگل»ثال دیگر واژه م

 .گویند

 

 قیدهــا .1

کـه معلـوم   « دور»و « نزدیـک »ابهام در حدومرز معنای قیدهــا؛ مثل قید زمانیِ 

« دور»آید و از چه فاصله زمانی بـه بعـد    یمبشمار « نزدیک»نیست تا چه فاصله زمانی 

 .گردد یممحسوب 

حـال بایـد دیـد کـه     . شود یمبیان شد مواوعی بود که موجب ابهام در متن آنچه 

 .از جهت ابهام در چه ووعی قرار دارد« حُسن جریان امور»عبارت 
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 شناسی حُسن جریان امور لغت

ازایـن   یشپوجود دارد و « حسن جریان امور»ابهام و اختالف نظری که در فهم عبارت 

یـا ناشـی از واژه   « جریـان »باشد یا ناشی از واژه « سنحُ»گدشت، یا باید ناشی از واژه 

 .باهمها این گانه سهو یا برخاسته از ترکیب دوگانه یا « امور»

بینیم کـه بـا توجـه بـه شـواهد و       یمکنیم  یمها مراجعه وقتی به مفاهیم این واژه

و  قانون اساسی مجموعه اووـار، احـوال، رویـدادها    070در اصل « امور»قرائن مراد از 

 .شود یمی اداری واقع ها دستگاههایی است که در فعالیت

کننـده،   ینتـدو پیشنهاد برخی از اعضـای   نابربکه قانون اساسی تهیه شد،  یهنگام

هـایی کـه   توجه به ترجمه انگلیسـی و معـادل  . متن آن به زبان انگلیسی نیز ترجمه شد

ـ  ینتـدو تا حدی نگاه و تفسیر  ذکرشده« جریان»برای واژه  دگان قـانون اساسـی را   کنن

حسن جریان »ی که برای معادل 0در ترجمه اصل یکصد و هفتاد و چهارم. دهد یمنشان 

 :بیان شد عبارت بود از« امور

the proper conducting of affairs 

. اســت شــده گرفتــهدر نظــر « جریــان»در ایــن ترجمــه معــادلی کــه بــرای واژه 

«Conducting »ــه معنــای ، 0«اداره» ،2«یدهــ جهــت»، 1«مــدیریت» اســت کــه ب

                                                           
1. In accordance with the right of the judiciary to supervise the proper 

conducting of affairs and the correct implementation of laws by the 

administrative organs of the government, an organization will be constituted 

under the supervision of the head of the judiciary branch to be known as the 

National General Inspectorate. The powers and duties of this organization 

will be determined by law. 

2. Manage 
3. Direct 
4. Administer 
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حـق  »هـا، اگـر بخـواهیم    بر اساس این معـادل  2.است 1«هماهنگی»، 0«دهیسازمان»

 :آید یمبه دست را معنا کنیم یکی از معانی زیر « نظارت بر حسن جریان امور

 ؛حق نظارت بر حُسن مدیریت امور .0

 ؛دهی امورحق نظارت بر حُسن جهت .1

 ؛حق نظارت بر حُسن اداره امور .2

 ؛دهی امورنظارت بر حُسن سازمان حق .0

 .حق نظارت بر حُسن هماهنگی امور .1

شـود،   یمـ در زبان فارسـی فهـم   « جریان امور»از معنای  آنچهواقع این است که 

یـا  « دهـی سـازمان »، «اداره» ،«دهـی جهـت »، «مـدیریت »وجه حـاوی معنـای    یچه به

« جریان»برای واژه های یادشده به دیگر سخن، در انتخاب معادل. نیست« هماهنگی»

ی یـا  دهـ  جهـت ، مـدیریتی،  «امـورِ اداری »برخـی از   اگرچـه . جای تأمل بیشتر هسـت 

ها همـه در معنـای امـور اداری منـدر، اسـت نـه در معنـای        ی است، اما اینده سازمان

ها نیست بلکه امـورِ اداری،  از سوی دیگر تمام امور اداری هم منحصر در این. «جریان»

قانون  070توان حق نظارت قوه قضائیه که در اصل  ینمبنابراین ؛ ستاعم از این امور ا

 .ی فروکاستده سازماندهی یا اساسی آمده را صرفاً به امور مدیریتی، جهت

و « گـدران « »رونـد »، «گـردش »بیـانگر معنـای   « جریـان »در زبان فارسی واژه 

 یعنی؛« ورنظارت بر حُسن جریان ام»: توان گفتبا این توویح می 0.است« سیر»

نظارت بر حُسن گردش، حُسن روند، حُسن گبدران یا حُسن سیرِ مجموعه اووار، »

 «.شود یمهای اداری واقع هایی است که در دستگاهاحوال و فعالیت

                                                           
1. Organize 
2. Coordinate 

 .111، ، اول، ص 0282طیار، خسرو، فرهنگ طیار، تهران، آییژ، : رک. 2
 .تا نا، بی نامه دهخدا، تهران، بیاکبر، لغت دهخدا، علی: رک. 0
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حسـن جریـان   »بحث اصلی این نوشته رفع ابهامی است که در عبـارت   ازآنجاکه

و نه « جریان»است نه واژه « سنحُ»وجود دارد و عامل اصلی این ابهام هم واژه « امور

کنـیم و بـرای    یمـ ، بنابراین در بحث از این دو واژه به همین مقدار بسـنده  «امور»واژه 

 .گیریمپیشبرد بحث دو نکته زیر را قرارداد و مفروض می

 .است 0همان روند« جریان»منظور از  .0

-تگاههایی است که در دسـ مجموعه اووار، احوال و فعالیت« امور»منظور از  .1

 .شود یمهای اداری واقع 

ای است که در متن یک معنای مسـتقل دارد امـا   ازاین گفتیم واژه مبهم واژه یشپ

برای تمامی کسانی که در فهـم آن  « حُسن»معنای . حدومرز معنای آن مشخص نیست

« خـوبی »و « نیکویی»معنای این واژه  اینکههمه بر . اختالف نظر دارند مشخص است

مورد اختالف است این است که حـدومرز آن کجـا اسـت؟     آنچهاما ؛ داست متفق هستن

 یگر اختالف بر سر این است که؛د عبارت به

« حُسـن »آن را متصف به صفت  بتوان اچگونه باید باشد ت« جریان امور»

 دانست؟

اوصـاف اسـت نـه     ازجملـه توان فهمید که این واژه با مراجعه به مواوع ابهام می

رو حکـم   یـن ازا. اف کمّی نامشخص بلکه اوصاف کیفیاوصاف کمّی مشخص و نه اوص

گدار در مـتن قـانون   اگر قانون. کند یمنقدناپدیری مفاهیم کیفی به این واژه نیز سرایت 

برد ابهام ناشی از این واژه نیز به محتـوای قـانون منتقـل     ینم کارهباین صفت کیفی را 

 .شد ینم

 در زبـانی مـبهم هسـتند در    های الفاظ مبهم این اسـت کـه وقتـی    ویژگی ازجمله

کـه در زبـان فارسـی حـدومرز معنـایش      « حُسـن ». های دیگر هم مـبهم هسـتند  زبان

در ترجمه انگلیسی قانون . مشخص نیست در زبان انگلیسی نیز این ابهام را با خود دارد
                                                           

1. Process 
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. اسـت  شـده  اسـتفاده « حُسن»معادل  عنوان به« Proper»اساسی که بیان شد از لغت 

 :توان پرسیدمیمان ابهام را دارد و درباره آن نیز این واژه نیز ه

هـایی  چـه صـفات و ویژگـی   « جریان»چیست؟ و اگر یک  «Proper»منظور از 

 متصف کرد؟ «Proper»توان آن را به صفت  یمداشته باشد، آنگاه 

قانون اساسی، ود یـا   070باید پرسید در اصل « حُسن»برای فهم بهتر منظور از 

را مقابـل آن دانسـت یـا بایـد     « قبـبح »توان  یمچیست؟ آیا « حُسن»ه معنای مقابل واژ

 برگرفت؟« حُسن»ود  عنوان بهرا « سوء»

هستند اما با توجه به سیاق و متن قـانون  « حُسن»هر دو واژه، اودادِ واژه  اگرچه

 .دانست« حُسن»را ود « سُوء»اساسی، باید 

به  دوگاهاین  هرچند« دیب»به معنای « سوء» ؛ واست« زشتی»به معنای « قبح»

اند اما آنچه مسـلم اسـت ایـن اسـت کـه در کـاربرد واژه       رفته کارهبمعانی یکدیگر هم 

در . «بـدی »ی بامعناغلبه « سُوء»است و در کاربرد لغت « زشتی»ی بامعناغلبه « قببح»

بـدی  »را قـرارداد کـه بـه معنـای     « سوء جریان امور»باید « حُسن جریان امور»مقابل 

پـ   . گیـرد  یمـ قرار « خوبی»، «بدی»بر اساس این معنا در مقابل . است« ورجریان ام

چیسـت؟ و  « خوبی»حال باید ببینیم  0.«خوبی جریان امور»یعنی « حُسن جریان امور»

هـای آن را  احکـام و شـاخص   ازآن پـ  گنجـد تـا   ای از موجودات عالم میدر چه طبقه

 .شناسایی کنیم

 

 

 

                                                           
؛ خوب در لغت 0272،  دانشنامه فارس، فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد، شیراز،  ه ل ال ر، ، ف ی ت رس داپ خ: رک. 0

 یعنی پسندیده، مطلوب، شریف و پاک
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 «حُسن جریان امور»وجودشناسی 

یا همـان طبقـه جـواهر و أعـراض      0او فالسفه موجودات را به دو مقوله تبع بهارسطو و 

هـر طبقـه   . دادنـد  یمـ موجودات را در یکی از طبقات قـرار  آنگاه تمام  کردند یمتقسیم 

های موجودات منـدر،  و از احکام هر طبقه احکام و ویژگی 1.احکام خاص خود را داشت

و معتقد بود هر آنچه موجود است در یکی از این ا. ی کردتوان شناسایدر آن طبقه را می

بنـابراین اگـر    2.موجـود نیسـت   گنجـد  ینمـ ای و هر آنچه در هیچ مقوله قراردادطبقات 

سـتی  ای کـه در عـالم ه  ، از جهت مقوله و طبقه«خوبی»یا « حُسن»مفهومی همچون 

ی هـا  یژگیواحکام و ی که به آن تعلق دارد بخشی از ا طبقهد بررسی شود بر اساس دار

این شیوه ارسطو پـ  از وی توسـط متفکـران بعـدی نیـز      . گردد یمدیگر آن مشخص 

امروزه موجودات را به دو قسم  که یطور به. کرد دایپتحوالت زیادی  مرور بهدنبال شد و 

 0:کنند یمتقسیم  دیآ یم که ینحو بهزیر و اقسام منشعب از این دو قسم 

 (امور تکرارپدیر)ها کلی .0

هـم   کلی یعنی همان مفهومی که اگر جایی محقق شد ممکن است جای دیگـر 

 اند؛ این امور دو دسته. یعنی تکرار شود محقق شود

 ها؛ اگر شیء را با هیچ چیز مقایسه نکنیم هـر ویژگـی کـه دارد،     خاصه

که چون خاصه . کاغد بودن یلمستط، یا بودن یدسفمانند ؛ خاصه است

                                                           
1. Categories 

؛ ارسطو 70، شماره 0272کیهان اندیشه، ، «جایگاه مقوالت در منطق ارسطو»، محمدسعیدی مهر، : ک.ر. 1
دانست؛ کم، کیف،  نف ، صورت، ماده و جسم و اعراض را بر نه قسم می دانست از؛ عقل،  جواهر را عبارت می

 و اوافه( جده)زمان، مکان، ووع، فعل، انفعال و ملک 
نا، حسین ابن عبداهلل، الشفاء، کتاب المنطق، المقوالت، تصدیر دکتر ابراهیم مدکور، قم، انتشارات سی ابن: رک. 2

 .0220مرعشی نجفی، 
4.See:http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C_%D

9%88_%DA%A9%D9%84%DB%8C [19 January 2016] 

 

http://www.ensani.ir/fa/75/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/16671/magazine.aspx
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C_%D9%88_%DA%A9%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C_%D9%88_%DA%A9%D9%84%DB%8C
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ماننـد   تواند سفید یا مستطیل یا گری هم میو تکرارپدیر است، کاغد دی

 .باشد اینها

 اوصافی هستند که در مقایسه شیء بـا شـیء دیگـر     ها نسبتها؛  نسبت

 .تر بودن چیزی در قیاس با چیز دیگرمانند سنگین؛ شوند یممعلوم 

 :دارند باهمخاصه و نسبت دو تفاوت مهم 

  مربـوط   سؤالخالف بر -مربوط به نسبت سؤالپاسخ به  اینکهتفاوت نخست

مـثالً  « در مقایسه با چـه؟ »منوط به این است که نخست بپرسیم  -به خاصه

جریـان  »توان پرسـید   یم« .جریان امور حَسَن یا خوب است»گوییم  یموقتی 

 ؛«امور در قیاس با چه چیز حَسَن یا خوب است؟

  یـک  محال است که شیء . ای را دارد یا ندارد ؛ شیء یا خاصهاینکهتفاوت دوم

، ممکن اسـت  اه« نسبت»اما در ؛ خاصه را هم داشته باشد و هم نداشته باشد

واجد باشد و همان وصف را در قیـاس  « الف»یک شیء وصفی را در قیاس با 

در قیـاس بـا امکانـات    « جریـان امـور  »مثالً ممکن است . باشد فاقد « ب»با 

ـ  « جریـان امـور  »باشـد و همـین   « حسـن »یـا  « خوب»موجود،  ا در قیـاس ب

 .نباشد« حسن»یا « خوب»ها و نیازهای عامه مردم مطلوب

 (امور تکرارناپدیر)ها جزئی .1

هایشـان   یعنـی دومـی ندارنـد امـا خاصـه     ؛ نظیرند ها در عالم تکرارناپدیر و بیجزئی

 .تکرارپدیرند( خاصشانهای ویژگی)

 شوند؛ امور جزئی به دو دسته تقسیم می

 ؛0انتزاعی؛ مکان و زمان ندارند 

                                                           
« ساله تر از پنجاه زنِ ایرانیِ ریاویدانِ مسن»ها؛ مانند  مجموعه. شود ها و قضایا می امور انتزاعی، شامل مجموعه. 0

کاررفته اما خود  گر چه در محتوای این قضیه زمان به« دیروز من با پدرم مکالمه تلفنی داشتم»و قضایا؛ مانند 
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 امـور  (. بنـد مند و مکـان زمان)ـامی؛ این امور در قید زمان و مکان هستند انضم

 :شوند یمانضمامی خود به دو قسم تقسیم 

 واحـد  درآنرویـداد   یکلِ اجزا. در بستر زمان ناماندگار است رویداد 0رویدادها؛ 

خسـته  »مثـال؛  . دیگر بیایـد   وجود ندارد بلکه باید یک جزء از آن برود تا جزء

ایـن قسـم از موجـودات    . «اجـرایِ قـوانین  »و « جریانِ امور»یا . «اشدنِ شم

و ( بنـد منـد و مکـان  زمـان )رویدادها هستند و احکام امـور جزئـیِ انضـمامی    

توان به این نکتـه پـی    یمینجا ا. شود یمبار  ها آنناماندگار در بستر زمان، بر 

؛ ی نیسـتند یک امور کل هیچ« اجرای قوانین»و هم « جریان امور»برد که هم 

-که عمومـاً صـاحب   ها آنبحث از وجود نسبت عام و خاص من وجه میان  و

 1.، ناشی از یک خطای فکری بوده استاند کردهطرح  ها آننظران درباره 

نظـران دربـاره نسـبت عـام و     ممکن است گمان شود که بحث صـاحب 

اجـرای صـحیح   »و « حسـن جریـان امـور   »خاص من وجه میان دو مفهـوم  

کـه   طور همانها و ها بوده و نه واقعیت عینی آنبحث از مفاهیم آن، «قوانین

اما واقع این است که از تووـیحات  ؛ دانیم مفاهیم ازجمله امور کلی هستند یم

تـوان فهمیـد بحـث ایشـان بـر سـر       کنند می یمهایی که ایشان ارائه و مثال

رو و از همـین  انـد مفاهیم نبوده بلکه امر واقعِ خار، از ذهن را مد نظر داشـته 

 :گفتند یم

وـرورتاً بـه   « قـانونی  اجرای صـحیح »هر  چنین نیست که»

طرف دیگر چنـین نیسـت کـه     از و بیانجامد« امور جریان حسن»

                                                                                                                           
. باشد و زمانی هم از بین برود جهت که قضیه است زمان ندارد یعنی چنین نیست که زمانی بوجودآمده ه ازآنقضی

 .توان گفت این قضیه در کجای عالم است مکان هم ندارد یعنی نمی
1. Events 

 .دیگر خلط امر ذهنی با عینی عبارت خطای موسوم به خلط مفهوم و مصداق یا به. 1
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 قـوانین  اجرای صحیح از برآمده نیز همواره «امور جریان حسن»

 0«.باشد

از عبارت باال عینی و خار، از ذهن بودن مووورِ مورد بحـث ایشـان را   

 .وان فهمیدتمی

 مانند این کاغد؛ در بستر زمان ماندگارند 1چیزهـا؛. 

 0.، در آنِ واحد وجود دارد و قائم به خود است آن یهمه اجزا 2جواهر؛( الف

اعـراض ازجملـه    زیـرا غیرجواهر؛ منظور از غیرجواهر، اعراض نیست  ( ب

و « هـا  خاصـه »: هستند که دو قسـم داشـت  ( ها یکل)امور تکرارپدیر 

عبارت است از آن امور ناتکرارپدیرِ « غیرجواهر»مراد از  .«ها نسبت»

آن  یاجـزا  تمـام ماندگار که ( بندمند و مکانزمان)انضمامیِ ( جزئی)

هـا   ها، شکاف مانند سایه؛ در آن واحد وجود دارد اما قائم به غیر است

 2...و   ها ، انبوه(میان یک چیز)ها   ، سوراخ(میان دو چیز)

 این است که؛ شده ارائهتقسیمات ماحصل بحث باال و 

  ً؛است« کلی»ازجمله اوصاف و مفاهیم « خوبی»و « حُسن»اوال 

                                                           
 .17ن امور؛ کنکاش نظری و مفهومی و شاخص سازی، ص حُسن جریا: رک. 0

2. Things 

3. Substance 

ها که عالم زندگی عادی ماست؛ مانند  ها و عادی گانه به شرح زیر است؛ عالم متوسط مثال جوهر در عالم سه. 0
شمارش در  که واحد( Microcosmic)ها  نهایت کوچک عالم بی. و حیوان  و علف  گیاهان اعم از بوته و درخت

. ها ها، پوزیترون ها، مزون ها، نوترون  ها، پروتون ها، الکترون ها، اتم تر از آن است؛ مانند مولکول و پایین  آن مولکول
احکام . ها واحد شمارش در آن کمتر از کهکشان نیست؛ مانند ستاره( Macrocosmic)ها   نهایت بزرگ عالم بی

نهایت  ها جواهر یا جامدند یا مایع و یا گاز اما در عالم بی لم متوسطاین سه عالم متفاوت است مثالً در عا
اند نه جامد و نه گاز؛ بنابراین اگر روشن شود که یک  ها نه مایع تر از آن ها و پایین ها و اتم ها مولکول کوچک

 .شود گنجد بخشی از احکام آن نیز روشن می یک از طبقاتِ مووورِ بحث می موجود در کدام
5. Mass 

 .0221شناسی فلسفی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ملکیان، مصطفی، انسان: رک. 2
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  ًاست؛ ها« نسبت»ازجمله « حُسن»ثانیا 

  ًامور جزئی انضمامی هستند؛« قوانیناجرای »و « جریان امور»ثالثا 

  شـمار  بـه ، ازجملـه رویـدادها   «اجـرای قـوانین  »و هم « جریان امور»رابعاً هم 

کـه بـرای بیـان    « عام و خاص مـن وجـه  »ند و لدا طرح بحث از نسبت آی یم

خطا و سالبه به انتفاء مووور  ها آن درموردشود  یمرابطه میان دو کلی مطرح 

ها دو کلی نیستند بلکه جزئی هستند و بحث نِسَب اربعـه میـان   این زیرا. است

 .ها معنا ندارد یجزئ

حسـن  »حاکم بـر بحـث    0د اساساً پارادایمنکته پایانی این فصل باید افزو عنوان به

نظران که موجب شـده ایـن دو   در میان صاحب« اجرای صحیح قوانین»و « جریان امور

هـا  بـودن آن « عام و خاص من وجـه »دو امر کلی بپندارند و به خطا درباره  عنوان بهرا 

نداشته و ثانیاً به پردازی کنند، پارادایم نادرستی بوده که اوالً دو امر جزئی را کلی پنظریه

به . و به فرض اثبات آن، خاصیتی بر آن مترتب نبود یا رابطهفرض صحت وجود چنان 

اسـت  « عـام و خـاص مـن وجـه    »شد که میان این دو، رابطه دیگر سخن اگر ثابت می

عام »حقیقت آن است که پارادایم  1.شد ینممرتفع  ها آندردی از ابهام موجود در  بازهم

تغییر یابد و با این تصور ذهنی « هدف و وسیله»ین دو باید به پارادایم دیدنِ ا« و خاص

یـابی بـه آن   هدفی است کـه دسـت  « حسن جریان امور»به مووور نگریسته شود که 

 2.است« اجرای صحیح قوانین»خواهد و یکی از وسایل مهم آن  یموسایلی 

شـود   یمتر ز آسانرا بپدیریم پاسخ به این پرسش نی« هدف و وسیله»اگر پارادایم 

 که؛

                                                           
 انگاره و تصور ذهنی غالب در فضای فکری یک جامعه. 0
 .شده است ها طرح منظور رفع ابهام از آن ها به تمام این بحث. 1
نیز نیاز دارد؛ « قوانین صحیح»ه لوازم دیگری همچون ، ب«اجرای صحیح قوانین»حُسن جریان امور عالوه بر . 2

 «اجرایِ صحیح»الزم است و هم « قانونِ صحیح»یعنی هم 
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تعارض میان حسن جریان امور و اجرای صحیح قـوانین   درصورت»

 «سازمان بازرسی کل کشور باید کدام را برگزیند؟

اجرای »، برای «حُسن جریان امور» اگرچهینجا تدکر این نکته نیز الزم است که ا

سـت بـرای   ی اا« وسـیله »و « ابزار»است اما خودش « هدف» منزله به« صحیح قوانین

شـود،   یمـ اهدافی باالتر که آن اهداف متناسب با مکاتب مختلف فلسفه حقوق، مختلف 

گاه آن اهدافِ باال، برقراری نظم، عدالت و انصاف است، گاه تأمین و برآوردن نیازهـا و  

را « اجـرای صـحیح قـوانین   »توان گفـت   یمیگر د عبارت به ...تمایالت عامه مردم و گاه

خواهیم تـا   یمرا « حسن جریان امور» و محقق شود« جریان امور حسن»خواهیم تا  یم

دسـت محقـق    ینازایا اهدافی « نیازها و تمایالت مردم»، «انصاف»، «عدالت»، «نظم»

 .گردد

 

 معناشناسی حُسن جریان امور

ازجمله امور کلـی و مشخصـاً ازجملـه    « خوبی»یا « حُسن»بحث شد که صفت  تاکنون

ِکم دو طرف است به دیگـر سـخن نسـبت    نا که نیازمند دستبه این مع. ها استنسبت

ینشان، طرف تناسب بهها اموری هستند که نسبت. همواره الاقل نسبت میان دو چیز است

را در « جریـان امـور  »اگـر  « خوبی یا حسن جریان امور»مثالً در بحث . شوندمتغیّر می

را در « جریان امور»باشد و اگر « حسن»یا « خوب» بسا چهلحاظ کنیم « الف»قیاس با 

رو در تعیـین حـدومرز    یـن ازا. نباشد« حسن»یا « خوب»در نظر بگیریم، « ب»قیاس با 

 :کم با سه پرسش مهم روبرو هستیمدست« حُسن»یا « خوبی»

 از منظر چه کسی؟« خوبی» .0

 در قیاس با چه چیزی؟« خوبی» .1

 ای؟از چه بُعد و جنبه« خوبی» .2
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کـه هـدف    -«حُسن جریان امور»به رفع ابهام از  درواقعی باال ها پرسشبه پاسخ 

رفـع ابهـام، شـیوه تعیـین یـا تشـخیص        تبـع  بـه منجر خواهد شد و  -این تحقیق است

 .گرداندهای آن را نیز آسان میشاخص

در یک شـبکه معنـایی   « حُسن جریان امور»دهد که  یمسه پرسش یادشده نشان 

تنیـدگی  درهـم  0های دیگری در سیاق معنایی کنـونی اهیم و واقعاست و با مف فهم قابل

که در فلسفه حقـوق طـرح    مانند اینهامثالً با مفهوم عدالت، آزادی، نظم و . خاصی دارد

شود یا با واقعی همچون قوه قضـائیه کـه در ماهیـت، وظـایف، اختیـارات، ابزارهـا،        یم

شـود کـه    یمـ یی مشـاهده  ها لفهمؤها، اهداف و فلسفه تأسی  آن، ها، محدودیتروش

هـای  ها به دستگاهها و امکانهایی را با خود دارد و این محدودیتها و امکانمحدودیت

مثالً قوه قضائیه موظف به مداخله در مسائل مدیریتی از جهـت  . کندتابع نیز سرایت می

هـا و  تو در راستای رفع خصوم حقوقی -مدیریتی بودنشان نیست و صرفاً از بُعد قضائی

   ایـن امـر موجـب    . تواند در تعامالت اجتمـاعی ورود پیـدا کنـد   تحقق عدالت و نظم می

های تابع قـوه قضـائیه   ها از سایر دستگاهشود که جواز مداخله خار، از این چارچوبمی

  هـا وارد شـود،   یگر وقتی قوه قضـائیه، نتوانـد در برخـی حـوزه    د عبارت ؛ بهنیز سلب شود

 .توانند چنین ورودی داشته باشند قوه قضائیه نیز نمی های تابعسازمان

لحـاظ  « حُسن جریان امـور »های دیگری که باید در شبکه معنایی مفاهیم و واقع

ماهیت، وظـایف، اختیـارات، ابزارهـا،    از حیث )عقل، سازمان بازرسی : از اند عبارتشود، 

قـوق،  ، شـورای نگهبـان، فلسـفه ح   (هـا، اهـداف و فلسـفه تأسـی      یتمحدود، ها روش

هـا، اهـداف،    یتمحدودماهیت، وظایف، اختیارات، امکانات، از حیث )ی اداری ها دستگاه

، دانش مدیریت، سالمت و فسـاد اداری، علـلِ سـالمت و فسـاد اداری،     (فلسفه تأسی 

                                                           
کار رفته هدر آن ب« حُسن جریان امور»منظور از سیاق معناییِ کنونی، سیاق قانون اساسی است که عبارت . 0
 .است
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اداری، سـوء جریـان امـور     در امورشفافیت و ابهام در امور اداری، علل شفافیت و ابهام 

 .اداری، اجرای قوانینِ صحیح

 رح شـد، طـ تـر   یشپهای باال و مراجعه به سه پرسشی که ه به مفاهیم و واقعتوج

برخـی  . گنجـد  یمها در پاسخِ پرسش نخست دهد برخی از این مفاهیم و واقع یمنشان 

معنای این سخن آن است که اگـر  . در پاسخِ پرسش دوم و برخی در پاسخِ پرسش سوم

آیـد برخـی از    یمـ ده پاسـخ دهـیم الزم   گانه یادشهای سهاز پرسش هریکبخواهیم به 

ایـن مفـاهیم   . لحـاظ کنـیم  « حُسـن جریـان امـور   »مفاهیم بـاال را در تفسـیر معنـای    

قیدی  هریککنند و را روشن می« حُسن جریان امور»بخشی از مقومات ماهوی  هریک

را « حُسـن جریـان امـور   »تمام ماهیـت   درمجمور اینکهافزاید تا  یمبر قیود معنایی آن 

را موووعی در قلمرو دانـش  « حُسن جریان امور»مثالً اگر دانش مدیریت . دهند نشان

هــا، کنــد، ماهیــت، وظــایف، اختیــارات، ابزارهــا، روش یمــمــدیریت معرفــی و تفســیر 

ها، اهداف و فلسفه تأسی  قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور یک قید محدودیت

بنـابراین بایـد   ؛ اسـت « حقوق»ید و آن قید افزادر دانش مدیریت می شده ارائهبه تفسیر 

قانون اساسی در حسن جریان امور  070گفت سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 

های اداری از بُعد حقوقی و قضایی ورود موووعی در قلمرو مدیریت در دستگاه عنوان به

کـار مـدیریتی از    مدیریت کار مدیران است و انتظار زیرا. کند نه از بُعد مدیریتیپیدا می

 هریـک به همین ترتیب . سازمان حقوقی، قضایی یا شبهه قضایی انتظاری موجه نیست

افزایند تا به معنای نهایی آن می« حسن جریان امور»از مفاهیم یادشده قیدی بر معنای 

 .در سیاق قانون اساسی برسیم

ر شـبکه  د« حسن جریـان امـور  »با این توویحِ مقدماتی، اینک به بررسی مفهوم 

 .پردازیم معنایی مفاهیم یادشده می
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حُسـن  »بنابراین در فهم ؛ از اوصاف نسبی است« حسن»یا همان « خوبی»گفتیم 

وظیفه و فلسفه وجـودی سـازمان    عنوان بهقانون اساسی  070که در اصل « جریان امور

ی حـدود و مرزهـای معنـای    نـوع  بـه  هریـک بازرسی بیان شد، با چند امر مواجهیم که 

 :اند از این امور عبارت. کنند را مقید می« ن جریان امورحس»

کنـد  را مقیـد مـی  « حسن جریان امور»عقل؛ نخستین امری که حدود و مرزهای  .0

هـا و  گری است که میان اقسام منفعـت منظور از عقل، همان قوه سنجش. عقل است

کند یک می، دائمی و موقت تفکبلندمدت، مدت کوتاهیرمادی، غوررها، اعم از؛ مادی، 

پ  بر ایـن اسـاس اولـین    . گزیندنفعش بیش از هزینه و زیانش است را برمی آنچهو 

به ایـن معنـا کـه منـافعش      هم آنعاقالنه بودن آن است « حسن جریان امور» مؤلفه

بـا ایـن   . اسـت « نافع بودن»به معنای « حُسن»در این معنا . بیش از وررهایش باشد

دانست کـه منـافعش   « حسن»توان  ی را می« مورجریان ا»توان گفت آن توویح می

ای جریـان   گونـه  ممکن است در یک دستگاه اداری، امور بـه . هایش باشدبیش از زیان

شده خود نیز برسد، اما برای رسـیدن   داشته باشد که آن دستگاه اداری به اهداف تعیین

وعی و اوواعی باید، پرداخت نماید در چنین و ازآنچههایی بیش به این اهداف، هزینه

، جریـانی  «جریان امور»های پرداختی بیش از منافع دریافتی باشد، هزینه اینکهمشابه 

 .خواند« حسن»نیست که بتوان آن را 

کند عبـارت  قیودی را بار می« حُسن جریان امور»قوه قضائیه؛ واقعِ دیگری که بر  .1

ا، اهـداف و فلسـفه   هـ ها، محـدودیت است از؛ ماهیت، وظایف، اختیارات، ابزارها، روش

قانون اساسی، نظارت بر حُسن هـر   070به این معنا که در اصل . تأسی  قوه قضائیه

جریانِ اموری که صرفاً عاقالنه باشد، وظیفه سازمان بازرسی نیست بلکه تنها نظـارت  

هایِ عاقالنه اموری جزء وظایف سازمان است کـه بـا ماهیـت، وظـایف،     بر آن جریان

و فلسـفه وجـودی قـوه قضـائیه      هـا، اهـداف  هـا، محـدودیت  ا، روشاختیارات، ابزارهـ 

پردازد که با ماهیت،  سازمان بازرسی، صرفاً به جریان اموری می. همخوانی داشته باشد
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و فلسفه وجودی قوه قضـائیه،   ها، اهدافها، محدودیتوظایف، اختیارات، ابزارها، روش

ز، از بُعد حقوقی و قانونی آن است نه تناسب دارد و مداخله سازمان در امور مدیریتی نی

توان دریافت که چگونه دایره و قلمـرو   با این توویح می. از بُعد مدیریتی و اجرایی آن

هـا،  واسطه ماهیـت، وظـایف، اختیـارات، ابزارهـا، روش     به« حسن جریان امور»مفهوم 

یکـی از   بنـابراین . شـود  تر میو فلسفه وجودی قوه قضائیه، تنگ ها، اهدافمحدودیت

بودنِ بـا ماهیـت، وظـایف،    « متناسب»ینجا ابودن در « حسن»یا « خوب»های  مؤلفه

 .و فلسفه وجودی قوه قضائیه است ها، اهداف ها، محدودیت اختیارات، ابزارها، روش

، بـر  «حسن جریان امـور »سازمان بازرسی کل کشور؛ واقعیت دیگری که در فهم  .2

ماهیـت، وظـایف، اختیـارات،    : ، عبارت است ازافزاید محدودسازی دایره معنایی آن می

. ها، اهداف و فلسفه تأسی  سـازمان بازرسـی کـل کشـور    ها، محدودیتابزارها، روش

های اموری که در قلمرو قوه قضائیه هست نیز معنای این سخن آن است که از جریان

مد  یاموربودن آن دسته از جریانِ « حسن»یا « خوب»نیست بلکه  مدنظرها تمام آن

هـا، اهـداف و   هـا، محـدودیت  نظر است که با ماهیت، وظایف، اختیارات، ابزارها، روش

معنـای   بـازهم ینجا ا. فلسفه تأسی  سازمان بازرسی کل کشور، همخوانی داشته باشد

هـای   توان گفت یکی دیگـر از مؤلفـه   پ  می. شود محدودتر می« حسن جریان امور»

بـودن آن اسـت امـا    « متناسـب »ینجا نیـز  ابودن جریان امور در « خوب»یا « حسن»

 .متناسب بودن با سازمان بازرسی کل کشور و استلزامات آن

« حُسـن جریـان امـور   »هایی کـه در معنـا و مـراد از    شورای نگهبان؛ ازجمله واقع .0

یرد شورای نگهبان و تفسیری است که ایـن شـورا از مـاده    قرار گورورتاً باید مد نظر 

شاید این اشکال طرح شـود کـه   . ارائه کرده است« امور حسن جریان»و عبارت  070

گفتـه در  های پـیش تنها مرجع تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است و لدا واقعیت

 -هـای علمـی   اما تفکیک میان بحث؛ آید نمی کارهب« حُسن جریان امور»فهم معنای، 



 زارش پژوهشیگ 11 

 

به ایـن معنـا   . ندگرداقراردادی این اشکال را مرتفع می -های حقوقی تفسیری با بحث

های یادشـده بایـد در تفسـیر    است تمام واقعیت« حقیقت»که اگر بحث بر سر کشف 

باشد تنها مرجـع معتبـر   « اعتبار»اما اگر بحث بر سر ؛ لحاظ شود« حُسن جریان امور»

است کـه حقـایق    پرواوح، شورای نگهبان است و «حُسن جریان امور»فهم و تفسیر 

 .تباری استهای اععلمی، غیر از واقع

معتقدنـد فلسـفه حقـوق نـه      0نظـران  آنچه برخی از صاحب برخالففلسفه حقوق؛  .1

« فلسـفه حقـوق  »، بلکـه  «فلسفه اخالق»ای از است و نه شاخه« حقوق»ای از شاخه

کند؛ مفاهیم اولیـه حقـوق،   ای از فلسفه است که درباره موووعات زیر بحث میشاخه

هـای  شناختی و لـوازم منطقـی آمـوزه    معرفت های حقوقی، لوازمهای گزارهفرضپیش

هـای مختلـف   یت جایگاه حقوق به لحاظ تقدم و تـأخر در میـان شـاخه   درنهاحقوق و 

 .دانش بشری

، اهمیـت دارد  «حسـن جریـان امـور   »های  هایی که در تعیین مؤلفهازجمله واقع

م، قائـل باشـی  « فلسفه حقـوقی »ما به چه  اینکه. است« مبانی حقوق و فلسفه حقوق»

فلسفه حقوق، دانشی است کـه در  . کندرا دگرگون می« حسن جریان امور»فهم ما از 

شود که؛ تعریف حقوق چیست؟ مبنای احکام حقـوقی   آن مسائلی از این قبیل طرح می

کننـده  یگر آن منبع پنهان و نیرومند که پایه قواعد حقوقی و توجیهد عبارت بهچیست؟ 

ا باید از قواعد حقوق اطاعت کنـیم؟ هـدف قواعـد    چر 1الزام ناشی از آن است چیست؟

 2...حقوقی چیست؟ و 

های مختلفی را بـه وجـود    پاسخ به پرسش از مبنای احکام حقوقی، مکاتب و دیدگاه

 :اند از ترین مکاتب حقوق عبارت دو مکتب از مهم. آورده است

                                                           
 .12و  11و  02، ص 0فلسفه حقوق، ، : رک. 0

 .27همان، ص : رک. 1

 .12-10همان، ص : رک. 2
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انـد  بسیاری از حکیمان گفته(: حقوق فطری یا طبیعی)گرایان  مکتب آرمان. الف

گدار باید از قواعد عدالت پیـروی کنـد و    قانون: مبنای اصلی حقوق عدالت است

ی حـاکم را  دستورهای ناگزیر به اجرای آن هستند که درصورتپیروان قانون نیز 

بلکه . لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حکومت نیست ...عادالنه بیابند

عنوان حقوق  ای بهقاعده. موافقت داردآن است که این اصول با عدالت  به خاطر

 0.آسایش و نظم عمومی، حافظ عدالت نیـز باشـد   بر عالوهقابل احترام است که 

اگر این فلسفه حقوق را بپدیریم که مبنای احکام حقوقی، عدالت است، آنگاه آن 

دانسـت کـه در تحقـق آسـایش،     « حسن»یا « خوب»توان  جریان اموری را می

 .باشد مؤثرترتر و در جامعه نافع نظم عمومی و عدالت

بر اساس سخن باال، وظیفه سازمان بازرسی این خواهـد بـود کـه جریـان     

های اداری را تحت نظر داشته باشد تا ببینـد کـه کـدام جریـان      امور در دستگاه

 .کندآسایش، نظم عمومی و عدالت را بیشتر تأمین می

ین مکتـب، قـدرتِ حکومـت یـا     پیروان ا نظر به(: تحققی)گرایان مکتب واقع. ب

و بـه   خـود  خودبـه اصول حقوقی، . وجدان عمومی، مبنای حقوق است نه عدالت

خواه هـدف آن حفـظ   . لحاظ اتکایی که به اراده دولت دارد همیشه محترم است

هـای مـادی و    یـت واقعدر ایـن مکتـب بـه    ... نظم باشد یا اجرای اصول عدالت

حقـوق،  ...  .فلسفی توجه شده اسـت  هایخارجی بیش از کمال مطلوب و آرمان

    خیـزد و هـیچ هـدفِ    برمـی  هـا  آنزاده خواست مردم اسـت و از نیـاز و تمایـل    

 ...کند ینمساخته و ثابتی آن را رهبری پیش

                                                           
 .01همان، ص : رک. 0
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طرفداران این مکتب حقوق را ناپایدار و ناشی از ووـع حکومـت و سـیر     

یریم آنگاه آن جریـانی  اگر این مبنای فلسفی را بپد 0.دانند تاریخی هر جامعه می

رود که نیازها و تمایالت مردم را بیشـتر   می شمار به« حسن»یا « خوب»از امور 

واسـطه فلسـفه    هایی را که بـه  توان برخی مؤلفه با این توویح می. برآورده نماید

 .شود درک کرد لحاظ می« حسن جریان امور»حقوق، در معنای 

« حُسـن جریـان امـور   »ر شبکه معنایی های اداری؛ امر واقع دیگری که ددستگاه .2

های اداری از جهـت ماهیـت،   دستگاه. های اداری هستندباید لحاظ شود، خودِ دستگاه

در . تفاوت دارند باهمها، اهداف، فلسفه تأسی  وظایف، اختیارات، امکانات، محدودیت

ت توان به صـف  را می« جریان اموری»شود تا بگوییم  نظر گرفتن این نکته موجب می

بیشـتر در راسـتای ماهیـت، وظـایف،      هرچـه متصـف کـرد کـه    « حسن»یا « خوب»

 .ها، اهداف و فلسفه تأسی  آن دستگاه اداری باشداختیارات، امکانات، محدودیت

شـود   که برای بازرسی وارد دستگاه اداری می یهنگامسازمان بازرسی کل کشور 

در  انـدازه آن دسـتگاه تـا چـه     باید بررسی کند که؛ آیا جریان امور به شکل کنونی، در

ها، اهـداف و فلسـفه    راستا و متناسب با ماهیت، وظایف، اختیارات، امکانات، محدودیت

 تأسی  آن دستگاه اداری است و تا چه اندازه از این محور دور شده است؟

حُسـن  »دانش مدیریت؛ دانش مدیریت از دیگر امور اسـت کـه در فهـم مـراد از      .7

نظـران بـر ایـن    ازاین گفتیم برخـی صـاحب   یشپ. نظر قرار گیردباید مد « جریان امور

موووعی است در قلمرو امور اجرایـی، لـدا بـه دانـش     « حسن جریان امور»باورند که 

افزاییم که آن بُعد  کنیم اما بر آن میاین نکته را تأیید می اگرچه. مدیریت مربوط است

ی عـدالت و  برقرارکننده  تأمین که بُعد حقوقی و قانونی است و« حسن جریان امور»از 

ابعـاد   تمـام مد نظر اسـت نـه   « حسن جریان امور»است، در معنای  ها خصومتفصلِ 

                                                           
 .00همان، ص : رک. 0
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پـدیریِ مسـتمر   بینـی پیش»ای همچون بنابراین مؤلفه مدیریتی؛ «حُسن جریان امور»

  داری و امثـال ایـن امـور محقـق     یی، روشمندی، برنامـه گراوابطهواسطه  که به «امور

کننده حـق امنیـت روانـی مـردم و رفـع نگرانـی دربـاره         که تأمین جهت آنازشود می

با ایـن  . آید می شمار به« حُسن جریان امور»های معنایی  شان است، یکی از مؤلفه یندهآ

گـرا،  ای وـابطه  گونـه  است کـه بـه  « حسن»ی « جریان امور»توان گفت  توویح می

شـان را   و رفع نگرانی درباره آینـده  دار باشد که حق امنیت روانی مردمروشمند، برنامه

 .برآورده کند

 ارزشـیابی  و بررسی نظارت، قابلیت منظور بهها و عملکردها فعالیت مستندسازی

مخاطبـان،   و ذینفعـان  منـدی و تحقـق روـایت   ییگـو  پاسـخ زمـانی و   دوره در یـک 

کنـد مؤلفـه مـدیریتی دیگـری از      خواهی مردم را تـأمین مـی  که حق پاسخ جهت ازآن

آیـد کـه    می شمار به« خوب»ی، « جریان امور»پ  . خواهد بود« سن جریان امورح»

نکتـه  . تـأمین کنـد  نیـز  مخاطبان را  و نفعان طلبی ذیخواهی و حق روایتحقِ پاسخ

رسانی نیز ذیل مباحث مربوط بـه   ها و اطالر کارگیری رسانه بحث از به اینکه ذکر قابل

 .شود یی طرح میگو پاسخخواهی و پاسخ

 از جهـت سـرعت،   امور توان نام برد، روان بودن ه مدیریتی دیگری که میمؤلف

، موقـع  بهکه حق دریافت خدمات مناسب،  رو ازآن. کار است گردش سهولت و دقت در

« حسـن »آسان و عمومی یکی از حقوق شهروندی است، لدا به جریانی از امور، صفت 

نیـز  آسان و عمومیِ افـراد را  ، موقع بهکنیم که حق دریافت خدمات مناسب،  اطالق می

 .به شایستگی فراهم نماید
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نیز یکـی از وظـایف    0صحیح رسانی اطالر و اطالعات به آسان اگرچه دسترسی

بودنش، در حوزه و قلمرو وظایف قوه قضائیه و سازمان مدیریت است، اما از جهت حق

چنـین  « ورحسن جریان ام»توان در بیان مراد از  بازرسی کل کشور قرار دارد و لدا می

است کـه حـق دسترسـی آسـان بـه اطالعـات       « حسن»ی، « جریان امور»گفت که 

 .کند صحیح را برای افراد جامعه برآورده می

جریـان  »هـای مـدیریتی آن   توان گفت با نظـر بـه شـاخص    خالصه می طور به

 :آید که می شمار به« خوب»و « حسن»، «یامور

 ـ     داری، حـق گرایی، روشمندی، برنامـه با وابطه ع امنیـت روانـی مـردم و رف

 نگرانی درباره آینده را برآورد؛

 را تأمین کند؛ نفعان طلبی ذیخواهی و روایتحق پاسخ 

  ،افراد را به شایسـتگی  ، آسان و عمومیِ موقع بهحق دریافت خدمات مناسب

 فراهم نماید؛

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

 .کند

تـرین مفـاهیمی کـه بایـد در تفسـیر مـراد از        سالمت و فساد اداری؛ یکی از مهم .8

 بر اسـاس . لحاظ شود، مفهوم، سالمت اداری و فساد اداری است« حسن جریان امور»

عبـارت  « فسـاد اداری »آمـده،   سالمت اداری و مقابله با فسـاد  یقانون ارتقاآنچه در 

 1:است از

سط هر شخص حقیقی یـا حقـوقی   هرگونه فعل یا ترک فعلی که تو»

هدف کسـب هرگونـه    صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با به

                                                           
 تخصصی ؛ گزارش میزگردهای01حُسن جریان امور؛ کنکاش نظری و مفهومی و شاخص سازی، ص : رک. 0

و بهار  0288آن، سازمان بازرسی کل کشور، زمستان  های شاخص و جریان امور حسن مووور ابعاد بررسی
0282. 
 .7/8/0221قانون ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد، مصوب  0لف ماده بند ا: رک. 1
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منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگـری، بـا نقـض    

قوانین و مقررات کشوری انجام پدیرد یـا وـرر و زیـانی را بـه امـوال،      

 .مردم وارد نمایـد  منافع، منابع یا سالمت و امنیت عمومی و یا جمعی از

نظیر رشاء، ارتشاء، اختالس، تبـانی، سوءاسـتفاده از مقـام یـا موقعیـت      

غیرقـانونی  های  اداری، سیاسی، امکانات یا اطالعات، دریافت و پرداخت

هـای   از منابع عمـومی و انحـراف از ایـن منـابع بـه سـمت تخصـیص       

 «.یاسناد و سوابق اداری و مال یغیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفا

 :پنج ویژگی مهم دارد« فساد اداری»تعریف باال،  بنابر

 ؛یا فعلِ عامدانه است یا ترکِ عامدانه فعل .0

 ؛شود یا شخص حقوقی یا شخص حقیقی مرتکب آن می .1

 تواند فردی، جمعی یا گروهی باشد؛ می .2

یرمسـتقیم بـرای خـود یـا     غهدف آن کسب منافع یا امتیازات مستقیم یـا   .0

 دیگری است؛

امـوال،  به ورر و زیانی با »همراه است یا « قوانین و مقررات نقضِ»یا با  .1

 .0از مردمگروهی عموم یا  «منافع، منابع یا سالمت و امنیتِ

در شبکه معنایی خود نسبت به مفهوم سالمت اداری « حسن جریان امور»وقتی 

 شود؛ شود، چنین تفسیر می و فساد اداری در نظر گرفته می

رود کـه   مـی  شمار به« خوب»و « حسن»ی، « جریان امور»آن » 

در آن هیچ فرد، جمع یا گروهی، نتواند با فعل عامدانه یا ترک عامدانه 

وـرر و زیـانی   واسطه  به»یا « نقضِ قوانین و مقررات»وسیله  فعل، به

                                                           
انداز سازمان بازرسی  نیازهای علمی و مهارتی تحقّق اهداف چشم پیش»عارف، روا، گزارش پژوهشی، : رک. 0

 .12-02، ص 0220، تیرماه 70، سال هشتم، شماره «0010کل کشور در افق 
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، از مـردم گروهی عموم یا  «اموال، منافع، منابع یا سالمت و امنیتِبه 

مستقیم برای خود یا دیگـری کسـب   یرغمنافع یا امتیازاتی مستقیم یا 

 «.کند

ی، « جریـان امـور  »به دیگر سخن بر اساس مفهوم سالمت و فسـاد اداری، آن  

« جریـان امـور  »درواقـع  . است که در آن وقور چنین مسائلی ممکـن نباشـد  « حسن»

 .، همان جریانِ سالمِ اداری است«حسن»متصف به صفت 

در شـبکه معنـایی   « ن جریان امورحس»شفافیت و ابهام اداری؛ مفهوم دیگری که  .2

طور کـه   همان. اداری است« شفافیت و ابهام»خود با آن ارتباط تنگاتنگ دارد، مفهوم 

ها درباره فساد اداری آن است که  یدگاهدترین شدهترین و پدیرفته یجرادانیم یکی از  می

طور کـه   انبلکه ابهام حاکم باشد و هم« شفافیت»دهد که نه رخ می آنجافساد اداری، 

را  ی« جریان امـور »بر اساس این سخن، آن . است« ابهام پناهگاه شیادان»دانیم  می

دانست که در آن شفافیت، به بیشترین حـدّ ممکـن رسـیده باشـد و     « حسن»توان  می

-بیشـتر شـفاف  « جریان امـور » هرچهبه دیگر سخن، . ابهام به کمترین مقدار ممکن

گر ایـن نکتـه نیـز    این سخن بیان. گردد زوده میآن اف« حُسن»سازی شود، بر میزان 

اوصاف اشتدادی است که مقادیر مختلف دارد به این معنـا   ازجمله« حسن»هست که 

اسـت و جریـان امـوری دیگـری کـه      « حَسَن»توان جریان اموری را یافت که  که می

 .است« ترحَسَن»

عنوان ابزارهای  به هاتوان نقش رسانه می گفته شددر باال درباره شفافیت  ازآنچه

هر کـه در پـی   . نتیجه گرفت« حسن جریان امور»سازی را نیز در تحقق اصلی شفاف

را « سازیشفاف»است و هر که « سازیشفاف»است، ناگزیر به « حسن جریان امور»

حسـن جریـان   »درواقع مطالبـه  . ها نداردکارگیری رسانه جوید، گزیر و گریزی از به یم

کـه لـوازم آن   -هـا  ی از رسـانه حـداکثر بدون التزام بـه اسـتفاده   ، «شفافیت»و « امور

 .بردیی نمیجا بهرَه  -شفافیت هستند
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مفهومی است که در تقابـل بـا   « سوء جریان امور اداری»سوء جریان امور؛ مفهوم  .01

این دو مفهوم کمک و مکمل شـناخت یکدیگرنـد بـه    . قرار دارد« حسن جریان امور»

حسن جریـان  »وسیله آن  توانیم بهرا شناختیم می« ان امورسوء جری»این معنا که اگر 

سوء جریان »توانیم با آن را شناختیم می« حسن جریان امور»را بشناسیم و اگر « امور

نتیجه سخن آن است که هر معنا و مقصودی . عنوان نقطه مقابل، بشناسیم را به« امور

نباید در سازگاری و مطابقـت  آوردیم، منطقاً به دست « حسن جریان امور»که در فهم 

ها چنین سازگاری یا مطـابقتی برقـرار باشـد،    اگر میان آن. باشد« سوء جریان امور»با 

را، یا « سوء جریان امور»ایم، یا را نفهمیده« حسن جریان امور»نشان از آن دارد که یا 

 به این نتیجه برسیم که؛« سوء جریان امور»مثالً اگر در معنای . هر دو را

سوء یا بدی جریان امور، ووعی است که در آن امور در مسیر »

ها با کندی یـا  کند یا حرکت آن منتهی به هدف و مطلوب حرکت نمی

وقفه مواجه است یا اینکه با شفافیت الزم و به روشی که باید، انجـام  

 «...گیرد، یا با سرعت و سهولتی که مطلوب است جریان ندارد و  نمی

را دقیقاً نقطه مقابل آن معنا کنـیم و  « حسن جریان امور»د در چنین صورتی بای

 :بگوییم

حسن جریان امور، ووعی است که در آن امور در مسیر منتهی »

ها با سـرعت و سـهولت    حرکت آن. کند به هدف و مطلوب حرکت می

شفافیت و روشمندی الزم در انجـام امـور   . مطلوب و بدون وقفه است

 «...وجود دارد و 

 بدانیم که؛« سوء»ی را متصف به صفت « جریان امور»آن حال اگر 

استفاده از مقام  رشاء، ارتشاء، اختالس، تبانی، سوءدر آن وقور »

ــت و      ــات، دریاف ــا اطالع ــات ی ــی، امکان ــت اداری، سیاس ــا موقعی ی
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غیرقانونی از منابع عمومی و انحـراف از ایـن منـابع بـه     های  پرداخت

اسـناد و   یخریـب یـا اختفـا   غیرقانونی، جعـل، ت های  سمت تخصیص

 0«.، ممکن استسوابق اداری و مالی

رونـد  « عدم سـالمتِ »بودن، یا « ناسالم»، یعنی «سوء جریان امور»اگر بگوییم 

« سـالم »، «حُسـن جریـان امـور   »آنگاه  -که اوصاف آن در باال بیان شد -امورِ اداری

مباحـث مربـوط بـه    روند امور اداری خواهد بود و در این صـورت  « سالمت»بودن، یا 

، «جریـان سـالم امـور   »یـا  « حسن جریان امور»گیرد و  سالمت اداری، محور قرار می

 جریانی است که؛

استفاده از مقام  رشاء، ارتشاء، اختالس، تبانی، سوءدر آن وقور »

ــت و      ــات، دریاف ــا اطالع ــات ی ــی، امکان ــت اداری، سیاس ــا موقعی ی

حـراف از ایـن منـابع بـه     غیرقانونی از منابع عمومی و انهای  پرداخت

اسـناد و   یغیرقانونی، جعـل، تخریـب یـا اختفـا    های  سمت تخصیص

 1«.، ممکن نیستسوابق اداری و مالی

حُسـن  »هـایی کـه در بحـث    ترین واقـع  علل سالمت و فساد اداری؛ یکی از مهم .00

. اسـت « علل سالمت و فسـاد اداری »و فهم آن باید مد نظر قرار گیرد، « جریان امور

« عدم فسـاد »است و سالمت را « سالم»بدانیم که « حسن»ی را « ان امورجری»اگر 

توان مدعی شد؛ شـناخت علـل سـالمت اداری و علـل فسـاد اداری،       آنگاه می. بدانیم

 الزمه شناخت چهار واقعیت زیر است؛

 حسن جریان امور 

 علل حسن جریان امور 

 سوء جریان امور 

                                                           
 .ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد، قانون 0بند الف ماده : رک. 0
 .، قانون ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد0بند الف ماده : رک. 1
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 علل سوء جریان امور 

بیان شد که بـا توجـه بـه تحقیقـات مرکـز مطالعـات و       ، 0های پیشیندر نوشته

علـل امکـان وقـور فسـاد     » تـرین  مهم 1ی سالمت اداری و مبارزه با فسادها پژوهش

 2:زیر است شرح بهی اداری کشور ها دستگاهدر « اداری

 ِمقررات و ینقوان ابهام، ایهام، تناقض، تضاد، تعارض، نقص و سکوت  

 ؛ساالری یستهقاعده شا یاجرا وهنحدر  یتشفاف عدم 

 ؛(دیگرمواردبرنامگی، ناروشمندی و  بی)و نامتناسب  نادرست یندهایفرا 

 ؛و نامتناسب نادرست یساختارها 

 ؛نظارت و ارزیابی عملکرد نیروی انسانی عدم شفافیت در نحوه 

 0ی اطالعاتمستندساز در نحوه یتشفاف عدم. 

باال را  گانه ششیکی از علل  کم دستوع، ترین و ینانهب خوشهر فساد اداری در 

را در شـبکه  « حُسـن جریـان امـور   »با توجه به این مطلب، اگر بخـواهیم  . واجد است

« جریان امـور »معنا کنیم، باید بگوییم آن « علل فساد اداری»معنایی خودش از منظر 

 :است که شش ویژگی زیر را داشته باشد« حسن»ی متصف به صفت 

اش امکان ناشفاف بـودن، وجـود    ساالری یستهشاحوه اجرای قاعده اول اینکه؛ در ن

 .ینی نداشته باشندصدرنشینی و قدربها امکان نداشته باشد و ناشایست

اش ناشـفاف بـودنِ   نظارت و ارزیابی عملکرد نیـروی انسـانی   دوم اینکه؛ در نحوه

 .دها و معیارهای ارزیابی و امکان اِعمال سالیق وجود نداشته باشمالک

                                                           
، ص 0220، آذرماه 72، سال هشتم، شماره «گریزی تأملی بر پدیده قانون»عارف، روا، گزارش پژوهشی : رک. 0
22. 
ای کیفری سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ه شناسی گزارش عارف، روا، مهدوی فر، محمود، آسیب: رک. 1

 .0220، (های سالمت اداری و مبارزه با فساد مرکز مطالعات و پژوهش)بازرسی کل کشور 
 .در این عبارت اهمیت دارد« امکان»توجه به قید . 2
 .کار است اهمیت دارد« شناسی روش»که اشاره به « نحوه»توجه به واژه  1و  1در این بند و بندهای . 0
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امکـان وقـور یـا دوامِ     ،مقـررات  و ینقوانسوم اینکه؛ در تدوین، تصویب و اجرای 

یگـر  د عبـارت  ؛ بهوجود نداشته باشد ابهام، ایهام، تناقض، تضاد، تعارض، نقص و سکوت،

ثانیاً اگـر تـدوین   . هایی امکان تدوین نداشته باشدنامه یینآ و مقرراتاوالً چنان قوانین، 

ثالثاً اگر تصویب شد، در مقام اجرا، امکان دوام نداشـته  . امکان تصویب نداشته باشد شد،

را از این منظـر  « حسن جریان امور»معنای این سخن این است که اگر بخواهیم . باشد

ها و ووابطی قرار دهیم و به همین ترتیـب  محقق کنیم باید برای تدوین قوانین، مالک

 .های خاص دیگری ووع کنیموانین نیز ووابط و مالکبرای تصویب و دوام اجرای ق

 در نحـوه [ اسـت کـه  « حُسن»آن جریانی از امور متصف به صفت ] چهارم اینکه؛

بودن، ردّی بر جـای نگداشـتن، شـفاهی عمـل     شفافی اطالعاتش، امکان نامستندساز

کمتـرین  کم در ی صرف به حافظه و نیّات درونیِ افراد وجود ندارد یا دستاتکاکردن و 

 .حد ممکن است

 ینـدها فرادر آن [ است که« حُسن»متصف به صفت  آن روند اداری] پنجم اینکه؛

 .شده باشد یفتعر، متناسب، بابرنامه و روشمند، طراحی و درست

 ،ساختارهادر آن [ است که« حسن»آن روند اداری متصف به صفت ] ششم اینکه؛

 0.شده باشد یفتعرو متناسب طراحی و  درست

، «فسـاد اداری علل »در نسبتش با « حسن جریان امور»بینیم طور که می انهم

ساالری، نظارت بر  یعنی اگر شایسته؛ یابد که شش مؤلفه باال مقوّم آن استمعنایی می

هـا، سـاختارها و فراینـدها در یـک رونـد      ، مستندسازیو مقرراتنیروها، ووع قوانین 

« حسـن »را متصـف بـه صـفت    « ن امورجریا»ای باشد که بیان شد آن  گونه اداری به

 .دانیممی

                                                           
تأملی بر »گانه را در گزارش پژوهشی  های شش تر معنا و منظور از هریک از قیود یادشده در این ویژگی پیش. 0

 .دهیم ارجار می رو خواننده را به منبع مربوط توویح دادیم ازاین« گریزی پدیده قانون
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حُسـن  »بـا  « اجرای صحیح قوانین»ازاین نسبت میان  یشپاجرای قوانینِ صحیح؛  .01

را در شـبکه  « حُسـن جریـان امـور   »اینک باید معنـای  . را توویح دادیم« جریان امور

اگـر بپـدیریم کـه    . بررسی کنـیم « اجرای قوانینِ صحیح»گفته، با مفهوم معنایی پیش

پای دیگـر را  . است« حسن جریان امور»یک پای رسیدن به « اجرای صحیح قوانین»

مـبهم، مُـوهِم، متنـاقض،     مقـررات و  بـا قـوانین  . بدانیم« اجرای قوانینِ صحیح»باید 

حُسـن جریـان   »تـوان بـه    متضاد، متعارض، ناقص، ساکت و در یک کالم معیوب نمی

حتـی  . ی و صـحت اجـرا شـوند   خـوب  بـه مقررات  و ینآن قوان هرچندیافت  دست« امور

 .هست نیز بدتر کند ازآنچهبسا اجرای صحیحِ قوانینِ معیوب، جریان امور را  چه

حُسـن  »های معنـای  توان مدعی شد که یکی از ارکان و مقوم با این توویح می

رت بهتـر آن  بـه عبـا  . باشـد « قـوانینِ صـحیح  »، این است که مبتنی بر «جریان امور

و  بناشـده « قوانین صـحیح »دانست که بر پایه « حسن»توان  ی را می« جریان امور»

مراد از »توان این پرسش را طرح کرد که؛ ینجا میااگرچه . بر همین پایه نیز دوام دارد

یز تمـا هـای  هـا و شـاخص  کـه بحـث از مـالک    رو ازآن، امـا  «قوانینِ صحیح چیست؟

، خود بحثی گسترده است و مجـال دیگـری را   «نِ ناصحیحقوانی»از « قوانینِ صحیح»

 .پردازیمطلبد، به آن نمی یم

را در شبکه معنـایی متشـکل از دوازده امـر    « حسن جریان امور»مفهوم  تاکنون

واقع و مفهوم کلیدی مرتبط با مووور بررسی کردیم اگـر بخـواهیم بـر اسـاس ایـن      

خوبی روند »یا همان « حسن جریان»ی ها مفاهیم و واقعیات مرتبط با آن مؤلفه شبکه

 .زیر خواهد بود شرح بهرا شناسایی کنیم « امور

 :است که« حسن»یا « خوب»جریان یا روندی، 

 هایش است؛ها و زیانمنافعش بیش از هزینه .0



 زارش پژوهشیگ 11 

 

هـا،  هـا، محـدودیت  با ماهیت، وظایف، اختیـارات، ابزارهـا، روش  « متناسب» .1

 فلسفه وجودی قوه قضائیه است؛اهداف و 

هـا،  هـا، محـدودیت  با ماهیت، وظایف، اختیـارات، ابزارهـا، روش  « متناسب» .2

 وجودی سازمان بازرسی کل کشور است؛اهداف و فلسفه 

آسایش، نظم عمومی، عدالت، نیازهای مردم، تمایالت مـردم  )فلسفه حقوق  .0

 کند؛ را تأمین می( و مانند اینها

هـا، اهـداف و   دیتدر راستای ماهیت، وظـایف، اختیـارات، امکانـات، محـدو     .1

 لسفه تأسی  آن دستگاه اداری باشد؛ف

داری حـق امنیـت روانـی مـردم و رفـع      گرایی، روشمندی، برنامـه با وابطه .2

 شان را برآورده کند؛ درباره آیندهنگرانی 

 را تأمین کند؛ (مردم) نفعانیذ طلبیخواهی و روایتحق پاسخ .7

افراد را به شایسـتگی  ، آسان و عمومیِ موقع بهحق دریافت خدمات مناسب،  .8

 فراهم نماید؛

را برای افراد جامعه برآورده حق دسترسی آسان به اطالعات صحیح و دقیق  .2

 کند؛

رشاء، ارتشاء، جعـل و  . )بسیار دشوار باشدا یممکن ناوقور فساد اداری در آن  .01

 ؛(مانند اینها

 ؛اشدببلکه جریانی سالم  باشدنسوء جریان اداری  .00

هـا،   یمستندسـاز ، و مقرراتین ساالری، نظارت بر نیروها، ووع قوان شایسته .01

 در آن، شفاف، درست و متناسب باشد؛ساختارها و فرایندها 

 .و بر همان پایه دوام داشته باشد بناشده« قوانین صحیح»بر پایه  .02

تـر از معنـای   پردازیم تا به تعریفـی جـامع  های یادشده می حال به پاالیش مؤلفه

هـای یادشـده بـاال     ست از میان مؤلفهدر این راستا الزم ا. برسیم« حسن جریان امور»
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گنجند را ذیـل عنـوان   پوشانی دارند یا در یکدیگر میهایی که با یکدیگر هم آن مؤلفه

تـر  هـا را کمـی مختصـر بیـان کنـیم و کلمـات را سـنجیده       یم، عبارتگرد آورجامعی 

ن حسـن جریـا  »ماند، تعریفی از  یمهای باال  درنهایت آنچه از مجمور مؤلفه. برگزینیم

 :کنیم به این شرح بیان می ؛ کهاست« خوبی روند امور»یا همان « امور

اسـت کـه در راسـتای    « حسـن »یـا  « خوب»آن جریان اموری »

قوه قضائیه، ماهیت سـازمان   0اهدافِ فلسفه حقوق، متناسب با ماهیت

شــده باشــد، در آن علــل  یطراحــبازرســی و ماهیــت دســتگاه اداری 

امکان وقور را داشته باشند، با کمترین کمترین  1فساد اداری گانه شش

های ممکن بیشترین خدمات ممکن را با سرعت، سهولت، دقت هزینه

یی صـریح، سـریع و   گـو  پاسـخ وقفه ارائه کند و بالفعـل سـازوکار    یبو 

 «.ها را داشته باشدشفاف به رسانه

 ارائـه شـد،  « حسـن جریـان امـور   »کنیم تعریفی که در بـاال بـرای    تأکید می بازهم

 .متناسب با حدود معین در شبکه معنایی یادشده است

 

 

 

 

                                                           
ها،  اختیارات، ابزارها، روشاینجا مراد از ماهیت، ماهیت و لوازم آن است؛ یعنی ماهیت به همراه وظایف، . 0

 .ها، اهداف و فلسفه تأسی  آن محدودیت
اول؛ ابهام، ایهام، تناقض، تضاد، تعارض، نقص و سکوت قوانین، : گانه فساد اداری عبارت است از علل شش. 1

ست و ساالری، سوم؛ فرایندهای نادر ی اجرای قاعده شایستهها، دوم؛ عدم شفافیت در نحوه نامه مقررات و آیین
ی ، چهارم؛ ساختارهای نادرست و نامتناسب، پنجم؛ عدم شفافیت در نحوه...(برنامگی، ناروشمندی و  بی)نامتناسب 

 .ی مستندسازی اطالعاتنظارت و ارزیابی عملکرد نیروی انسانی، ششم؛ عدم شفافیت در نحوه
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 های حسن جریان امورشناسی تعیین شاخصروش

حسـن جریـان   »توان در تعریف نهـایی کـه از   را می« حسن جریان امور»های شاخص

کـه  -«حسن جریـان امـور  »های اصلی تعریف نهایی  مؤلفه. آمد، جُست به دست« امور

 .زیر است شرح به -ای دیگری هستنده خود غالباً مرکب از مؤلفه

 ایم؛شده باشد که برگزیده یطراحی حقوقی در راستای اهدافِ آن فلسفه .0

 ؛شده باشد یطراحقوه قضائیه، سازمان بازرسی و دستگاه اداری  0متناسب با ماهیت .1

 مترین امکان وقور را داشته باشند؛گانه فساد اداری کدر آن، علل شش .2

ممکن، بیشترین خدمات ممکن را با سرعت، سهولت، دقـت  هایِ با کمترین هزینه .0

 وقفه ارائه کند؛ یبو 

هـا را داشـته   یی صریح، سریع، مستمر و شفاف به رسـانه گو پاسخسازوکار  1بالفعل .1

 .باشد

هـایی ارائـه   بر اساس تعریف اخیر شـاخص « حسن جریان امور»اگر بخواهیم برای 

یی را طرح کنیم که پاسخ بـه  ها پرسشباال  های تعریف از مؤلفه هریککنیم باید درباره 

مـثالً دربـاره   . اسـت « حُسن جریان امـور »های ها کاشف از برخی شاخصاز آن هریک

 :مؤلفه نخست باید پرسید

بتـوان  هایی باید داشته باشـد تـا   طراحی جریان امور چه ویژگی»

مدعی شد که در راسـتای تحقـق اهـداف مـد نظـر در فلسـفه حقـوق،        

 «؟است شده یطراح

  از آن  هریـک هـایی ذکـر شـود کـه تحقـق      ر پاسخ به پرسش بـاال بایـد ویژگـی   د

تـر  شده در فلسـفه حقـوق نزدیـک    ها، ما را یک قدم به دستیابی به اهداف تعیینویژگی

                                                           
ها،  وظایف، اختیارات، ابزارها، روشاینجا مراد از ماهیت، ماهیت و لوازم آن است؛ یعنی ماهیت به همراه . 0

 .ها، اهداف و فلسفه تأسی  آن محدودیت
 نه بالقوه. 1
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مثالً اگر در فلسفه حقوق، هـدف از حقـوق، تـأمین نیازهـا و تمـایالت مـردم،       . کندمی

ای شناسایی یا تعیین  گونه ها باید بهویژگیاز آن  هریک. شده است عنوان غایت تعیین به

تـر  مـردم نزدیـک  « تمایالت»و « نیازها»ها ما را یک قدم به تأمین شوند که تحقق آن

 0.کند

 :درباره مؤلفه دوم باید پرسید

هایی باید داشته باشد تا بـا ماهیـت قـوه    جریان امور چه ویژگی»

 شمار بهاری متناسب قضائیه، ماهیت سازمان بازرسی و ماهیت دستگاه اد

 «آید؟

« تعـارض نداشـتن  »، بـا انـدکی مسـامحه،    «تناسب داشتن»در پرسش باال مراد از 

ها ذکر شود که خار، از وظایف، ای از ویژگیرو در پاسخ به آن باید مجموعه ینازا. است

ها، اهداف و فلسفه تأسی  قوه قضـائیه، سـازمان   ها، محدودیتاختیارات، ابزارها، روش

 .نباشد( خاص)رسی و دستگاه اداری باز

بـرای شناسـایی یـا تعیـین     . گانـه فسـاد اداری اسـت   پرسش سوم درباره علل شش

 :های آن باید پرسیدشاخص

هایی باید داشته باشـد، تـا امکـان وقـور     جریان امور چه ویژگی»

 و مقـررات  ین،قـوان  ابهام، ایهام، تناقض، تضاد، تعارض، نقص و سکوت

 یتشـفاف  عـدم »یا مثالً « رسد؟ یمکمترین میزان ممکن  ها به نامه یینآ

 «رسد؟ یمساالری به کمترین حدّ ممکن  یستهقاعده شا یاجرا در نحوه

 .شود این پرسش، به همین ترتیب درباره سایر علل نیز تکرار می

                                                           
مردم چیست و چگونه شناسایی « تمایالت»و « نیازها»طبعاً در اینجا پرسش مقدم بر این مسئله این است که . 0
 شود؟ می
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بحث شد و چنانچه از بحث پیشین « حُسن»ازاین، درباره علل ابهام در معنای  یشپ

 ط کرد، بحث از علل ابهام، ایهام، تناقض، تضاد، تعارض، نقص و سکوتِتوان استنبا می

گانه فساد اداری ذکـر شـد،   عنوان یکی از علل شش که به ها نامه یینآ و مقررات ین،قوان

 .طلبددارتر خواهد بود که مجال دیگری میتر و دامنهبحثی مفصل مراتب به

کنـد   این پرسش را ایجاب می های مؤلفه چهارم پاسخ بهتشخیص یا تعیین شاخص

 :که

هایی باید داشته باشد تا بتوان مدعی شـد  جریان امور چه ویژگی»

با کمترین هزینه ممکن، بیشترین خدمات ممکن را با سرعت، سهولت، 

 «کند؟وقفه ارائه کرده است یا ارائه میدقت و بی

هـایش   ینـه هز هایی داشـته باشـد، آنگـاه    یژگیوبه عبارت بهتر اگر جریان امور چه 

هایی داشـته باشـد آنگـاه خـدماتش     آید؟ و اگرچه ویژگیمی شمار به« کمترینِ ممکن»

هایی داشته باشد آنگـاه، خـدماتش   آید؟ و اگرچه ویژگیمی حساب به« بیشترینِ ممکن»

« سـهل »هـایی داشـته باشـد، خـدماتش     شود؟ و اگرچـه ویژگـی  محسوب می« سریع»

تـوان   هایی داشته باشد آنگـاه خـدماتش را مـی   ه ویژگیآید و درنهایت اگرچمی شمار به

 دانست؟« وقفهبی»

 :تشخیص یا تعیین شاخص برای مؤلفه پنجم مستلزم پاسخ به این پرسش است که

هایی باید داشته باشد، ها چه ویژگییی به رسانهگو پاسخسازوکار »

 «تا بتوان آن را صریح، سریع، مستمر و شفاف دانست؟

 شود؛ ی زیر تحلیل میها پرسشاقع پرسشی مرکب است که به پرسش باال درو

   هایی باید داشـته باشـد، تـا    ها چه ویژگییی به رسانهگو پاسخسازوکار

 آورد؟ شمار بهبتوان آن را صریح 

 خواند؟« سریع»توان آن را  هایی داشته باشد، آنگاه میو اگرچه ویژگی 

 دانست؟« مستمر»ن را هایی باید داشته باشد، تا بتوان آو چه ویژگی 
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 شـفاف »تـوان آن را   هـایی داشـته باشـد، آنگـاه مـی     و اگرچه ویژگی »

 محسوب کرد؟

بایـد  « شفافیت»و « استمرار»، «سرعت»، «صراحت»های به عبارت بهتر، شاخص

 .روشن شود

هـای   که خود مرکب از مؤلفـه -« حسن جریان امور»گانه های پنج نگاهی به مؤلفه

دهـد کـه   ها، نشان مـی های برآمده از آنپرسش مرکب بودنه و توجه ب -دیگری است

 دلیـل  بـه ای اسـت کـه   دامنـه « حسن جریان امور»های دامنه بحث از چیستی شاخص

رو صـرفاً بـه    ینجا نیست، ازایـن اطلبد که جای آن گستردگی آن، تحقیق مستقلی را می

 .ه کردیمبسند« حسن جریان امور»های بیان کلیاتِ متد و روش تعیین شاخص

 

  جهینتی و بند جمع

 :که ودبی اساسی این ها پرسش« حسن جریان امور»در بحث از 

 مراد از حُسن جریان امور چیست؟ .0

 های آن کدام است؟شناسی تشخیص یا تعیین شاخصروش .1

ای از مووور و ابهـام موجـود در    یخچهتارپاسخ به این دو پرسش نخست  منظور به

از پرسش رئی  وقت سازمان بازرسـی در  . سی بیان شدقانون اسا 070و  012دو اصل 

قـرار   بحـث  مـورد های نخستین پیروزی انقالب اسالمی تا پاسخ شورای نگهبـان،  سال

صریح و واوح رئی  وقـت سـازمان بازرسـی     سؤال رغم بهگرفت و نشان داده شد که 

هـام  و پاسخ رسمی شورای نگهبـان چگونـه اب  « نحوه نظارت»و « حدود نظارت»درباره 

 .همچنان باقی است

نظـران دربـاره مووـور    هـای صـاحب  ی بحث، به ذکر دیدگاهپ  از بیان تاریخچه

، «رویکردهـا »، «هـا تبارشناسـی و شـاخص  »پرداختیم و آراء ایشان را در چهـار محـور   
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بنـدی و  دسـته « روش شـناخت »و « نسبت حسن جریان امور با اجرای صحیح قوانین»

ن شد که از منظر برخی از ایشان حقـوق اداری، از منظـر   نتیجه سخن ای. توویح دادیم

اجتماعی قلمـروی اسـت    شناسیو از منظر گروه سوم، روان برخی دیگر دانش مدیریت

 ادلـه و   هریـک ایـن سـه گـروه    . اسـت « حسـن جریـان امـور   »که عهده دارد بحث از 

 .دارند« حسن جریان امور»هایی برای اثبات مدعا و تشخیص مصداق شاخص

 -یشـناخت  روان»و « مـدیریتی »، «حقـوقی »اظر با این سـه رأی، سـه رویکـرد    متن

 .را استخرا، کردیم« یشناخت جامعه

نسبت حُسن جریان امور با اجرای صحیح قوانین، بحث دیگـری بـود کـه از منظـر     

نظـران  رأی غالـب ایـن صـاحب    بنا بربرخالف نظر نویسنده . نظران گزارش شدصاحب

ایـن رأی را در  . دانسته شده اسـت « ت عام و خاص من و جهنسب»نسبت میان این دو 

یم و خطـای آن را  قـرارداد  ورد نقـد میل تفص به« وجودشناسیِ حسن جریان امور»بحث 

 .یمبرشمرد

انـد  طـرح کـرده  « حسن جریان امور»نظران درباره دسته سوم از مباحثی که صاحب

تـه شـد، برخـی روشِ    گف. اسـت « حُسن جریان امـور »روشِ شناخت و ایضاح مفهومی 

برخی . دانند هایِ آن جریان میها و فایدهرا سنجش هزینه« حسن جریان امور»شناخت 

را « سـوء جریـان امـور   »باید نخسـت  « حسن جریان امور»دیگر معتقدند برای شناخت 

 ...برخی نیز . شناخت

 .نظران بررسی مووور را در چند محور زیر آغاز کردیمپ  از گزارش آراء صاحب

 ؛«امور انیجر حُسن» در ابهام علل 

 ؛«امور انیجر حُسن» یشناسلغت  

 ؛«امور انیجر سنحُ» یوجودشناس  

  ؛«حُسن جریان امور»معناشناسی 

 امور انیجر سنحُ» یهاشاخصشناسی تعیین روش». 
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در محور نخست به این نتیجه رسیدیم که علل ابهام در یک متن عبـارت اسـت از   

برخـی اوصـــاف،   )هـا مشـخص نیسـت    واژگانی که یک معنا دارند ولی حد معنای آن

اوصـاف   ازجمله« حُسن»سپ  نشان دادیم که ( هــا و قیدهــا افعــال، مصــادر، اسم

 .و همین امر موجب ابهام در معنای آن شده استکیفی است 

هـای آن در زبـان   ، اوـداد، معـادل  هـا  مترادفی حُسن جریان امور، به شناس لغتدر 

 .انگلیسی و مباحث لغوی پرداختیم

حسـن  »مباحثی دیگـری بـود کـه در رفـع ابهـام از       ازجملهبحث وجودشناختی نیز 

دگاه فالسفه، موجودات به دو دسـته  در این بحث بر اساس دی .، مطرح شد«جریان امور

از « حُسـن »ذکر شد و نشـان داده شـد کـه     هریککلی و جزئی تقسیم شدند و اقسام 

و « جریان امور»آید اما  می شمار بهاست و از اقسام موجودات کلی  ها« نسبت»ی طبقه

. روند که از اقسـام جزئـی اسـت    می شمار به ها« فرایند»هر دو ازجمله « اجرای قوانین»

« کلـی » دلیـل  بـه شـود   ها برقرار میای که میان کلینِسَب أربعه آنکهنتیجه این سخن 

تـوان برقـرار   میان ایـن دو نمـی  « اجرای صحیح قوانین»و « حسن جریان امور»نبودن 

نظران حـوزه  بر همین اساس، نتیجه گرفتیم که پارادایم حاکم بر اذهان صاحب. دانست

بایـد بـه   « اجـرای صـحیح قـوانین   »و « جریان امورحسن »نظارت درباره نسبت میان 

 .تغییر کند« وسیله»و « هدف»پارادایم 

از منظر معناشناختی، ما را بر آن داشت تـا مووـور را   « حسن جریان امور»بررسی 

در شبکه معنایی خاصی متشکل از مفاهیم و امور واقعِ متعـددی همچـون؛ عقـل، قـوه     

 یاداری کـل کشـور، فلسـفه حقـوق، دسـتگاه      قضائیه، شورای نگهبان، سازمان بازرسـ 

، دانش مدیریت، سالمت و فساد اداری، علـل سـالمت و فسـاد اداری،    (بازرسی شونده)

شفافیت و ابهام اداری، سوء جریان امور و اجرای قوانینِ صحیح موردبررسی قرار دهـیم  

 یابیم؛ دست« حسن جریان امور»تا درنهایت به این تعریف از 
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اسـت کـه در راسـتای اهـدافِ     « حسن»یا « خوب»ی آن جریان امور»

فلسفه حقوق، متناسب با ماهیت قـوه قضـائیه، ماهیـت سـازمان بازرسـی و      

گانـه فسـاد اداری   شده باشد، در آن علل شش یطراحماهیت دستگاه اداری 

های ممکن بیشـترین  کمترین امکان وقور را داشته باشند، با کمترین هزینه

وقفه ارائـه کنـد و سـازوکار     یبسهولت، دقت و  خدمات ممکن را با سرعت،

 «.ها را داشته باشد یی صریح، سریع و شفاف به رسانهگو پاسخ

شناسـی  روش»، بحـث  «حسن جریـان امـور  »آمدن تعریف باال از به دست پ  از 

هـای تعریـفِ    را مطرح کردیم و بر اساس مؤلفـه « حسن جریان امور هایتعیین شاخص

حُسن جریان »های ها، شاخصی را طرح کردیم که پاسخ به آنهای، پرسشآمده دست به

 .دهدها را نشان میشناسی تعیین آنو روش« امور
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