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شماره اول

باشگاه نویسندگان

تیر و مرداد 1399

در نقش گــزارشگــران فساد مالحظاتی را داشته
باشند؛ همانگونه کــه رهــبــری بــه ایــن الیــه هم
توجه داشتند و فرمودند:
ً
«ضــمــنــا راه هــم ب ــرای تهمتزنی بــاز نشود
کــه حــاال تــا دیــدنــد کــه یــک دستگاهی هست که
گزارشهای مردمی را گوش میکند و قبول میکند،
ً
هر کس با هر کسی مثال یک مختصر خردهحسابی
ً
دارد ،فورا او را متهم بکند؛ نه ،بایستی پیشبینی
بشود و مالحظه بشود که این [طور] هم نباشد».
حال در یک تحلیل روانشناختی ،به کیفیت
کنش م ــردم در گ ــزارشگ ــری فــســاد م ـیپــردازیــم.
برای این مهم ،ابتدا به گونهای کنش روانی فرد

شگــری
بــازطــراحــی ســازوکــار گــزار 
فساد در دو الیهی کارگزاران و مردم ،ما
را به سمت امر واجــب فراموششدهای
رهنمون میسازد که چیزی از آن ،جز
ن ــام «ام ــر بــه م ـعــروف و نـهــی از منکر»
باقی نمانده است؛ این مهم ،یک روش
متمدنانه در مـبــارزه بــا فساد و تحقق
اص ـ ــاح اج ـت ـمــاعــی اسـ ــت و ب ــر خــاف
شگ ــری ف ـســاد مـتـعــارف و مــرســوم
گ ــزار 
َ
جهانی ،گردی از خوی حیوانی بر شأن
واالی انسان به جای نمیگذارد.

متخلف را در انــجــام فــســاد تحلیل میکنیم که
تجویزی برای اصالح گزارشگری فساد به همراه

بر خالف تعارض بر سر منافع ،همافزایی صورت

داشته باشد.

میگیرد .در نهایت امــر ،اصــاح اجتماعی محقق
میشود .عقبهی این کنش را میتوان در سیر زیر

کنش فساد اجتماعی
ب ــرای ایــنــکــه کــنـشگــر اجــتــمــاعــی بــه اقــدامــی
خــاف منافع اجــتــمــاع دســت بــزنــد ،ابــتــدا بــرای
خــود ،استعداد و کمال ویــژهای قایل میشود و
در رقابت با دیگران ،خود را نسبت به عموم افراد
اجتماع ،برتر و ارجــح دانسته و بــه ایــن ترتیب،
خــود را متفارق و جــدای از عموم افــراد اجتماع
میپندارند .این انگارهی ذهنی برای فرد چنان
واقــعــی م ـینــمــایــد کــه دس ـ ـتانـ ــدازی بــه حقوق
اجتماع را حق خود میداند و حتی فعل خود را
فساد تلقی نمیکند .عقبهی این کنش را میتوان
در سیر زیر ترسیم کرد:
کنش اصالح اجتماعی
بر خالف عقبهی کنش انسانی که منجر به
فساد اجتماعی میشود ،میتوان کنش دیگری را
تصویر نمود که صالح اجتماعی را در پی داشته
باشد .به جای اینکه انگارهی خودبرتربینی برای
اف ــراد ایــجــاد ش ــود ،بــایــد بــه نــیــاز و نـقــص درونــی
متوجه شــونــد ،زیــرا توجه بــه ایــن جنبه ،خیال
برتری و ارجحیت را زدوده و بساط تفرقه جمع
میشود .وقتی افــراد اجتماع ،تنها وجه مشترک
میان خــود را «نقص» بدانند ،احساس قرابت و
نــزدیــکــی میکنند .در ایــن ص ــورت ،اف ــراد مانند
چــر خدنــدههــایــی هستند کــه بــا همدیگر حرکت
میکنند .لذا روابط و نسب میان افراد به گونهای
تنظیم شــده که نواقص پوشش داده میشود و

ترسیم کرد:

گزارشگری مردمی معادل امر به معروف و نهی
از منکر
بــا تــوجــه بــه تحلیل روانشــنــاخــتــی از فساد
م ـیتــوان گفت کــه گــزارشگــری مــرســوم ،میدان
رقابتی را بــرای افــشــای فــســاد ایــجــاد میکند که
گ ــزارشگ ــران ب ــرای پیشی گرفتن از فــرد مفسد،
تخلف او را گزارش میکنند تا سهمی از فساد او را
دریافت کنند .در حقیقت ،خوی کفتار گونهای را
در افراد ایجاد میکند که از بقایای صید مفسدان
بزرگ ،طعمهای برای خود دستوپا میکنند.
بـ ــرای تــغــیــیــر نــقــش مـ ــردم در گ ــزارشگ ــری
فساد م ـیتــوان کیفیت کنش اصــاح اجتماع را
سرلوحهی قــرار داد؛ بدین ترتیب که فضایی را
متصور میشویم کــه بین اف ــراد اجتماعی ُعلقه
و دلبستگی ایــجــاد شــده و آنهــا اجتماع را یک
ب ــدن واحـ ــدی مــیدان ــن ــد؛ ل ــذا ب ــه ج ــای رقــابــت
میان افــراد ،قرابت میان آنها باعث میشود که
مراقب همدیگر باشند و ا گر کسی تخلف نماید،
هر کسی که نسبت به ایــن تخلف مطلع باشد،
مسئول اســت؛ مسئولیت او از دو حیث اســت :از
حیث فردی که نسبت به اصالح متخلف مسئول
است و چون فرد متخلف حقوق اجتماع را پایمال
کرده است ،لذا از حیث اجتماعی هم او نسبت به
حقوق اجتماع مسئول اســت؛ با ایــن احتساب،
گــزارشگــر موظف به گــزارش فساد میباشد و در

قبال این وظیفهی خود نسبت به همهی مردم
مسئولیت دارد (متخلف  +اجتماع).

دمیدن روح «امــر به معروف و نهی از منکر» در
کالبد «گزارشگری فساد»
بازطراحی ســازوکــار گــزارشگــری فساد در دو
الیهی کارگزاران و مردم ،ما را به سمت امر واجب
فــرامــوششــدهای رهنمون میسازد که چیزی از
آن ،جز نام «امــر به معروف و نهی از منکر» باقی
نمانده است؛ این مهم ،یک روش متمدنانه در
مــبــارزه بــا فساد و تحقق اصــاح اجتماعی است
و بــر خــاف گــزارشگــری فساد متعارف و مرسوم
َ
جهانی ،گ ــردی از خــوی حیوانی بــر شــأن واالی
انسان به جای نمیگذارد .امر به معروف و نهی
از منکر شرایط و مراتب مشخص و معینی دارد و
از آنجا که برآمده از متن دین الهی است ،از گزند
نا کارآمدی مصون است و ا گر اشکالی بر آن وارد
شود ،به عامالن آن بازمیگردد.
امــر به معروف و نهی از منکر در مواجهه با
فساد ،مراتبی دارد که به ترتیب ،گزارشگر فساد
ابــتــدا باید نسبت بــه فــســاد ،تنفر و انــزجــار قلبی
داشته باشد؛ در مرتبهی بعد ،با تذکر لسانی و
دعوت با زبان ،فرد مفسد را از غلط بودن فعلش
مطلع میسازد؛ در مرتبهی آخر ،استفاده از زور و
قدرت در برخورد با فساد به میان میآید .در هر
یک از مراتب سهگانهی امــر به معروف و نهی از
منکر ،شروط بسیاری وجود دارد و به نحو جامع،
کیفیت این امر واجب مشخص است.
به واسطهی بازطراحی انجام شــده ،از یک
حیث ،گــزارشگــری فساد از نقایص و نا کارآمدی
مذکور بری میشود و از حیث دیگر ،این سازوکار
بــاعــث شــکــوفــا ش ــدن ظــرفــیــت ام ــر بــه مــعــروف و
نهی از منکر نیز مـیشــود ،چرا که وقتی دستگاه
قضا در انــجــام ایــن واج ــب الــهــی اق ــدام میکند،
زمینهای فراهم شــده اســت تا باالترین مرتبهی
امر به معروف و نهی از منکر یعنی برخورد با زور و
قدرت در اصالح اجتماع فراهم شود .با این اتفاق
میتوان راهبردی که از رهبری معظم انقالب در
تغییر و هضم گــزارشگــری فساد اتخاذ کردیم را
نظر
تصدیق نمود؛ ایشان فرمودند :ما وقتی با یک ِ
بیگانه آشنا میشویم و ذهن ما آن اتساع الزم را
پیدا میکند ،از منبع اسالمی خودمان استفادهی
بهتر و کاملتری میکنیم.

